TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
DESETA NEDELJA MED LETOM – 6. junij 2021
SVETE MAŠE IN GODOVI
6. 6. DESETA NEDELJA Grahovo (8.00)
+ Ljubica ŽAGAR, obletna
MED LETOM, Norbert, Žerovnica (10.15) Za župljane
škof
Bločice (11.00)
++
Janez
TELIČ,
Marija
MARKOVČIČ
7. 6. ponedeljek,
Grahovo (19.00)
+ Marko ŽNIDARŠIČ
Robert, opat
8. 6. torek, Medard, škof Grahovo (19.00)
+ Antonija BARAGA, ob roj. dn.
9. 6. sreda, Primož
Grahovo (19.00)
Za primerno vreme
in Felicijan, mučenca
10. 6. četrtek,
Grahovo (19.00)
Za duhovno ozdravljenje
Edvard, duhovnik
11. 6. petek, SRCE Grahovo (19.00)
+ Frančiška PRIJATELJ
JEZUSOVO, Barnaba
(namesto cvetja)
12. 6. sobota,
Lipsenj (18.00)
++ Joža in Lojz MRAMOR
Srce Marijino
Grahovo (19.00)
V čast svetemu Antonu
13.
6.
ENAJSTA Grahovo (9.00)
++ iz družin PRIMOŽIČ in JENC
NEDELJA
MED Žerovnica (10.15) + Janez GODEJŠA
LETOM,
Bločice (11.00)
Žegnanjska v čast svetima
Anton Padovanski
Primožu in Felicijanu
- Danes je sv. maša že ob 8.00, ker nato sledi procesija z Najsvetejšim. Hvala
cerkvenim pevcem Hvala tistim, ki nosite bandera in nebo. In tistim, ki ste pripravili
oltarčke.
- To sredo je zaključek verouka. Otroci prinesejo delovne zvezke za ocenit in tudi
spričevala. Malo se bomo podružili in sladoled jedli.
- Naslednjo nedeljo je žegnanje na Bločicah ob 11.00. Vabljeni!
- Svete maše in drugi verski obredi so možne z udeležbo vernikov. V cerkvi si
razkužimo roke, držimo distanco in imamo maske. Obhajilo poteka na roke. Otroci in
starši vabljeni tudi čez teden k večerni sv. maši v Grahovo.
- Darove za cerkev oddamo v košarico v cerkvi. Spodbujam v letu 2021, da darujete
po družinah 50 evrov. Da bi lahko spet po dolgem času začeli vračati dolg od cerkve
sv. Štefana. Hvala in Bog povrni.
- Prišla je nova številka verskega tednika Družina in Ognjišče za mesec junij.
- Vsem, ki ta teden godujete, imate rojstni dan ali jubilej, voščim božjega blagoslova.

