
TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO 

ENAJSTA NEDELJA MED LETOM – 13. junij 2021 

SVETE MAŠE IN GODOVI 
13. 6. ENAJSTA 
NEDELJA MED 
LETOM, 
Anton Padovanski 

Grahovo (9.00) 
Žerovnica (10.15) 
Bločice (11.00) 

++ iz družin PRIMOŽIČ in JENC 
+ Janez GODEJŠA 
Žegnanjska v čast sv. Primožu 
in Felicijanu 

14. 6. ponedeljek, 
Silvan, mučenec 

  Sveta maša drugod 

15. 6. torek, 
Vid, mučenec 

Grahovo (19.00) Za zdravje in srečo v družinah 

16. 6. sreda, Beno, škof   Sveta maša drugod 
17. 6. četrtek, 
Sancija, devica 

Grahovo (19.00) + Ivan KRANJC (namesto cvetja) 

18. 6. petek, 
Amand, škof 

Žerovnica (18.00) 
  
Grahovo (19.00) 

++ Mira, obl. in ob rojstnem dn., 
Franc, Ivana VESEL 
Za medsebojno razumevanje in za 
zdravje 

19. 6. sobota, 
Nazarij, škof 

Lipsenj (18.00) 
Grahovo (19.00) 

+ Anton ULE (umrl v Avstraliji) 
+ Jožef NARED (darovali pevci) 

20. 6. DVANAJSTA 
NEDELJA MED 
LETOM, Svetogorska 
Mati Božja 

Grahovo (9.00) 
Žerovnica (10.15) 
  
Bločice (11.00) 

++ Franc in Marija KOČEVAR 
++ Jože PRIJATELJ, Alojz 
KUZMA, obl. 
++ KOROŠČEVA mama, oče 
Janez, 71. let mučeništva 

- Danes je druga nedelja v mesecu in po enem letu spet ofer za potrebe cerkve. Dobili 
bomo podobico sv. Jožefa in molitev, ker je papež Frančišek njega za letošnje leto 
razglasil za posebnega zavetnika. 
- Danes je žegnanje na Bločicah v čast sv. Primožu in Felicijanu. Hvala mežnarjem, 
cerkvenim pevcem, krasilkam in ministrantom. Je tudi ofer za potrebe cerkve. 
- Naslednjo nedeljo pride begenski župnik Maks za mesečno sveto spoved. Vabljeni 
- Svete maše in drugi verski obredi so možne z udeležbo vernikov. V cerkvi si 
razkužimo roke, držimo distanco in imamo maske. Obhajilo poteka na roke. Otroci in 
starši vabljeni tudi čez teden k večerni sv. maši v Grahovo. 
Spodbujam v letu 2021, da darujete po družinah 50 evrov. Da bi lahko spet po dolgem 
času začeli vračati dolg od cerkve sv. Štefana. Hvala in Bog povrni. 
- Prišla je nova številka verskega tednika Družina in Ognjišče za mesec junij. 
- Vsem, ki ta teden godujete, imate rojstni dan ali jubilej, voščim božjega blagoslova. 
 


