
TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO 

 TRINAJSTA NEDELJA MED LETOM 

30. junij 2019 

SVETE MAŠE IN GODOVI 

30. 6. TRINAJSTA 
NEDELJA MED LETOM, 
prvi rimski mučenci 

Grahovo (9.00) 

Žerovnica (10.15) 

+ Francka in Miro ZALAR 

++ Janez, obletna, Marija 
DEBEVEC 

1. 7. ponedeljek, 

Estera, svetopisem. žena 

Grahovo (19.00) Za Janezovo zdravje ob 
rojstnem dnevu 

2. 7. torek, 

Ptujskogorska Mati Božja 

Grahovo (19.00) + Jože KOVAČ 

3. 7. sreda, 

Tomaž, apostol  

Grahovo (19.00) Za duše v vicah 

4. 7. četrtek, Urh, škof Grahovo (19.00) + Rok MIHELČIČ, obletna 

5. 7. petek, Ciril in Metod, 
slovanska apostola 

Grahovo (19.00) ++ Jakob, Marija POROK, 
obletna 

6. 7. sobota, 

Marija Goretti, mučenka 

Grahovo (19.00) Za uspešen zaključek in 
nadaljevanje šole 

7. 7. IZSELJENSKA 
NEDELJA, Vilibald, škof  

Grahovo (9.00) 

Bločice (10.15) 

+ Alojzija OŠABEN 

+ Alojz GREGORIČ 

 

- Danes (30. 6.) je slovesna sv. maša v čast Petru in Pavlu v Žerovnici. Sodelujejo 
naši pevci. Del nabirke gre za papeža (Petrov novčič). Po sv. maši bomo blagoslovili 
novo napravo za zvonenje, nov stol in obnovljeni križ pri Debevčevih. Gospe 
naprošam, da napečejo peciva, župnik pa vino. 

- Naslednjo soboto, 6. 7., bo dopoldne mesečni obisk bolnikov na domu. 



- V naši župniji bomo imeli oratorij za otroke kar dva tedna. Od 1. – 5. julija in še od 
8. do 12. julija. Začnemo jutri. Glavni junak oratorija bo slovenski literarni junak 
Peter Klepec. Geslo oratorija pa je: IMAŠ MOČ. Vsak dan začnemo s programom 
9.00 in končamo ob 15.00. Otroci oddajo prijavnico lahko najkasneje prvi dan 
oratorija. Prispevek na otroka za en teden je 10 evrov. Imeli bomo molitve, 
kateheze, delavnice in igre. Šli bomo en dan tudi na piknik. V petek bomo zaključili 
oratorij skupaj s starši v gasilskem domu. Hvala staršem za zaupanje. 

- Začeli smo veroučne počitnice, otroci pa naj vseeno prinesejo spričevala. 

- Priporočam verski tisk: novomašno Družino, julijsko Ognjišče in mesečna oznanila. 

- Vsem, ki ta teden godujete, praznujete rojstni dan ali kakšen jubilej, želimo obilo 
Božjega žegna. 

 

 

 

 

 


