TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
DVANAJSTA NEDELJA MED LETOM– 21. junij 2020
SVETE MAŠE IN GODOVI
21.
6.
DVANAJSTA Grahovo (9.00)
NEDELJA MED LETOM,
Alojzij Gonzaga, redov. Žerovnica (10.15)
Bločice (11.00)
22. 6. poned., Evzebij, šk. Grahovo (19.00)
23. 6. torek, Jožef C., duh
24. 6. sreda, ROJSTVO Grahovo (19.00)
JANEZA KRSTNIKA
25. 6. četrtek, Vilijem,opat Bločice (18.00)

++ Anton TRUDEN, Ana LAH,
ob rojstnem dnevu
+ Janez, Frančiška GODEJŠA
+ Pavla ŠTRITOF, ob rd, godu
Po namenu
Sv. maša drugod (za župljane)
++ Zofija ŽELJKO in
Marija CASERMAN, ob roj. dn.
+ Marija DROBNIČ, redovnica,
ob pogrebu
Grahovo (19.00)
+ Slavko ŠVIGELJ
26. 6. petek, Jožefmarija Žerovnica (18.00) Za ozdravljenje in osvobojenje
Escriva, Opus Dei
Martinjak (19.00)
+ Ana TURK, 30. dan
27. 6. sobota,
Žerovnica (18.00) Po namenu darovalca
Ema Krška, kneginja
Grahovo (19.00)
++ starši TURK (Retje 4)
28.
6.
TRINAJSTA Grahovo (9.00)
+ Marija KOČEVAR
NEDELJA MED LETOM, Žerovnica (10.15) V čast svetemu Pavlu za
Irenej, škof
sosesko
Bločice (11.00)
++starši Marija, Janez, brat
Andrej in Jože KRANJC

- Danes je priložnost za mesečno sv. spoved. Pride g. dekan Maks. Namesto
nabirke dar v košarico. V Cerknici ob 15.00 sv. maša zadušnica za rajnim
župnikom Jožetom VIDICEM. Ni mogla bit prej zaradi epidemije koronavirusa.
Pride sam nadškof g. Stanislav Zore.
- Mesec junij je posvečen Srcu Jezusovemu. Vsak dan pri sv. maši vrtnice in
litanije S. J.
- V soboto so na koru pevske vaje za cerkveni zbor ob 20.00.
- Naslednjo nedeljo v Žerovnici žegnanjska maša v čast sv. Pavlu. Pojejo naši
pevci. Del nabirke je t. i. Petrov novčič za papeža Frančiška, da razporedi glede
na potrebe Cerkve.
- V župniji so zaradi varnostne razdalje ob nedeljah še naprej tri sv. maše v treh
cerkvah. V cerkvi si razkužimo roke, maske pa so neobvezne. Obhajilo prejmemo
na roke. Razdalja ostaja 1, 5 metra. Samo družine in osebe iz skupnega

gospodinjstva lahko sedijo skupaj v isti klopi. Ker se razmere pred virusom
umirjajo, vabim tudi druge brez strahu k sv. mašam.
- Otroci naj prinesejo dokončane delovne zvezke, da jih ocenimo. Pa tudi
spričevala.
- Na razpolago je nova Družina, pa revija Ognjišče za mesec junij.
- Od 29. 6. do 3. 7. bo oratorij za otroke. Prijavite se župniku osebno ali po
telefonu.
- Vsem, ki ta teden godujete, imate rojstni dan ali jubilej, voščim božjega
blagoslova.
- V počitnicah vabim na romanje: Češka-Slovaška (8.-11.7.), Korzika (20.-25.7.),
Bosna (20.-22. 8.), Toskana (24.-26. 8.). Jeseni pa še: Poljska (1.-5.9.) in Grčija
(21.-26. 9.).

