
TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO 
OSEMINDVAJSETA NEDELJA MED LETOM 

11. oktober 2020 
SVETE MAŠE IN GODOVI 
11. 10. 
OSEMINDVAJSETA 
NEDELJA MED LETOM, 
Janez Dobri, papež 

Grahovo (9.00) 
Bločice (10.15) 

++ Ana, Franc TURK 
+ Marija DROBNIČ, redovnica 

12. 10. ponedeljek, 
Maksimiljan Celjski, škof 

Grahovo (19.00) ++ Ana, obl., oče in sin Jože 
JAKOPIN 

13. 10. torek, 
Edvard, kralj 

Grahovo (19.00) Po namenu za moža 

14. 10. sreda, 
Kalist, papež 

Grahovo (19.00) + Slavko ŠVIGELJ 

15. 10. četrtek, 
Terezija Avilska, red. 

Grahovo (19.00) Po namenu 

16. 10. petek, 
Marjeta, red.  

Grahovo (19.00) ++ iz družin PONIKVAR in 
FAJDIGA 

17. 10. sobota, 
Ignacij Antiohijski, škof 

Žerovnica (18.00) 
Grahovo (19.00) 

++ Andrej, 20. obl., ostali iz 
družine TURŠIČ  
+ Zora in Štefan POLOVIČ, 
obletna 

18. 10. MISIJONSKA 
NEDELJA, 
Luka, evangelist 

Grahovo (9.00) 
Žerovnica (10.15) 

+ Anton PRIMOŽIČ, 1. obletna 
+ Stanislav ROK, obletna 
++ sorodniki Svaganovi 

- Danes pri grahovski sveti maši z  branjem sodelujejo otroci 4. razreda. Ta druga 
sveta maša je na Bločicah. Pri obeh sv. mašah ofer za kurjavo. Prav ta teden sem 
nabavil kurjavo za zimo. Pri sv. maši tudi priložnost za sv. spoved. Na razpolago 
bo dekan Maks. Po sv. mašah se bo predstavila terapetska skupina LAUTARI. Pri 
sv. maši desetka RV. 

- 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! 

- V soboto pevske vaje za cerkveni zbor, ker pojejo za TV mašo na Vse svete. 

- 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 oktober. 

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

 
 
 
 


