
TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO 
BINKOŠTNA NEDELJA– 31. maj 2020 

SVETE MAŠE IN GODOVI 
31. 5. BINKOŠTNA 
NEDELJA, OBISKANJE 
DEVICE MARIJE  

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

Za župljane 
Za župljane 
++ Franc, 4. obletna, 
Janez BARAGA 

1. 6. ponedeljek, Marija, 
mati Cerkve, Bink. pon. 

Grahovo (19.00) Za zdravje mladenke Ane 

2. 6. torek, 
Marcelin in Peter, mučen. 

Žerovnica (18.00) 
Grahovo (19.00) 

Po namenu 
Za pravo pamet 

3. 6. sreda, 
ugandski mučenci  

Žerovnica (18.00) 
Martinjak (19.00) 

Izvoljen dan 
+ Ana TURK, 7. dan 

4. 6. četrtek, Optat, škof  Grahovo (19.00) Po namenu 

5. 6. petek, Igor, knez Grahovo (19.00) V zahvalo 

6. 6. sobota, Norbert, škof Grahovo (19.00) Po namenu 

7. 6. NEDELJA SVETE 
TROJICE, Robert, opat 

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

+ Anton PRIMOŽIČ, rd, god 
Za župljane 
Žegnanjska v čast sv. Primožu 
in Felicijanu 

- Danes je praznik Binkošti s prošnjo k svetemu Duhu za razsvetljenje. 

- Začenjamo mesec junij, ki je posvečen Srcu Jezusovemu. Vsak dan pri sv. maši 
molimo primerno branje in litanije Srca Jezusovega. 
- Župniki vsak ponedeljek z zvonjenjem ob 20.00 vabijo vernike k molitvi. V 
mesečnih oznanilih je molitev za zdravje zoper koronavirus. Lahko prižgemo 
doma sveče. 
- Tudi ta teden zaradi strahu pred koronavirusom ni nobene dejavnosti v župniji 
razen sv. maše in zakramentov pod določenimi pogoji (krst, poroka in pogreb). 

- Na prvo soboto molimo po sv. maši litanije Matere Božje. 

- Naslednja nedelja je praznik sv. Trojice in žegnanje na Bločicah ob 11.00. Po 
maši na prostem tudi malo pogostitve in druženja v skladu z določili. Vabljeni! 

- V župniji so zaradi varnostne razdalje ob nedeljah še naprej tri sv. maše v treh 
različnih cerkvah. Verniki si zakrijejo usta in nos z masko ali s šalom ali z ruto in si 
razkužijo roke. Obhajilo lahko prejmejo samo na roke. Razdalja med dvema 
osebama je 1, 5 metra. Samo družine in osebe iz skupnega gospodinjstva lahko 
sedijo skupaj. 

- Na razpolago revija Ognjišče za mesec junij, pa tudi mesečna oznanila. 



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

 
 
 
 


