
TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO 
SLOMŠKOVA NEDELJA 
27. september 2020 

SVETE MAŠE IN GODOVI 
27. 9. SLOMŠKOVA 
NEDELJA, 
Vincencij Pavelski, 
redovni ustanovitelj  

Grahovo (9.00) 
 
Žerovnica (10.15) 

++ Marija, Ivan MEDEN, 
družina JEMEC 
++ starši ŠKRINJAR, 
sestra Tončka 

28. 9. ponedeljek, 
Venčeslav, mučenec 

Grahovo (19.00) ++ Ana ROK, obl., starši in ostali 

29. 9. torek, 
Mihael,   Gabrijel, 
Rafael, nadangeli 

Grahovo (19.00) ++ iz družine OGRINC 

30. 9. sreda, 
Hieronim, cerkv. učitelj 

Grahovo (19.00) ++ iz družine POROK 

1. 10. četrtek, 
Terezija Deteta Jezusa 

Grahovo (19.00) ++ iz družin PERUŠEK 
in HUTTER 

2. 10. petek, angeli varuhi Grahovo (19.00) ++ iz družine ŠVIGELJ 
(HRUŠKARJEVI) 

3. 10. sobota, 
Evald, mučenec 

Grahovo (19.00) + Anica PREMROV, 
ob 101. roj. dnevu 

4. 10. ROŽNOVENSKA 
NEDELJA, Frančišek, 
redovni ustanovitelj 

Grahovo (9.00) 
Lipsenj (10.15) 

+ Andrej KRANJC, ob roj. dn. 
++ starši in iz družin GERBEC 
in LOVKO 

- Danes je katehetska nedelja. Pri sv. maši blagoslovimo šolske torbe. Z branjem sodelujejo 
otroci 2. razreda, bodoči prvoobhajanci. 

- V sredo je verouk: 14.30 sedmi razred, 16.00 predšolski in prvi, tretji in četrti, 17.00 drugi, peti 
in šesti razred. Vabimo tudi k predšolskemu otroke stare 5 let! 

- Na prvi petek je obisk bolnikov na domu, po sv. maši pa litanije Srca Jezusovega. 

- Na prvo soboto so po sv. maši Marijine litanije. Zaenkrat pevske vaje odpadejo. 

- Naslednjo nedeljo je prva v mesecu oktobru in sv. maša na Lipsenju. Tudi ofer za potrebe 
tamkajšnje cerkve. 

- 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 je nova Družina ter oznanila in Ognjišče za mesec oktober. 

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

 

 


