
TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO 

SEDMA VELIKONOČNA NEDELJA - 2. junij 2019 

SVETE MAŠE IN GODOVI 

2. 6., SEDMA 
VELIKONČNA NEDELJA, 
Marcel, mučenec 

Grahovo (9.00) 

Bločice (10.15) 

++ iz družin ANZELJC, 
KEBE, LESKOVEC  

+ Alojz GREGORIČ, ob rd
(namesto cvetja)

3. 6. ponedeljek,

ugandski mučenci 

Grahovo (19.00) sv. maša na romanju z 
dekanijskimi duhovniki 

4. 6. torek,

Frančišek Karačolo, red. ust. 

Grahovo (19.00) sv. maša na romanju z 
dekanijskimi duhovniki 

5. 6. sreda, Bonifacij, škof Grahovo (19.00) sv. maša na romanju z 
dekanijskimi duhovniki 

6. 6. četrtek, Norbert, škof Grahovo (19.00) Za župljane 

7. 6. petek, Bogumil, opat Grahovo (19.00) ++ iz druzine MAHNE 

8. 6. sobota, Medard, škof Grahovo (19.00) ++ iz družine TURK 

(Retje 45) 

9. 6. BINKOŠTNA 
NEDELJA, 

Primož in Felicijan 

Grahovo (9.00) 

Žerovnica (10.15) 

+ Anton TRUDEN, ob
rojstnem dnevu

v čast sv. Duhu za učenje
in vztrajnost

- Danes je žegnanjsko opravilo na Bločicah v čast sv. Primožu in Felicijanu.
Zahvala gospem, ki so očistile in okrasile cerkev ob tej priložnosti. Hvala tudi 
našim cerkvenim pevcem, bralcem in ministrantom. Hvala tudi vsem, ki 
darujete za cerkev ali molite za našo župnijsko skupnost. Je ofer za cerkev. 

- V mesecu juniju obhajamo ljudsko pobožnost imenovano vrtnice. Vsak dan molimo
primerno branje v čast Srcu Jezusovemu. 



- V sredo je verouk še zadnjič po razporedu. Kdor še ni prinesel spričevala, naj ga 
čimprej. 

- Na prvi petek molimo po sv. maši litanije Srca Jezusovega. V soboto za tem pa še 
litanije Matere Božje. 

- Naslednjo nedeljo so Binkošti. Bo ofer za potrebe cerkve in tudi mesečna 
priložnost za sv. spoved. Pride g. dekan Maks. Otroci po sv. maši dobijo spričevala. 

- Priporočam verski tisk: novo Družino, za mesec junij pa Ognjišče in oznanila. 

- V počitnicah pa vabljeni na Poljsko ali Madžarsko. Podrobnosti in dodatne 
informacije pri župniku g. Sandiju. 

- Vsem, ki ta teden godujete, praznujete rojstni dan ali kakšen jubilej, želimo obilo 
Božjega žegna. 

 

 

 

 


