TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
ROŽNOVENSKA NEDELJA
3. oktober 2021
SVETE MAŠE IN GODOVI
3. 10. ROŽNOVENSKA Grahovo (9.00)
NEDELJA,
Žerovnica (10.15)
Gerard, opat
Bločice (11.00)
4. 10. ponedeljek,
Grahovo (19.00)
Frančišek Asiški, red.
5. 10. torek,
Grahovo (19.00)
Marija Favstina, redovn.
6. 10. sreda,
Grahovo (19.00)
Bruno, redovnik
7. 10. četrtek,
Grahovo (19.00)
Rožnovenska Mati Božja
8. 10. petek,
Žerovnica (18.00)
Benedikta, mučenka
Grahovo (19.00)
9. 10. sobota,
Bločice (18.00)
Dionizij, škof
Grahovo (19.00)
10.
10. Grahovo (9.00)
OSEMINDVAJSETA
NEDELJA
MED Žerovnica (10.15)
LETOM,
Florencij,
mučenec
Bločice (11.00)

+ Alojz TEKAVEC
Za župljane
++ iz družine TA STARIH
Za uspešno operacijo
Za zdravje Pavlija
++ iz družine OGRINC
Za mlade družine
++ Franc, Ivanka VESEL, obl.,
sestra Mira
++ Francka, Jože URBAS
+ Ciril SRNEL, obletna
+ Slavko ŠVIGELJ
++ Franc, obletna, Marija
KOČEVAR
++ Anton PRIMOŽIČ, brat
France, oba obletna
++ Matija, obl., Ivana INTIHAR

- Danes je ofer za kurjavo pri vseh svetih mašah. Pri maši sodeluje 2. razred.
- Ob torkih ob 19.45 so molitvena srečanja v Cerknici. Vabljeni!
- V torek in sredo je verouk za otroke po razporedu.
- Od petka do nedelje so naši birmanci (7.r.) na duhovnih vajah v Želimljem.
- Ob sobotah so pevske vaje za cerkveni zbor ob 20.00. Vabljeni novi člani!
- Naslednjo nedeljo bo ob 9.00 zlata maša bivšega župnika Metoda Lampeta.
Vabljeni še posebej tisti župljani, ki ste bili z njim zelo povezani. Pojejo naši pevci.
3.r.
- V oktobru čez teden pred sv. mašo rožni venec, v nedeljo po sv. maši ena
desetka.
- 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. Ukrep
PTC

- Prišla je nova številka verskega tednika Družina, na razpolago pa sta še
oznanila in Ognjišče za mesec oktober.
- Vsem, ki ta teden godujete, imate rojstni dan ali kakšen jubilej, obilo božjega
žegna. Hvala vsem tudi za bero in zelenjavo, ki jo darujete za župnika.

