TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
ŠESTA VELIKONOČNA NEDELJA - 26. maj 2019
SVETE MAŠE IN GODOVI
26.
5.,
ŠESTA Grahovo (9.00)
za prvoobhajance,
VELIKONOČNA
++ Amalija, Anton ŠEGA
NEDELJA, Filip Neri
Žerovnica (11.00) Za župljane
27. 5., ponedeljek,

Sveta maša drugod

Alojzij Grozde, mučenec
28. 5., torek, German, škof

Žerovnica (18.00)

29. 5., sreda,

Za blagoslov polj
Sveta maša drugod

Maksim Emonski, škof
30.
5.,
četrtek, Grahovo (19.00)
GOSPODOV VNEBOHOD

Živi in ++ iz družin MODIC
in ZBAŠNIK

31. 5., petek, Obiskanje Grahovo (19.00)
Device Marije

+ Stanko, obletna, in ostali
ŠKRLJ

1. 6., sobota,

++ iz družin
ŠTIMAC

Grahovo (19.00)

Justin, mučenec
2.
6.,
SEDMA Grahovo (9.00)
VELIKONČNA NEDELJA,
Marcel, mučenec
Bločice (10.15)

MIHELČIČ in

++ iz družin ANZELJC,
KEBE, LESKOVEC
+ Alojz GREGORIČ, ob rd
(namesto cvetja)

- Danes je v naši župniji bo praznik prvega svetega obhajila. Veseli smo kar
desetih naših otrok, in sicer so to: Brina Kovač, Gabrijel Mihelčič, Izak
Šemrov, Jakob Korče, Kristina Modec, Lana Šega Hiti, Laura Ule, Lucas Žigart,
Nejc Lekšan in Primož Zabukovec. Molimo zanje in za njihove družine. Zahvala
vsem sodelujočim: staršem, krasilkam, pevcem, ministrantom, Živi in Zali. Sv.
maša v Žerovnici bo zato šele ob 11. uri.
- Jutri goduje naš mučenec blaženi Alojzij Grozde, ki je rekel, da je sv. maša za
njega sonce v življenju. Tudi mi radi hodimo k sveti maši.

- V sredo je verouk po razporedu. Tisti, ki še niste, prinesite spričevala, da jih
napišemo.
- V petek je zadnji dan v mesecu maju in je zaključek šmarnic. Vsi otroci v Grahovo
in boste dobili skromna darila. Prinesite s seboj plakate z nalepkami.
- Priporočam verski tisk: novo Družino, za mesec junij pa Ognjišče in oznanila.
- V nedeljo, 2. junija, je žegnanjsko opravilo na Bločicah v čast sv. Primožu in
Felicijanu. Pojejo tudi naši pevci. Vabljeni v čim večjem številu.
- V počitnicah pa vabljeni na Poljsko ali Madžarsko. Podrobnosti in dodatne
informacije pri župniku g. Sandiju.
- Vsem, ki ta teden godujete, praznujete rojstni dan ali kakšen jubilej, želimo obilo
Božjega žegna.

