TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
ENAJSTA NEDELJA MED LETOM– 14. junij 2020
SVETE MAŠE IN GODOVI
14.
6.
ENAJSTA
NEDELJA MED LETOM,
Valerij
15. 6. ponedeljek,
Vid, mučenec
16. 6. torek, Gvido, redov.
17. 6. sreda,
Sancija, devica
18. 6. četrtek,
Amand, škof
19. 6. petek,
SRCE JEZUSOVO
20. 6. sobota,
Srce Marijino
21.
6.
DVANAJSTA
NEDELJA MED LETOM,
Alojzij

Grahovo (8.00)
Žerovnica (10.15)
Bločice (11.00)
Grahovo (19.00)

+ Julijana ZBAČNIK, ob roj. dn.
+ Franc ROJC, obletna
Za župljane
+ Emil ULE

Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)

Grahovo (19.00)

+ Jožef STERLE
++ Rudolf, Frančiška in Peter
IVANČIČ
Za spoznanje in razsvetljenje, za
moža v čast sv. Duhu
+ Jože VIDIC

Lipsenj (18.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)
Bločice (11.00)

+ Amalija TRUDEN, 7. dan
+ Alojzija OŠABEN, ob godu
++Anton TRUDEN, Ana LAH, rd
+ Janez, Frančiška GODEJŠA
+ Pavla ŠTRITOF, ob rd, godu

Grahovo (19.00)

- Danes lahko imamo telovsko procesijo z 1,5 metra razdalje med osebami. Hvala,
ker ste pripravili oltarčke. Hvala cerkvenim pevcem, bralcem in ministrantom,
otrokom s cvetjem in nosačem bander. Namesto ofra darujemo v košarice tam zadaj.
- Obhajamo mesec junij, ki je posvečen Srcu Jezusovemu. Vsak dan pri sveti maši
molimo primerno branje in litanije Srca Jezusovega.
- Tudi ta teden zaradi strahu pred koronavirusom ni nobene dejavnosti v župniji razen
sv. maše in zakramentov pod določenimi pogoji (krst, poroka in pogreb).
- Naslednjo nedeljo bo priložnost za mesečno sv. spoved. Pride g. dekan Maks. V
Cerknici ob 15. 00 sv. maša zadušnica za rajnim župnikom Jožetom VIDICEM. Ni
mogla bit prej zaradi epidemije koronavirusa. Pride sam nadškof g. Stanislav Zore.
- V župniji so zaradi varnostne razdalje ob nedeljah še naprej tri sv. maše v treh
različnih cerkvah. Ko pridemo v cerkev, si je treba razkužit roke, maske pa niso več
obvezne. Obhajilo prejmemo samo na roke. Razdalja med dvema osebama ostaja 1,
5 metra. Samo družine in osebe iz skupnega gospodinjstva lahko sedijo skupaj v isti
klopi.
- Ker se razmere pred virusom umirjajo, vabim tudi druge brez strahu k sv. mašam.
- Otroci naj prinesejo dokončane delovne zvezke, da jih ocenimo. Pa tudi spričevala.
- Na razpolago revija Ognjišče za mesec junij, pa tudi mesečna oznanila.

- Od 29. 6. do 3. 7. bo oratorij za otroke. Prijavite se župniku osebno ali po telefonu.
- Vsem, ki ta teden godujete, imate rojstni dan ali jubilej, voščim božjega blagoslova.

