TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
OSEMINDVAJSETA NEDELJA MED LETOM
10. oktober 2021
SVETE MAŠE IN GODOVI
10.
10. Grahovo (9.00)
OSEMINDVAJSETA
NEDELJA
MED Žerovnica (10.15)
LETOM,
Florencij, mučenec
Bločice (11.00)
11. 10. ponedeljek,
Grahovo (9.00)
Janez Dobri, papež
12. 10. torek,
Grahovo (19.00)
Maksimiljan Celjski, škof
13. 10. sreda,
Grahovo (19.00)
Koloman, mučenec
14. 10. četrtek,
Grahovo (19.00)
Kalist, papež
15. 10. petek,
Grahovo (19.00)
Terezija Avilska, redovn.
16. 10. sobota,
Grahovo (19.00)
Hedvika, kneginja
17.
10. Grahovo (9.00)
DEVETINDVAJSETA
Žerovnica (10.15)
NEDELJA
MED Bločice (11.00)
LETOM, Ignacij, škof

++ Franc, obletna, Marija
KOČEVAR
++ Anton PRIMOŽIČ, brat
France, oba obletna
++ Matija, obl., Ivana INTIHAR
Za župljane
V čast Antonu Padovanskemu
Za starše, moža in otroke
++ iz družine ČEKADA
Za zdravje in srečo v družini
++ iz družin HITI in RUPNIK
++ iz rodbine DROBNIČ
+ Janez GODEJŠA
+ Marija ZGONC

- Danes v Grahovem obhajamo zlato mašo bivšega župnika Metoda Lampeta.
Zahvala Bogu, Mariji, sobratu Metodu (voščilo tudi za jutrišnji rojstni dan),
pevcem, krasilkam in ministrantom za lepo slovesnost. In tudi otrokom iz 3.
razreda.
- Ob torkih ob 19.45 so molitvena srečanja v Cerknici. Vabljeni!
- V torek in sredo je verouk za otroke po razporedu.
- V soboto, 16. 10., delavnice in igre za otroke ob 10.00 v župnišču.
- Ob sobotah so pevske vaje za cerkveni zbor ob 20.00. Vabljeni novi člani!
- Naslednjo nedeljo sodelujejo pri sv. maši otroci 4. raz. Priložnost za sv. spoved.
- 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.

