
TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO 
KRIŠTOFOVA NEDELJA– 26. julij 2020 

 
SVETE MAŠE IN GODOVI 
26. 7. KRIŠTOVOFA 
NEDELJA, Ana in 
Joahim, Marijina starša  

Grahovo (9.00) 
Žerovnica (10.15) 

++ iz družin PRIMOŽIČ in 
JENC  
++ Ana in Franc AVSEC 

27. 7. ponedeljek, 
Gorazd in Kliment 

Grahovo (19.00) + Slavko ŠVIGELJ 

28. 7. torek, Samo, škof Grahovo (19.00) + Zlatko Antun JAMBROŠIČ 

29. 7. sreda, 
Marta, Jezusova učenka 

  Sveta maša drugod 

30. 7. četrtek, Rufin, muč.   Sveta maša drugod 

31. 7. petek, 
Ignacij Loyolski, redovnik  

  Sv. maša drugod (za župljane) 

1. 8. sobota, 
Alfonz Ligvorij, škof  

Grahovo (19.00) + Angela KOVAČ, 30. dan 

2. 8. OSEMNAJSTA 
NEDELJA MED LETOM, 
Porcijunkula 

Grahovo (9.00) 
Bločice (10.15) 

+ Andrej KRANJC, 2. obletna 
+ Marija DROBNIČ, redovnica, 
30. dan 

 

- Danes je Krištofova nedelja, ko prosimo za blagoslov naših avtomobilov. Zgodil 
se bo po vsaki sveti maši. Darovi ob blagoslovu so namenjeni za prevozna 
sredstva naših misijonarjev po svetu. Hvala za vašo solidarnost. 

- V cerkvi si razkužimo roke, maske pa so obvezne. Obhajilo prejmemo na roke. 
Razdalja ostaja 1, 5 metra. Samo družine in osebe iz skupnega gospodinjstva 
lahko sedijo skupaj v isti klopi. 

- Otroci prinesejo in tudi dobijo delovne zvezke, da jih ocenimo. Pa tudi spričevala. 

- Ta teden dobite v nabiralnike oznanila za mesec avgust. Kdor je od drugod, pa 
naj pride po njih v zakristijo. 

- Na prvi petek je obisk bolnikov na domu z svetim obhajilom. Po sveti maši tudi 

litanije Srca Jezusovega. 

- Na prvo soboto po sveti maši molimo litanije Matere Božje. 

- Na prvo nedeljo v mesecu je na Bločicah tudi ofer za potrebe cerkve in priložnost 
za mesečno sv. spoved. 

- V počitniških tednih ni župnijskih dejavnosti, le svete maše. Župnik Sandi je 
vedno dosegljiv po osebnem telefonu, če je kaj posebnega. 



- Na razpolago je nova Družina, revija Ognjišče za mesec julij in mesečna 
oznanila. 

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

 
 
 

. 


