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SVETE MAŠE IN GODOVI 
22. 11. NEDELJA 
KRISTUSA KRALJA, 
Cecilija, mučenka  

Grahovo ++ Franc, Janez BARAGA 
++ Frančiška, obletna, in 
ostali ROJC 
Za uspešno rešitev 

23. 11. ponedeljek, 
Klemen, papež 

Grahovo V zahvalo 

24. 11. torek, 
Vietnamski mučenci 

Grahovo + Ivan PETRIČ, 
ob rojstnem dnevu 

25. 11. sreda, Katarina 
Sinajska, mučenka  

Grahovo Za zdravje 

26. 11. četrtek, 
Valerijan, škof 

Grahovo Za župljane 

27. 11. petek, 
Virgil in Modest, škofa  

Grahovo Za zdravje in srečo v družini 

28. 11. sobota, 
Katarina Labure, redov.  

Grahovo Za pobite med vojno, obletna 

29. 11. PRVA 
ADVENTNA NEDELJA, 
Saturnin, mučenec  

Grahovo Za župljane 
+ Andrej TELIČ, ob godu 
++ mama Francka, obl., sin 
Andrej, ob godu, DOVIČEVI 

 

- Ta teden zaradi ukrepov glede koronavirusa v Sloveniji še ni nič verskih dejavnosti. Župnik 
mašuje uradno sam po vaših namenih. Če kdo želi mašni namen prestaviti ali ga na novo 
naročiti, naj to stori po telefonu. Lahko molimo ob urah ko zvoni zdravje. Zjutraj ob 7.00, ob 
12.00 in ob sončnem zahodu. 

- V nedeljo začnemo novo cerkveno leto, ker je prva adventna nedelja. Pripravimo adventne 
venčke in štiri svečke, ob katerih vsak dan molimo v pripravi na Jezusovo rojstvo. 

- Cerkve so lahko odprte in največ ena oseba sme biti istočasno v cerkvi ali več, če gre za ljudi 
iz iste družine ali iz istega gospodinjstva. Verniki smejo priti posamič tudi k sv. spovedi in k sv. 
obhajilu po vnaprejšnjem dogovoru z župnikom. V cerkvi si razkužimo roke, maske so obvezne. 
Obhajilo prejmemo na roke. 

- Dar za cerkev lahko prinesete v cerkveni nabiralnik ali nakažete na bančni račun. 

- Prišla sta Družina in Ognjišče za december. Marijanski koledar in pratika 2021. 

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


