TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
TRIINDVAJSETA NEDELJA MED LETOM
6. september 2020
SVETE MAŠE IN GODOVI
6.
9.
ANGELSKA
NEDELJA,
Zaharija, prerok
7.9. ponedeljek,Regina,m
8. 9. torek, Marij. rojstvo
9. 9. sreda, Ciaran, opat
10. 9. četrtek, Ines, muč.
11. 9. petek, Helga, spok.
12. 9. sobota,
Marijino ime
13. 9.ŠTIRIINDVAJSETA
NEDELJA MED LETOM,
Janez Zlatousti

Grahovo (9.00)
Bločice (10.15)

++ iz družine MAROLT
++
starši
Ana,
Janez
ŽNIDARŠIČ, JERETOVI
Grahovo (18.00)
+ Alojz KOROŠEC in starši
Grahovo (19.00)
+ Marija KOČEVAR
Grahovo (19.00)
+ Emil ULE, obletna
Grahovo (19.00)
++ Stane, obletna, starši MODIC
Grahovo (19.00)
+ Marija PANTAR
Lipsenj (18.00)
+ Danijela SEŽUN, obletna
Grahovo (19.00)
++ Zora, Štefan POLOVIČ
Grahovo (9.00)
+ Jože VIDIC
Za blagoslov birmancev
Žerovnica (11.00) Za župljane

- Danes je angelska nedelja ter prva v mesecu. V Grahovem birmanci začnejo
devetdnevnico. Na Bločicah ofer za potrebe cerkve in priložnost za sveto spoved.
- Jutri, v ponedeljek, ob 18.00 srečanje birmancev s škofom Tonetom Jamnikom v
Cerknici. Vabljeni tudi starši in botri, ker bo za njih tudi sveta spoved!
- Na praznik Marijinega rojstva (8. 9.) bo po sv. maši sestanek staršev za verouk.
Od torka do sobote pa so vaje za birmance po vsaki sv. maši v Grahovem.
- V sredo po sv. maši je tudi spoved za birmance.
- V petek ob 18.00 vaje za ministrante, starši birmancev očistijo in uredijo cerkev.
- V soboto bodo zadnje birmanske vaje. Vabljeni starši in botri, da poizkusimo
procesijo. Ob 20.00 pa bodo vaje za pevce.
- Naslednjo nedeljo, 13. 9, bo sv. birma za naše štiri birmance: za Filipa, Julijo,
Nejca in Tino. Zbiranje ob 8.30, sv. maša ob 9.00. Sodelujejo cerkveni pevci in
ministranti. Prednost v cerkvi imajo povabljeni s strani birmancev. Ostali boste v
zadnjih klopeh ali pod zvonikom. Vabim vas k sv. maši v Žerovnico ob 11.00.
- V cerkvi si razkužimo roke, maske so obvezne. Obhajilo prejmemo na roke.
Razdalja ostaja 1, 5 metra. Samo družine in osebe iz skupnega gospodinjstva lahko
sedijo skupaj v isti klopi. Vsak dan molimo molitev za zdravje proti korona virusu.
- Verouk pa bomo začeli po birmi, od 13. septembra dalje.
- Na razpolago so nova Družina ter oznanila in Ognjišče za mesec september.
- Vsem, ki ta teden godujete, imate rojstni dan ali jubilej, voščim božjega blagoslova.

