TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
ŠESTA VELIKONOČNA NEDELJA - 22. maj 2022
SVETE MAŠE IN GODOVI
22.
5.
ŠESTA
VELIKONOČNA NEDELJA,
Marjeta, redovnica
23. 5. ponedeljek,
Socerb, mučenec
24. 5. torek,
Marija Pomočnica
25. 5. sreda,
Magdalena de Pazzi, redov.
26. 5. četrtek,
GOSPODOV VNEBOHOD,
Filip Neri,duh
27. 5. petek,
Alojzij Grozde,mučenec
28. 5. sobota,
Ubaldeska, redovnica
29.
5.
SEDMA
VELIKONOČNA NEDELJA,
Maksim Emonski, škof

Žerovnica (8.00)
Bločice (9.00)
Grahovo (10.00)
Grahovo (19.00)

Za blagoslov polj – prošnji dan
Za blagoslov polj
Za prvoobhajance
Za župljane

Grahovo (19.00)

V zahvalo Brezmadežni

Lipsenj (18.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)

Za blagoslov polj
+ Ana TURK, obletna
Za srečo in zdravje

Grahovo (19.00)

+ Ivana ZEMLJAK, ob rd, 25. obl.

Lipsenj (18.00)
Grahovo (19.00)
Žerovnica (8.00)
Grahovo (9.00)

+ Anton KOTNIK
++ starši KOMIDAR
Za župljane

Bločice (11.00)

V čast sv. Duhu za mlade in starše

Za birmance in botre
+ Rudi MODREJ

- Danes je v naši župniji tudi praznik prvega svetega obhajila. Prvič v življenju bo
prejelo Jezusa v svoje srce naših osem pridnih drugarjev: Anže Babič, Doroteja
Opeka, Enej Godeša, Iva Petrič, Izabela Ocepek, Mija Urbas, Neža Jenček in Simon
Modec. Če bo lepo vreme se slavljenci in starši zberemo na dvorišču in gremo v
procesiji v cerkev. Molimo zanje in za njihove družine. S petjem bo popestril
slovesnost naš cerkveni zbor. Po sv. maši bo pogostitev za slavljence in njihove
družine v župnišču. Zahvala vsem za sodelovanje in pomoč pri pripravi in lepem
poteku slavja: staršem, krasilkam, pevcem in organistki, ministrantom…
- Od jutri dalje bo tedenska priprava in vsak dan vaje za birmance po sv. maši.
- V torek, 24. 5., na praznik Marije Pomočnice bo ob 18.00 srečanje birmancev s
škofom. Med sv. mašo bo škof v spovednici za starše in botre. Po sv. maši pa bo
srečanje s člani župnijskega in gospodarskega sveta.
- V četrtek, 26. 5., na praznik Gospodovega Vnebohoda, bo po maši spoved za
birmance.
- 27. 5. goduje tudi naš novi blaženi Alojzij Grozde. Radi se mu priporočamo, predvsem
pa naj nas spodbuja njegovo življenjsko geslo: Evharistija, sonce mojega življenja.
- 29. 5. je sv. birma. Če bo vreme, se bomo zbrali na dvorišču starši, botri in
birmanci ter šli v procesiji v cerkev. Letos imamo 15 birmancev. Iz sedmega

razreda: Ažbe Gerbec, Bruno Troha, Erik Rožanc, Gašper Godejša, Marcel
Mihelčič, Mark Mišič, Mark Žnidaršič in Rok Tominec. Iz osmega razreda pa: Eva
Tavzelj, Hana Mele Grudzinski, Klemen Korče, Manca Žnidaršič, Neža Košir, Žan
Logar in Živa Kovač. Naj Bog blagoslavlja njihove družine, mi pa molimo za njih.
Hvala Bogu in Mariji. Za sodelovanje pa v naprej g. škofu, staršem, botrom,
krasilkam, ministrantom,pevcem.
- Na polici oznanila in Ognjišče za mesec junij in nova Družina.
- Vsem, ki ta teden godujete, imate rojstni dan ali kakšen jubilej, obilo božjega žegna.

