
TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO 
DRUGA ADVENTNA NEDELJA 

6. december 2020 
SVETE MAŠE IN GODOVI 
6. 12. DRUGA 
ADVENTNA NEDELJA, 
Miklavž, škof  

Grahovo ++ Jože, Marija MULEC 
+ Marija ŠTIH, obletna 
Za župljane 

7. 12. ponedeljek, 
Ambrož, škof 

Grahovo V zahvalo ob rojstnem dnevu 

8. 12. torek, 
BREZMADEŽNA 
DEVICA MARIJA 

Grahovo + Franc KOČEVAR 
Za srečen porod 

9. 12. sreda, 
Valerija, mučenka 

Grahovo Za zdravje in božje varstvo 

10. 12. četrtek, 
Judita, svetopis. žena  

Grahovo Po namenu 

11. 12. petek, 
Damaz, papež  

Grahovo + Janez TELIČ, starejši 

12. 12. sobota, 
Guadalupska Marija 

Grahovo + Ivan PETRIČ 

13. 12. TRETJA 
ADVENTNA NEDELJA, 
Lucija, mučenka  

Grahovo Za župljane 
++ Franc, Ivana, obletna, 
Jože JENC 
++ Anka in Ivan TRAVNIK 

- Danes je druga adventna oziroma Miklavževa nedelja. Pri adventnih venčkih molimo v pripravi 
na Jezusovo rojstvo. Miklavž obesi pridnim otrokom darila na vrata. 

- V torek je naše žegnanje – Brezmadežna. Po družinah se izročimo Mariji. 

- Zaradi ukrepov proti koronavirusu, v Sloveniji še vedno ni verskih dejavnosti. Župnik mašuje 
uradno sam po vaših namenih. Če kdo želi mašni namen prestavit, naj pokliče. Molimo ob urah, 
ko zvoni zdravje: ob 7.00, ob 12.00 in zvečer. 

- Cerkve so odprte in ena oseba sme biti v cerkvi ali več, če so iz iste družine / gospodinjstva. 
Verniki smejo priti posamič tudi k sv. spovedi in k sv. obhajilu po dogovoru z župnikom. V cerkvi 
si razkužimo roke, maske so obvezne. Obhajilo je na roke. 

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

- Po telefonu lahko naročite tudi sv. maše za december in tudi že v novem letu. 

- Prišla sta nova Družina in Ognjišče za december. Lahko pa kupite tudi Marijanski koledar in 
pratiko 2021. 

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

 


