
TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO 
NEDELJA SVETE DRUŽINE - 27. december 2020 

SVETE MAŠE IN GODOVI 
27. 12. NEDELJA 
SVETE DRUŽINE, 
Janez, evangelist  

Grahovo 
Žerovnica 
Bločice 

+ Srečo ANZELJC, obletna 
Za župljane 
Za blagoslov naših družin 

28. 12. ponedeljek, 
Nedolžni otroci 

Žerovnica (15.00) 
Grahovo (18.00) 

Pogreb + Emilija SIMŠIČ 
V čast Materi B. za zdravje 

29. 12. torek, David, kralj Grahovo (18.00) ++ iz družine VERBIČ 
30. 12. sreda, 
Vincencija, redov. ustan. 

Grahovo (18.00) Za zdravje in srečo v družini 

31. 12. četrtek, 
Silvester, papež 

Grahovo (18.00) V zahvalo Bogu za minulo leto 

1. 1. petek, 
MARIJA BOŽJA MATI 
NOVO LETO  

Grahovo (9.00) 
Žerovnica (10.15) 

+ Ljubica ŽAGAR 
Za župljane 

2. 1. sobota, 
Bazilij in Gregor, škofa 

Grahovo (18.00) Za Božje varstvo 

3. 1. DRUGA NEDELJA 
PO BOŽIČU, 
Jezusovo ime  

Grahovo 
 
Žerovnica 
Bločice 

++ starši Julijana, obletna, 
Leopold ZBAČNIK  
+ Andrej TELIČ, obletna 
+ Marija DROBNIČ, redovnica  

- Zaradi ukrepov proti koronavirusu, verskih dejavnosti ni, razen svete maše na 
razdalji 2 metrov. Verniki smejo priti tudi k sv. spovedi in k sv. obhajilu po 
dogovoru z župnikom. V cerkvi si razkužimo roke, maske so obvezne. Obhajilo 
poteka na roke. Lahko dobite tudi Betlehemsko lučko.  
- Danes na nedeljo sv. Družine: blagoslov vode in naših družin na daleč. 
- Jutri, 28. 12., bo v Žerovnici pogreb za Emilijo SIMŠIČ. Ob 14.00 lahko kropite, 
ob 15.00 pogreb v družinskem krogu. Gospod, daj ji večni pokoj. Molitev za 
nerojene. 
- Župnik se bo brez kolednikov sprehodil po vseh vaseh naše fare in blagoslovil 
vse domove. Na Štefanovo popoldne: Lipsenj in Goričice, danes popoldne: 
Žerovnico in Gor. Jezero, jutri: Bločice, Bloško polico in Martinjak, v torek: 
Grahovo spodnji del, v sredo: Grahovo zgornji del. 
- Vsem voščim blagoslovljene praznike  in zdravo novo leto 2021. 
- Dar za cerkev in sv. maše za januar tudi v župnijski nabiralnik, na bančni račun. 



- Svete maše lahko gledate tudi na TV SLO (ob nedeljah) in na Exodus (čez 
teden). 
- Prišla je božična Družina. Lahko pa kupite tudi Marijanski koledar in pratiko 
2021. 
- Vsem, ki ta teden godujete, imate rojstni dan ali jubilej, voščim božjega 
blagoslova. 

 
 
 
 
 


