TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
BINKOŠTNA NEDELJA – 23. maj 2021
SVETE MAŠE IN GODOVI
23. 5. BINKOŠTNA Grahovo (9.00)
NEDELJA,
Socerb, mučenec
Žerovnica (10.15)
Bločice (11.00)

++ Marija, Franc KOČEVAR
Za prvoobhajance
++ Frančiška PRIJATELJ, 30. dan
++ Pavla ŠTRITOF, obletna,
iz družin ŠTRITOF in OREHEK
Za zdravje in zdravo pamet

24. 5. ponedeljek,
Grahovo (19.00)
Marija Pomočnica
25. 5. torek,
Grahovo (19.00)
+ Ana TURK, obletna
Beda Častitljivi, duh.
26. 5. sreda,
Žerovnica (18.00) Izvoljen dan
Filip Neri, duhovnik
Grahovo 19.00)
Za moža ob rojstnem dnevu
27. 5. četrtek,
Grahovo (19.00)
+ Stanislav KOMIDAR, obletna
Alojzij Grozde, muč.
28. 5. petek,
Grahovo (19.00)
++ Stanko, obletna, ostali ŠKRLJ
Julijan, mučenec
29. 5. sobota,
Grahovo (19.00)
Za župljane
Maksim Emonski, škof
30.
5.
NEDELJA Grahovo (9.00)
Za zdravje v družinah GORNIK
SVETE TROJICE,
Žerovnica (10.15) Za zdravje
Kancijan, mučenec
Bločice (11.00)
Za župljane
- Danes je praznik Binkošti in v naši župniji tudi praznik prvega svetega obhajila.
Prvič v življenju bo prejelo Jezusa v svoje srce naših sedem pridnih drugarjev:
Anže Košir, Fabricio Žigart, Lara Lekšan, Neža Jeklar, Oskar Troha, Urban
Zabukovec in Zala Šemrov. Molimo zanje in za njihove družine. S petjem bo
popestril slovesnost naš cerkveni zbor, če pa ne bo mogoče, pa pevska družina
Nahtigal iz Begunj. Zahvala vsem za sodelovanje in pomoč pri pripravi in lepem
poteku slavja.
- Svete maše so možne z udeležbo vernikov. V cerkvi si razkužimo roke, držimo
distanco in imamo maske. Obhajilo poteka na roke. Vabljeni tudi čez teden!
- Ta teden je verouk po lanskem razporedu ob sredah. Ob 14.30 sedmi razred, 16.00
predšolski in prvi, tretji in četrti, 17.00 peti in šesti razred. Otroci prinesejo s seboj
zvezke, ki jih morajo do konca meseca maja dokončati, da dobijo oceno.
- Mesec maj je mesec šmarnic. Branje in Marijine litanije v čast Materi Božji po maši.
- Darove za cerkev oddamo v košarico v cerkvi ali tudi nakažete po banki (račun je v
oznanilih). Spodbujam v letu 2021, da darujete po družinah 50 evrov. Bog povrni!
- Prišla je nova številka verskega tednika Družina.

