TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
NEDELJA SVETE TROJICE– 7. junij 2020
SVETE MAŠE IN GODOVI
7. 6. NEDELJA SVETE Grahovo (9.00)
+ Anton PRIMOŽIČ, ob rd, god
TROJICE, Robert, opat Žerovnica (10.15) Za župljane
Bločice (11.00)
Žegnanjska v čast svetima
Primožu in Felicijanu
8. 6. ponedelj,Medard, šk Grahovo (19.00)
++ iz družin MAROLT, KOMIDAR
9. 6. torek.
Grahovo (19.00)
Po namenu
Primož in Felicijan, muč.
10. 6. sreda, Edvard, duh. Grahovo (19.00)
Po namenu
11. 6. četrtek, SV. Grahovo (19.00)
+ Ernest GNEZDA
REŠNJE TELO IN KRI
12. 6. petek, Eskil, muč. Grahovo (19.00)
Za srečno in zdravo življenje
13. 6. sobota, Anton Lipsenj (18.00)
+ Ivana GRADIŠAR, 7. dan
Padovanski, duhovnik
Grahovo (19.00)
++ Ljubica,Frančiška ZAGAR,
obl.
14.
6.
ENAJSTA Grahovo (8.00)
+ Julijana ZBAČNIK, ob roj. dn.
NEDELJA MED LETOM, Žerovnica (10.15) + Franc ROJC, obletna
Valerij
Bločice (11.00)
Za župljane
- Danes je praznik sv. Trojice in žegnanje na Bločicah ob 11.00. Po maši na
prostem tudi malo pogostitve in druženja v skladu z določili. Hvala gospem in
pevcem.
- Obhajamo mesec junij, ki je posvečen Srcu Jezusovemu. Vsak dan pri sveti
maši molimo primerno branje in litanije Srca Jezusovega.
- Župniki vsak ponedeljek z zvonjenjem ob 20.00 vabijo vernike k molitvi. V
mesečnih oznanilih je molitev za zdravje zoper koronavirus. Lahko prižgemo
doma sveče.
- Tudi ta teden zaradi strahu pred koronavirusom ni nobene dejavnosti v župniji
razen sv. maše in zakramentov pod določenimi pogoji (krst, poroka in pogreb).
- V župniji so zaradi varnostne razdalje ob nedeljah še naprej tri sv. maše v treh
različnih cerkvah. Verniki si zakrijejo usta in nos z masko ali s šalom ali z ruto in si
razkužijo roke. Obhajilo lahko prejmejo samo na roke. Razdalja med dvema
osebama je 1, 5 metra. Samo družine in osebe iz skupnega gospodinjstva lahko
sedijo skupaj.

- Naslednjo nedeljo bomo lahko imeli telovsko procesijo z 1,5 metra razdalje.
Pripravite oltarčke. Vabljeni otroci s cvetjem, nosači bander in cerkveni pevci.
- Ker se razmere glede korona virusa umirjajo, vabim ljudi spet k sv. maši ob
nedeljah, pa tudi čez teden.
- Otroci naj prinesejo dokončane delovne zvezke, da jih ocenimo. Pa tudi
spričevala.
- Na razpolago revija Ognjišče za mesec junij, pa tudi mesečna oznanila.
- Vsem, ki ta teden godujete, imate rojstni dan ali jubilej, voščim božjega
blagoslova.

