TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
PETA POSTNA NEDELJA – 29. marec 2020
SVETE MAŠE IN GODOVI
29. 3. PETA POSTNA Grahovo (9.00)
+ Jožefa HERBLAN,
NEDELJA,
ob 80. rojstnem dnevu
Bertold, redovnik
Žerovnica (10.15) ++ starši France in Ivana, brat
Stane TURŠIČ
30. 3. ponedeljek,
Grahovo
+ Zlatko Antun JAMBRUŠIČ,
Amadej, vojvoda
ob pogrebu
31. 3. torek,
Grahovo
+ Albina ULE, obletna
Kornelija, mučenka
1. 4. sreda,
Grahovo
V čast sv. Duhu
Agapa, mučenka
2. 4. četrtek, Frančišek Grahovo
+ Ana SIVEC
Paolski, puščavnik
3. 4. petek, Rihard, škof
Grahovo
+ Frančiška KOMIDAR, ob
rojstnem dnevu in godu
4. 4. sobota, Izidor, škof Bločice
+ Alojz GREGORIČ, obletna
5.
4.
CVETNA Grahovo (9.00)
+ Anton PRIMOŽIČ
NEDELJA, Julijana in Žerovnica (10.15) + Andrej TELIČ
Eva, redovnici
- Na zahtevo slovenskih škofov zaradi koronavirusa do preklica ni javne svete maše, tudi
ne drugih verskih dejavnosti ali zakramentov. Svete maše so na radiu Ognjišče, pa tudi na
TV. Duhovniki mašujemo zasebno po namenih, ki ste jih predčasno darovali. Tako kot danes je
tudi v prvih krščanskih časih bilo obhajanje sv. maše smrtno nevarno in vendar so se kristjani
na skrivaj zbirali. Tisti kristjani, ki jim sv. maša ni bila zgolj cerkveni predpis, ampak božjepravna
ustanova, kot potrebna hrana za duhovno življenje po Jezusovi obljubi. Takšni kristjani se lahko
na lastno odgovornost še vedno udeležujejo sv. maše na skrivaj in duhovnik jim po vesti in pred
Bogom tega ne more odreči. Sploh pa ne v razmerah, ko so trgovine cel dan odprte, pa tovarne
in obrati...
- Ta teden zaradi strahu pred koronavirusom ni nobene dejavnosti v župniji.
- Vsak večer župnik podeli blagoslov z Najsvetejšim iz cerkve po celi župniji, da ne bo
koronavirusa. Na oknu pred cerkvenimi vrati lahko vzamete molitev za zdravje.
- Kljub nedejavnostim župnije vseeno moramo plačevati za osnovne stroške. Priporočam se
vaši darežljivosti. Po telefonu lahko naročite za sv. maše. Za cerkev lahko darujete v župnijski
poštni nabiralnik (ter pozvonite!) ali preko bančnega računa (je v mesečnih oznanilih na strani 4.
spodaj).

- Na prvi petek litanije Srca Jezusovega, na prvo soboto pa Marijine litanije.
- Naslednjo nedeljo je cvetna. Duhovniki iz cerkve na daleč blagoslovimo vaše zelenje in
butarce.
- Na razpolago sta nova Družina in aprilsko Ognjišče.
- Vsem, ki ta teden godujete, praznujete roj. dan ali kak jubilej, želim Božjega blagoslova.

