TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
DON BOSKOVA NEDELJA - 31. januar 2021
SVETE MAŠE IN GODOVI
31. 1. DON BOSKOVA Grahovo (9.00)
NEDELJA, Janez Bosko Žerovnica (10.15)
salezijanski ustanovitelj Bločice (11.00)
Žerovnica (15.00)
1. 2. ponedeljek,
Grahovo (18.00)
Brigita, opatinja
2. 2. torek, SVEČNICA
Grahovo (18.00)
3. 2. sreda, Blaž, škof
Grahovo (18.00)
4. 2. četrtek,
Grahovo (18.00)
Gilbert, redovni ustanov.
5. 2. petek,
Grahovo (18.00)
Agata, mučenka
6. 2. sobota,
Grahovo (18.00)
japonski mučenci
7. 2. PETA NEDELJA Grahovo (9.00)
MED LETOM,
Žerovnica (10.15)
Koleta, redovnica
Bločice (11.00)

+ Jožefa HERBLAN, 3. obl.
V čast sv. Pavlu (žegnanjska)
Za župljane
+ Janez GODEJŠA, pogrebna
V zahvalo in zdravje
+ Marija ŠTIH, ob godu
Za srečo in zdravje
V čast svetemu Duhu
++ Ivan ŠEGA, starši MLAKAR
++ iz družine MELE,
Branka VUČAK
+ Marija SRNEL, obletna
+ Stane ZGONEC, obletna
Za župljane

- Zaradi ukrepov nobenih dejavnosti razen svete maše in pogrebi z malo ljudi ter
zasebno obhajilo in sv. spoved. V cerkvi si razkužimo roke, držimo distanco in imamo
maske. Obhajilo poteka na roke.
- Ker ni verouka, naj otroci s pomočjo staršev vsak teden naredijo eno lekcijo v knjigi in
delovnem zvezku. Doma kaj zmolijo in lahko tudi pridejo k sv. maši v nedeljo ali čez
teden. Zaenkrat še nismo uredili zooma na škofijski ravni za verouk.
- Umrl je Janez Godejša iz Žerovnice. Sv. maša in pogreb bosta danes, 31. 1., ob 15.00
le za sorodnike. Uro pred pogrebom le kropit. Gospod, daj mu večni pokoj!
- V torek, na Svečnico, bo obisk bolnikov in ostarelih na domu.
- Na pri petek po sv. maši litanije Srca Jezusovega, na prvo soboto pa Marijine.
- Na prvo nedeljo v mesecu darovi za cerkvene sveče in vosek. Dobite blagoslovljene
svečke za domov.
- Dar za cerkev in sv. maše za lahko darujete pred in po sv. mašah, tudi lahko odvržete
v župnijski nabiralnik ali nakažete na bančni račun. Hvala vsem, ki ste v času praznikov
darovali za našo župnijo. Bog povrni!
- Svete maše lahko gledate tudi na TV SLO (ob nedeljah) in na Exodus (čez teden).
- Prišla je nova Družina. Pa tudi Ognjišče in oznanila za mesec februar.
- Vsem, ki ta teden godujete, imate rojstni dan ali jubilej, voščim božjega blagoslova.

