TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
DRUGA POSTNA NEDELJA - 28. februar 2021
SVETE MAŠE IN GODOVI
28. 2. DRUGA POSTNA Grahovo (9.00)
NEDELJA, Roman, opat Žerovnica (10.15)
Bločice (11.00)
1. 3. poned., Albin, škof
Grahovo (18.00)
2. 3. torek,
Grahovo (18.00)
Neža Praška, devica
3. 3. sreda,
Grahovo (18.00)
Kunigunda, cesarica
4. 3. četrtek,
Grahovo (18.00)
Kazimir, knez
5. 3. petek,
Grahovo (18.00)
Olivija, mučenka
6. 3. sobota, Julijan, škof Lipsenj (17.00)
Grahovo (18.00)
7. 3. TRETJA POSTNA Grahovo (9.00)
NEDELJA, Perpetua in Žerovnica (10.15)
Felicita, mučenki
Bločice (11.00)

+ Ivan KRANJC, 30. dan
+ Marija ŠKRLJ, 30. obletna
+ Jakob PERUŠEK, obletna
Za zdravje Ane
Za župljane
Za zdravje
Po namenu
++ Ana, obletna,
družini DRENIK in PUNTAR
+ Janko MIŠIČ, 7. dan
Po namenu
++ Franc, Marija KOČEVAR
++ starši Terezija,Matija MULC
++ Ivana, obl., Matija INTIHAR

- Danes je druga postna nedelja. Na začetku sv. maše namesto kesanja križev pot.
- Postni čas nas vabi k odpovedi (alkoholu, mesu), k molitvi in k dobrodelnosti.
- Zaradi ukrepov nobenih dejavnosti razen svete maše in pogrebi z malo ljudi ter zasebno
obhajilo in sv. spoved. V cerkvi si razkužimo roke, držimo distanco in imamo maske. Obhajilo
poteka na roke.
- Otroci namesto verouka delajo po številkah naprej delovni veroučni zvezek. Lahko pridejo tudi
k sv. maši, v nedeljo ali čez teden, ker ni gneče.
- Na prvi petek obisk bolnikov na domu in litanije Srca Jezusovega.
- Na prvo soboto po sv. maši molimo litanije Matere Božje.
- Naslednja nedelja je tretja postna. Čeprav ni ofra, lahko darujete malo več za cerkev kot sicer.
Bog povrni!
- Dar za cerkev in sv. maše lahko darujete tudi pred in po sv. mašah, tudi lahko odvržete v
župnijski nabiralnik ali nakažete na bančni račun. Hvala vsem, ki ste v času praznikov darovali
za našo župnijo. Bog povrni!
- Svete maše lahko gledate tudi na TV SLO (ob nedeljah) in na Exodus (čez teden).
- Prišla je nova Družina. Pa tudi Ognjišče in oznanila za mesec marec.
- Vsem, ki ta teden godujete, imate rojstni dan ali jubilej, voščim božjega blagoslova.

