
TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO 
ROŽNOVENSKA NEDELJA - 4. oktober 2020 

SVETE MAŠE IN GODOVI 
4. 10. ROŽNOVENSKA 
NEDELJA, Frančišek, 
redovni ustanovitelj 

Grahovo (9.00) 
 
Lipsenj (10.15) 

+ Andrej KRANJC, 
ob rojstnem dnevu 
++ starši in iz družin GERBEC 
in LOVKO 

5. 10. ponedeljek, 
Apolinarij, škof 

Grahovo (19.00) ++ starši ULE in OBREZA 

6. 10. torek, 
Bruno, redovni  ustanov. 

Grahovo (19.00) Ob rojstnem dnevu Bogu v 
zahvalo 

7. 10. sreda, 
Rožnovenska mati Božja 

Grahovo (19.00) ++ starši BEDENČIČ, Lado 
OKORN 

8. 10. četrtek, 
Pelagija, spokornica  

Bločice (18.00) 
Grahovo (19.00) 

+ Ivana INTIHAR, ob 100 rd  
+ Jože VIDIC 

9. 10. petek, 
Abraham in Sara  

Žerovnica (18.00) 
 
Grahovo (19.00) 

++ starši Franc, Ivanka VESEL, 
hči Mira 
V čast Materi Božji za zdravje 

10. 10. sobota, 
Danijel, mučenec  

Grahovo (19.00) ++ Marija, Ivan MEDEN 

11. 10. 
OSEMINDVAJSETA 
NEDELJA MED LETOM,  
Janez Dobri, papež 

Grahovo (9.00) 
 
Bločice (10.15) 

++ Ana, Franc TURK 
 
+ Marija DROBNIČ, redovnica 

- Danes, 4. 10., praznujemo rožnovensko nedeljo. Pri grahovski sv. maši 
sodelujejo otroci 3. razreda. Pri svetem Štefanu je pri sv. maši ofer za potrebe 
cerkve. Hvala vsem dobrotnikom! Pri vsaki sv. maši v oktobru zmolimo desetko 
rožnega venca. 

- V sredo je verouk: 14.30 sedmi razred, 16.00 predšolski in prvi, tretji in četrti, 
17.00 drugi, peti in šesti razred. Vabimo tudi k predšolskemu otroke stare 5 let! 

- Ob sobotah zaenkrat zaradi varnosti pevske vaje za cerkveni zbor odpadejo. 

- Naslednjo nedeljo pri grahovski sveti maši z  branjem sodelujejo otroci 4. 
razreda. Ta druga sveta maša je na Bločicah. Pri obeh sv. mašah ofer za kurjavo. 
Po sv. mašah se bo predstavila terapetska skupina LAUTARI. Pri sv. maši 
desetka RV. 

- 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. Vsak dan molimo molitev za zdravje proti korona 
virusu. 

- Na razpolago je nova Družina ter oznanila in Ognjišče za mesec september. 

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

 
 
 


