TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
NEDELJA – VSI SVETI - 1. november 2020
SVETE MAŠE IN GODOVI
1.
11.
NEDELJA, Grahovo
PRAZNIK
VSE
SVETNIKOV
2. 11. ponedeljek,
Verne duše
3. 11. torek,
Justin, mučenec
4. 11. sreda,
Karel Boromejski, škof
5. 11. četrtek,
Bertila, opatinja
6. 11. petek, Lenart, opat

Grahovo
Grahovo
Grahovo
Grahovo
Grahovo

7. 11. sobota,
Grahovo
Engelbert, škof
8.
11.
ZAHVALNA Grahovo
NEDELJA,
Bogomir, škof

V čast Sv. Duhu za uspeh pri
študiju
++ Alojzij, France, Ivana MIŠIČ
Za duše v vicah
+ Janko POROK
Za duše v vicah
Za zdravje gospoda Jakata
Po papeževem namenu
Za zdravje
++ starši Terezija in Mihael
ZGONC
Za uspešno opravljen letnik in za
naprej
Za župljane
+ Anica PREMROV
++ sin Andrej, 4. obl., mama
Francka, ob rd, DOVIČEVI
+ Marija PRIMOŽIČ, Marija
ROK, obletna

- Danes je praznik vseh svetnikov. Je prvi november in zato obiščemo grobove
naših rajnih. Župnik zasebno blagoslovi pokopališča.
- Ta teden zaradi ukrepov glede koronavirusa v Sloveniji ni nič verskih dejavnosti.
Župniki mašujemo sami po vaših namenih.
- Lahko oddate tudi listke z imeni vaših rajnih. Zanje molimo danes (1. 11.) ob
17.00 v župnijski cerkvi. Vabljeni! Ob 16.00 pa je že priložnost za sv. spoved in za
sv. obhajilo. Da si pridobimo popolni odpustek, ki ga darujemo za rajne, obiščemo
grobove svojih, zmolimo Vero in Oče naš ter po papeževem namenu.
- Naslednjo nedeljo je zahvalna, ko se Bogu zahvalimo za darove zemlje.
- V cerkvi si razkužimo roke, maske so obvezne. Obhajilo prejmemo na roke.
Razdalja ostaja 1, 5 metra. Vsak dan tudi molimo za zdravje proti korona virusu.

- Prišla sta Družina in Ognjišče za november. Tudi Marijanski koledar in pratika.
- Hvala za darove za cerkev in tudi za bero.
- Vsem, ki ta teden godujete, imate rojstni dan ali jubilej, voščim božjega
blagoslova.

