
TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO 
DVAINDVAJSETA NEDELJA MED LETOM 

30. avgust 2020 
SVETE MAŠE IN GODOVI 
30. 8. DVAINDVAJSETA 
NEDELJA MED LETOM, 
Sabina, mučenka 

Grahovo (9.00) 
 
Žerovnica (10.15) 

++ oče Jože, obl., sinova Tine 
in Andrej DOVIČEVI 
+ Jakob GODEJŠA 

31. 8. ponedeljek, 
Feliks, mučenec 

Grahovo (19.00) Za župljane 

1. 9. torek, obletnica 
kronanja Brezijanske 
Matere Božje 

Grahovo (19.00) Po namenu 

2. 9. sreda, 
Ingrid, redovnica  

Grahovo (19.00) ++ Antonija, obletna, 
Franc KOČEVAR 

3. 9. četrtek, Gregor Veliki Grahovo (19.00) Za župljane 

4. 9. petek, Irma, devica  Grahovo (19.00) Po namenu 

5. 9. sobota, 
mati Terezija, redovnica 

Lipsenj (18.00) 
Grahovo (19.00) 

+ Ivan PETRIČ, obletna 
+ Ana TURK 

6. 9. ANGELSKA 
NEDELJA, 
Zaharija, prerok  

Grahovo (9.00) 
Bločice (10.15) 

++ iz družine MAROLT  
++ starši Ana, Janez 
ŽNIDARŠIČ, JERETOVI 

- Vsak dan molimo molitev za zdravje proti korona virusu. 

- V četrtek po sv. maši molimo za nove duhovne poklice pred Najsvetejšim. Po 
sveti maši bo sestanek staršev letošnjih birmancev. Bodo tudi osebno obveščeni. 

- Na prvi petek je dopoldne obisk bolnikov in po sv. maši litanije Srca Jezusovega. 

- Na prvo soboto po sv. maši molimo litanije Matere Božje. Ob 20.00 pevci na 
vaje. 

- Naslednjo nedeljo je angelska ter prva v mesecu. Na Bločicah ofer za potrebe 
cerkve in priložnost za sveto spoved. V Grahovem birmanci začnejo 
devetdnevnico. 

- Na praznik Marijinega rojstva (8. 9.) bo po sv. maši sestanek staršev za verouk. 

- V cerkvi si razkužimo roke, maske 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. 

- Končujemo počitnice. Verouk pa bomo začeli po birmi, od 13. septembra dalje. 

- Župnik Sandi je redno doma, a vedno dosegljiv na osebni telefon, če je nujno. 



- Na razpolago so nova Družina ter oznanila in Ognjišče za mesec avgust. 

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

 

 

 

 

 


