TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
ŽEGNANJSKA NEDELJA - 31. oktober 2021
SVETE MAŠE IN GODOVI
31. 10. ŽEGNANJSKA Grahovo (9.00)
NEDELJA,
Bolfeng, Žerovnica (10.15)
škof
Bločice (11.00)
1.11. ponedeljek,
Grahovo (9.00)
VSI SVETI
Žerovnica (10.15)
Bločice (11.00)

Grahovo (9.30)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)

+ Franc MLAKAR, obletna
+ Jože JENC, obletna
Za župljane
++ starši KOČEVAR
Po papeževem namenu
++ Marija, starši MARKOVČIČ,
ŠEGA
+ Joža JOŽELJ, roj. KOTNIK,
30. dan (iz Avstralije)
Za duše v vicah
+ Franica LEVAR, družina
JEMEC
Dekanijska maša
Za zdravje Nejca
++ iz družine POROK

Grahovo (18.00)

++ iz družin POROK in TRUDEN

Lipsenj (14.30)
2. 11. torek,
Spomin vernih duš
v vicah
3. 11. sreda,
Viktorin Ptujski, škof
4. 11. četrtek,
Karel Boromejski, škof
5. 11. petek,
Zaharija in Elizabeta
6. 11. sobota, Lenart, op
7.
11.
ZAHVALNA
NEDELJA, Ernest, opat

Žerovnica (9.00)
Grahovo (18.00)

Grahovo (18.00)
Grahovo (9.00)

++ iz družine OGRINC
++ sin Andrej MALNAR,
5. obl., mama Frančiška, ob rd
Žerovnica (10.15) ++ Frančiška, obl.,ostali ROJC
Bločice (11.00)
Za župljane
- Jutri so vsi sveti. Na podružnicah je blagoslov grobov po sv. maši. V Grahovem
je blagoslov grobov ob 16.00. Ob 17.00 je v župnijski cerkvi molitev rožnega
venca.
- Ob torkih ob 19.45 so molitvena srečanja v Cerknici. Vabljeni!
- Verouk je spet po razporedu ob torkih in sredah.
- Ob sobotah so pevske vaje za cerkveni zbor ob 20.00. Vabljeni novi člani!
- Naslednjo nedeljo je zahvalna nedelja. Pojejo pevci in je ofer za duhovnike.
Sodelujejo otroci 6. razreda.
- V oktobru čez teden pred sv. mašo rožni venec, v nedeljo po sv. maši ena
desetka.
- V cerkvi si razkužimo roke, držimo distanco in imamo maske. Obhajilo poteka na
roke. Upoštevamo ukrepe PTC.
- Prišla je nova Družina, tudi novembrsko Ognjišče in oznanila.

- Zaradi slabih razmer korona virusa tudi letos ne bo martinovanja.
- Marijanski koledar 3 evre, pratika 6,5 evra, tudi listi za molitve za rajne so.

