
TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO 
IZSELJENSKA NEDELJA– 5. julij 2020 

 
SVETE MAŠE IN GODOVI 
5. 7. IZSELJENSKA 
NEDELJA, Ciril in 
Metod, slov. apostola 

Grahovo (9.00) 
Bločice (10.15) 

+ Anton HERBLAN, obletna 
+ Vekoslava ŽNIDARŠIČ 

6. 7. ponedeljek, 
Marija Goretti, mučenka 

Grahovo (19.00) + Ana SIVEC 

7. 7. torek, 
Edilburga, opatinja 

Žerovnica (18.00) 
Grahovo (19.00) 

++ iz družin TROHA, GODEJŠA 
+ Amalija TRUDEN, 30. dan 

8. 7. sreda, 
Prokopij, mučenec  

 Sveta maša drugod 

9. 7. Četrtek 
kitajski mučenci 

 Sveta maša drugod za župljane 

10. 7. petek, 
Amalija, redovnica 

Grahovo (19.00) + Jože VIDIC 

11. 7. sobota, 
Benedikt, opat  

Lipsenj (18.00) 
Grahovo (19.00) 

+ Frančiška ULE, obletna 
V zahvalo 

12. 7. PETNAJSTA 
NEDELJA MED LETOM, 
Mohor in Fortuna, muč.  

Grahovo (9.00) 
Žerovnica (10.15) 

++ iz družine KNAP  
Za župljane 

 

- Danes je izseljenska nedelja in prva v mesecu in zato ofer za potrebe cerkve na 
Bločicah. V molitvi se spomnimo naših rojakov po svetu. 

- Končali smo oratorij za otroke. Spodbujala nas je svetopisemska žena Estera. 
Vsak dan nas je bilo enkrat manj drugič več kot 30. Hvala tudi staršem za 
zaupanje in animatorjem za pomoč. Če bodo razmere dopuščale bomo imeli 
oratorij tudi še po 24. avgustu. Dodatne informacije bodo dane v javnost 
pravočasno. 

- V cerkvi si razkužimo roke, maske pa so obvezne. Obhajilo prejmemo na roke. 
Razdalja ostaja 1, 5 metra. Samo družine in osebe iz skupnega gospodinjstva 
lahko sedijo skupaj v isti klopi. 

- Otroci prinesejo in tudi dobijo delovne zvezke, da jih ocenimo. Pa tudi spričevala. 

- Naslednjo nedeljo bo priložnost za mesečno sv. spoved. Pride dekan Maks. Bu 
tudi ofer za potrebe cerkve na potrebni razdalji. Ob 10.00 pa ima svojo zlato mašo 
v Cerknici bivši grahovski župnik Metod Lampe. Vabljeni! 



- Na Uskovnici duhovni teden za mlade (12.-18. julij 2020). 

- Na razpolago je nova Družina, revija Ognjišče za mesec julij in mesečna 
oznanila. 

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

 

 


