
TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO 
ŠTIRIINDVAJSETA NEDELJA MED LETOM 

13. september 2020 
13. 9. ŠTIRIINDVAJSETa 
NEDELJA MED LETOM, 
Janez Zlatousti, škof  

Grahovo (9.00) 
 
Žerovnica (10.15) 

+ Jože VIDIC 
Za blagoslov birmancev 
Za župljane 

14. 9. ponedeljek, 
Povišanje Svetega Križa 

Grahovo (19.00) Za gospo Majdo 

15. 9. torek, 
Žalostna Mati Božja 

Grahovo (19.00) Za vero v družinah 

16. 9. sreda, 
Kornelij in Ciprijan, muč. 

Grahovo (19.00) + Slavko ŠVIGELJ 

17. 9. četrtek, 
Robert Belarmino, škof  

Grahovo (19.00) Za zdravje, ++ starši IVANČIČ 

18. 9. petek, 
Jožef Kupertinski, redov. 

Grahovo (19.00) Po namenu 

19. 9. sobota, 
Januarij, škof 

Bločice (18.00) 
 
Grahovo (19.00) 

++ Edo, sestra Angela, obl., 
ŽNIDARŠIČ 
+ Angela KOVAČ, ob roj. dnevu 

20. 9. NEDELJA SVETN. 
KANDIDATOV, 
korejski mučenci 

Grahovo (9.00) 
Žerovnica (10.15) 

+ Vekoslava ŽNIDARŠIČ 
Za župljane 

 

- Danes, 13. 9., je v naši župniji sv. birma za štiri birmance: za Filipa, Julijo, Nejca 
in Tino. Hvala škofu Jamniku, staršem in botrom, pevcem in ministrantom. Sveta 
maša je zato v Žerovnico šele 11.00. 

- V sredo vabljeni na Bloke na dekanijsko sv. mašo ob 9.30. Začnemo verouk: 
14.30 sedmi razred, 16.00 predšolski in prvi, tretji in četrti, 17.00 drugi, peti in šesti 
razred. 

- V soboto dopoldne od 9.00 do 12.00 mini oratorij za otroke, ob 15.00 dekanijsko 
srečanje mladih v Cerknici. Gospe čistijo in krasijo cerkev, ob 20.00 so pevske 
vaje za cerkveni zbor. Vabljeni tudi novi pevci! 

- Naslednjo nedeljo, 20. 9., praznujemo naše svetniške kandidate. Začnemo 
devetdnevnico v čast blaženemu Slomšku. Pri sv. maši sodelujejo predšolski in 
prvi r. 

- V cerkvi si razkužimo roke, maske so obvezne. Obhajilo prejmemo na roke. 
Razdalja ostaja 1, 5 metra. Samo družine in osebe iz skupnega gospodinjstva 



lahko sedijo skupaj v isti klopi. Vsak dan molimo molitev za zdravje proti korona 
virusu. 

- Na razpolago so nova Družina ter oznanila in Ognjišče za mesec september. 

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

 
 
 


