
TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO 
ČETRTA VELIKONOČNA NEDELJA– 3. maj 2020 

SVETE MAŠE IN GODOVI 

3. 5. ČETRTA 
VELIKONOČNA 
NEDELJA, 
Filip in Jakob, apostola 

Grahovo 
 
Bločice 

++ Ivanka ŽNIDARŠIČ,10. 
obletna, družina CERJANEC 
++ Ivana, obl., Matija INTIHAR 

4. 5. ponedeljek, 
Florjan, mučenec 

Grahovo (19.00) Za blagoslov polj v Grahovem 
v čast svetemu Florjanu 

5. 5. torek, Gotard, škof   Sveta maša za župljane drugod 

6. 5. sreda, 
Dominik Savio, dijak 

Žerovnica (18.00) 
Grahovo (19.00) 

Za zdravje duh. Janeza ŽAGAR 
Po namenu 

7. 5. četrtek, 
Gizela, opatinja 

Grahovo (19.00) Za očeta Linota 

8. 5. petek, 
Viktor, mučenec 

Žerovnica (18.00) + Marija PANTAR, 30. dan 

9. 5. sobota, 
Pahomij, menih 

Lipsenj (18.00) 
Grahovo (19.00) 

+ Anamarija ZGONC, obletna 
++ Jožefa, obletna, 
ostali ALBREHT in ULE 

10. 5. PETA 
VELIKONOČNA 
NEDELJA, Job, trpin 

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

+ Marija KOČEVAR 
+ Jože TELIČ (Lipsenj 1) 
Za župljane 

- Danes je svetovni dan molitve za duhovne poklice. Na internetu lahko beremo 
poslanico papeža Frančiška. 
- Od jutri dalje (4. maj) lahko ljudje pridejo k sv. maši. Si zakrijejo usta in nos z 
masko ali s šalom ali z ruto in si razkužijo roke. Obhajilo lahko prejmejo samo na 
roke. Razdalja med dvema osebama je 1, 5 metra. Samo družine in osebe iz 
skupnega gospodinjstva lahko sedijo skupaj v klopi brez distance. 
- Župniki vsak ponedeljek z zvonjenjem ob 20.00 vabijo vernike k molitvi. V 
mesečnih oznanilih je molitev za zdravje zoper koronavirus. Lahko prižgemo 
doma sveče. 
- Tudi ta teden zaradi strahu pred koronavirusom ni nobene dejavnosti v župniji 
razen sv. maše in zakramentov pod določenimi pogoji (krst, poroka in pogreb). 

- Naslednjo nedeljo (10. 5.) bodo zaradi varnostne razdalje v Grahovem tri sv. 
maše. Starejši naj pridejo ob 9.00, družine z otroci in ostali pa ob 11.00 v 
Grahovo. Ob 10.15 je sv. maša tudi v Žerovnici. 

- Šmarnično branje opravimo pri vsaki sveti maši, lahko pa besedilo najdete tudi 
na spletni strani. 



- Vsem, ki ta teden godujete ali imate rojstni dan ali kak jubilej, voščim obilo 
božjega blagoslova. 

 
 


