TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
PETA VELIKONOČNA NEDELJA – 2. maj 2021
SVETE MAŠE IN GODOVI
2. 5. PETA VELIKONOČNA
NEDELJA,
Atanazij, škof
3. 5. ponedeljek,
Filip in Jakob, apostola
4. 5. torek,
Florijan, mučenec
5. 5. sreda, Gotard, škof
6. 5. četrtek,
Dominik Savio, dijak
7. 5. petek,
Gizela, opatinja
8. 5. sobota,
Viktor, mučenec
9. 5. ŠESTA VELIKONOČNA
NEDELJA,
Pahomij, puščavnik

Grahovo (9.00)
Žerovnica
(10.15)
Bločice (11.00)

++ iz družin KOČEVAR in KODRCA
Za župljane
Živi in rajni iz družin LUKOVIČ,
JUVANČIČ, BOGATAJ, HACE in
TURŠIČ
Grahovo (19.00) ++ strici Franc, Jozi in Mihi OSOJNIK
Grahovo (19.00)

Za blagoslov polj

Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)

++ iz Retij 45
++ iz družine MEKINDA
(s Podštebrka)
Po namenu gospe Milene F.

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

+ Anamarija ZGONC, obletna
++ iz družin ALBREHT in ULE
+ Ivanka ŽNIDARŠIČ, obletna
+ Ljudmila ŠEGA
++ Marija, starši MARKOVČIČ

- Svete maše in drugi verski obredi so možne z udeležbo vernikov. V cerkvi si
razkužimo roke, držimo distanco in imamo maske. Obhajilo poteka na roke. Otroci in
starši vabljeni tudi čez teden k večerni sv. maši v Grahovo.
- Ta teden začnemo tudi verouk po lanskem razporedu ob sredah. Ob 14.30 sedmi
razred, 16.00 predšolski in prvi, tretji in četrti, 17.00 drugi, peti in šesti razred. Otroci
prinesejo s seboj zvezke, ki jih morajo do konca meseca maja dokončati.
- Na prvi petek je obisk bolnikov in pri sv. maši litanije Srca Jezusovega.
- Mesec maj je tudi mesec šmarnic. Branje in litanije v čast Materi Božji.
V Grahovem vsak dan pri sv. maši, na Bločicah pa ob 18.00. Vabljeni!
- Darove za cerkev oddamo v košarico v cerkvi ali tudi nakažete po banki (račun je v
oznanilih). Spodbujam v letu 2021, da darujete po družinah 50 evrov. Da bi lahko spet
po dolgem času začeli vračati dolg od cerkve sv. Štefana. Hvala in Bog povrni.
- Prišla je nova številka verskega tednika družina.
- Vsem, ki ta teden godujete, imate rojstni dan ali jubilej, voščim božjega blagoslova.

