TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
MISIJONSKA NEDELJA - 18. oktober 2020
SVETE MAŠE IN GODOVI
18. 10. MISIJONSKA
NEDELJA,
Luka, evangelist
19.
10.
ponedeljek,
kanadski mučenci
20. 10. torek,
Irena, mučenka
21. 10. sreda,
Uršula, mučenka
22. 10. četrtek,
Janez Pavel II, papež
23. 10. petek,
Janez Kapistran, duh.
24. 10. sobota,
Anton Klaret, škof
25.
10.
TRIDESETA
NEDELJA MED LETOM,
Darinka, mučenka

Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)
Bločice (11.00)
Grahovo (19.00)

+ Anton PRIMOŽIČ, 1. obletna
+ Stanislav ROK, obletna
Za župljane
+ Anka MATIČ, obletna
++ starši DROBNIČ
++ iz družin PONIKVAR in
ŠEGA
+ Antonija PERUŠEK, obletna
+ Danijela MEKINDA
+ Terezija ROK, obletna
++ Albina in Jakob ULE,
ob rojstnem dnevu
++ Srečo ANZELJC, obletna
+ Uršula PALČIČ,
ob rojstnem dnevu in godu
Za zdravje

- Danes so tri svete maše, da ne bo prevelike gneče, ker je ukrep škofov 10 ljudi
na eno sveto mašo. V Grahovem sodelujejo otroci 5. razreda. V Žerovnici je ofer
za kurjavo, Grahovem in na Bločicah pa za misijone.
- Vabljeni k sv. maši čez teden, dokler bo to mogoče. V soboto zvečer bo tudi
nedeljska sveta maša, naslednjo nedeljo pa spet tri: v Grahovem, v Žerovnici in
na Bločicah. V Grahovem sodeluje 6. razred.
- V soboto je spomin in blagoslov Marije Pomočnice.
- Ta teden zaradi ukrepov in povečanega števila okužb v Sloveniji nasploh ni za
otroke verouka. Tudi ni ne pevskih vaj in ne sestanka za starše.
- V cerkvi si razkužimo roke, maske so obvezne. Obhajilo prejmemo na roke.
Razdalja ostaja 1, 5 metra. Samo družine in osebe iz skupnega gospodinjstva
lahko sedijo skupaj v isti klopi. V cerkvi je do nadaljnega možno sprejeti le 9 ljudi k
sv. maši. Vsak dan molimo molitev za zdravje proti korona virusu.

- Na razpolago je nova Družina ter oznanila in Ognjišče za mesec oktober.
- Vsem, ki ta teden godujete, imate rojstni dan ali jubilej, voščim božjega
blagoslova.

