TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
OSEMNAJSTA NEDELJA med letom-2. avgust 2020
SVETE MAŠE IN GODOVI
2. 8. OSEMNAJSTA
NEDELJA MED LETOM,
Porcijunkula
3. 8. ponedeljek, Lidija,
svetopisemska žena
4. 8. torek, Janez Vianej,
duhovnik
5. 8. sreda, Marija
Snežna
6. 8. četrtek, JEZUSOVA
SPREMENITEV
7. 8. petek, Kajetan, duh.
8. 8. sobota,
Dominik, redovni ustanov.
9. 8. DEVETNAJSTA
NEDELJA MED LETOM,
Terezija Benedikta, red.

Grahovo (9.00)
Bločice (10.15)

+ Andrej KRANJC, 2. obletna
+ Marija DROBNIČ, redovnica,
30. Dan
Zerovnica (18.00) + Janez TELIČ, starejši
Grahovo (19.00)
++ starši DROBNIČ
Bločice
(18.00) + Terezija ŽELEZNIK, ob roj. dn
Grahovo (19.00)
+ Vlado
Grahovo (19.00)
++
Francka,
obl.,
Jože
MIHELČIČ
Grahovo (19.00)
Za zdravje v družini MIHELČIČ
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)

++ iz družin BARAGA in OPEKA
Iz ljubezni do Jezusa v spravo
za žalitve
Grahovo (9.00)
+ Vekoslava ŽNIDARŠIČ
Žerovnica (10.15) ++ Marija, obl., Janez DEBEVC

- Danes, na prvo nedeljo v mesecu, je na Bločicah tudi ofer za potrebe cerkve in
priložnost za mesečno sv. spoved. Bog povrni za vse vaše darove!
- V četrtek, 6. 8., začnemo devetdnevnico v čast Vnebovzeti. Pri vsaki maši kratko
branje.
- Na prvi petek je obisk bolnikov na domu z svetim obhajilom. Po sveti maši tudi
litanije Srca Jezusovega.
- Na prvo soboto po sveti maši molimo litanije Matere Božje.
- Naslednjo nedeljo je druga v mesecu in ofer za potrebe cerkve v Grahovem in v
Žerovnici. Je tudi mesečna sv. spoved in pride gospod dekan Maks.
- V cerkvi si razkužimo roke, maske pa so obvezne. Obhajilo prejmemo na roke.
Razdalja ostaja 1, 5 metra. Samo družine in osebe iz skupnega gospodinjstva
lahko sedijo skupaj v isti klopi.
- Otroci prinesejo in tudi dobijo delovne zvezke, da jih ocenimo. Pa tudi spričevala.
- V počitniških tednih ni župnijskih dejavnosti, le svete maše. Župnik Sandi je
vedno dosegljiv po osebnem telefonu, če je kaj posebnega.

- Na razpolago je nova Družina, revija Ognjišče za mesec julij in mesečna
oznanila.
- Vsem, ki ta teden godujete, imate rojstni dan ali jubilej, voščim božjega
blagoslova.

