
TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO 
CVETNA NEDELJA – 5. april 2020 

SVETE MAŠE IN GODOVI 
5. 4. CVETNA NEDELJA, 
Julijana in Eva, redovn. 

Grahovo:z.c.(10.00) 
Grahovo župnišče 

+ Anton PRIMOŽIČ 
+ Andrej TELIČ 

6. 4. ponedeljek,Viljem,opat 
 

+ Alojzij ZGONC, obletna 

7. 4. torek, Janez K. la 
Salle 

 
+ Marija TURŠIČ, obletna 

8. 4. sreda, Valter, opat  
 

++ starši ŠTIMAC in MIHELIČ 

9. 4. VELIKI ČETRTEK, 
Hugo, škof  

Grahovo – zaprta 
cerkev (18.00) 

za župljane 

10. 4. VELIKI PETEK, 
Ezekiel, prerok 

Grahovo – zaprta 
cerkev (18.00) 

NI SVETE MAŠE – samo obredi!!! 

11. 4. VELIKA SOBOTA, 
Stanislav, škof  

Grahovo - zaprta 
cerkev (20.00) 

+ Slavko ŠVIGELJ, 30. dan 

12. 4. NEDELJA GOSPOD. 
VSTAJENJA,VELIKA NOČ 

Grahovo:z.c. (8.00) 
Grahovo župnišče 

V zahvalo za zdravje 
Za sosesko 

Cvetna nedelja, 5. april 2020 
Župnik obhaja v zaprti župnijski cerkvi brez ljudi sveto mašo ob 10.00 (ko je prenos svete maše 
iz mariborske stolnice), brez navzočnosti ljudstva in brez somaševanja. Župnik naj vernike 
povabi k spremljanju svete maše po TV SLO 2 ob 10.00. Škofje določajo, da župnik opravi 
blagoslov zelenja na daleč. Verniki naj doma pripravijo zelenje (npr. zelenje z vrtov, butare) in 
ga blagoslovijo z blagoslovljeno vodo. Škofje vabijo vse vernike k ogledu tedenskega nagovora 
nadškofa Zoreta (TV SLO 1, predvidoma ob 11.30). Za cerkev lahko darujete v župnijski 
nabiralnik (pozvonite, odidete in na daleč pomahate!) ali po bančnem računu (v mesečnih 
oznanilih na str. 4). 
Veliki četrtek, 9. april 2020 
Župnik obhaja večerno sveto mašo ob 18.00 v zaprti cerkvi brez udeležbe vernikov. Verniki naj 
se mu pridružijo v duhu in zmolijo rožni venec za duhovne poklice. Po večerni sveti maši 
zvonovi utihnejo vse do velikonočnega jutra. 
Veliki petek, 10. april 2020 
Župnik sam opravi v zaprti cerkvi križev pot ob 15.00 in bogoslužje velikega petka ob 18.00. Pri 
obredu duhovniki izrečejo posebno prošnjo za bolnike, pokojne in tiste, ki se nahajajo v stanju 
preizkušnje. Verniki ste povabljeni na križev pot ob 15.00 z radijem Ognjišče in rožni venec ob 
18.00. Lahko tudi spremljajo križev pot papeža Frančiška (TV SLO 1 zvečer). 
Velika sobota, 11. april 2020 
Škofje vabijo vernike, da pripravijo velikonočna jedila in se udeležijo televizijskega prenosa 
blagoslova velikonočnih jedil, ki bo na TV SLO 1 predvidoma ob 15.00 in 17.00. Župnik Sandi 
se bo ob določenih urah sprehodil sam po vaseh grahovske župnije in kar na daleč blagoslovil 
domove vernih in tudi velikonočna jedila. In sicer: ob 13.00 po Bločicah, ob 14.00 po Goričicah, 
ob 15.00 po Lipsenju, ob 16.00 po Žerovnici in ob 17.00 po Grahovem. Župnik bo ob 20.00 
obhajal velikonočno vigilijo sam v cerkvi. Verniki pa sočasno po svojih domovih zmolijo rožni 
venec ob prižgani sveča. Velikonočno poslanico slovenskih škofov, ki bo na TV SLO 1 na veliko 
soboto zvečer, bo predstavil škof Bizjak. 
Velika noč, 12. april 2020 
Ob 8.00, ko zvoni, se zberemo ob velikonočnem zajtrku. Župnik daruje velikonočno mašo sam v 
zaprti cerkvi. Škofje vabijo vse vernike, da spremljajo prenos velikonočne svete maše iz 
mariborske stolnice (TV SLO 2 ob 10.00), tedenskega nagovora nadškofa Zoreta (TV SLO 1, 



predvidoma ob 11.35) ter papeževega blagoslova Urbi et Orbi, ob 12.00 na TV SLO 1. Za 
cerkev lahko darujete v župnijski nabiralnik (pozvonite, odidete in na daleč pomahate!) ali po 
bančnem računu (v mesečnih oznanilih na str. 4). Blagoslovljeno in čim bolj zdravo obhajanje 
velike noči si želimo. 

 
Župnik Sandi je dobil doma izdelane maske od dobrotnikov iz Grahovega. 
Če je kdo nima, se mu naj javi na telefon 031/276-590. Bo dotičnim pustil na 
vratih. 


