
TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO 
NEDELJA VERSKEGA TISKA - 17. januar 2021 

 
SVETE MAŠE IN GODOVI 
17. 1. NEDELJA 
VERSKEGA TISKA, 
Anton, puščavnik 

Grahovo (9.00) 
Žerovnica (10.15) 
Bločice (11.00) 

Emilija SIMŠIČ, 30. dan  
V čast svetemu Antonu 
Za župljane 

18. 1. ponedeljek, 
Marjeta Ogrska, redovn. 

Grahovo (18.00) ++ sorodniki 

19. 1. torek, 
Suzana, mučenka 

Grahovo (10.00) 
Grahovo (18.00) 

+ Milan Nevečny, pogreb 
Za zdravje in srečo 

20. 1. sreda, 
Sebastjan, mučenec  

Grahovo (18.00) Na čast sv. Jožefu za blagoslov 
v družini in za spreobrnenje 

21. 1. četrtek, 
Neža, mučenka  

Grahovo (14.00) 
Grahovo (18.00) 

+ Ivan KRANJC, pogreb 
+ Ivan KRANJC, pogrebna m. 

22. 1. petek, 
Laura, mladenka  

Grahovo (18.00) ++ iz družine GREGORIČ 
(iz Bločic) 

23. 1. sobota, 
Henrik, duhovnik  

Grahovo (18.00) Za zdravje Luka 
in družine MLAKAR 

24. 1. SVETOPISEMSKA 
NEDELJA, 
Frančišek Saleški, škof  

Grahovo (9.00) 
Žerovnica (10.15) 
 
Bločice (11.00) 

+ Janko POROK, obletna 
++ Jakob GODEŠA starejši 
in Franc ROJC 
Za župljane 

- Zaradi ukrepov proti koronavirusu, verskih dejavnosti ni, razen svete maše na razdalji 2 
metrov. Verniki smejo priti tudi k sv. spovedi in k sv. obhajilu po dogovoru z župnikom. V cerkvi 
si razkužimo roke, maske so obvezne. Obhajilo poteka na roke.  

- Ker ni verouka, naj otroci s pomočjo staršev vsak teden naredijo eno lekcijo naprej v knjigi in 
delovnem zvezku. Tudi naj v krogu družine kaj zmolijo in gredo k sv. maši v nedeljo ali čez 
teden. Ni gneče. Ker so s šolskimi obveznostmi že dovolj obremenjeni, se mi jih ne zdi primerno 
nadlegovati še po zoomu z veroukom. 

- Umrla sta Ivan Kranjc – Korščev Janez (pogreb v četrtrek, 21. 1. ob 14.00) in Milan Nevečny iz 
Grahovega (pogreb v torek, 19. 1. Ob 10.00). Lahko greste kropit eno uro prej. Gospod, daj jima 
večni pokoj! 

- Dar za cerkev in sv. maše za lahko darujete pred in po sv. mašah, tudi lahko odvržete v 
župnijski nabiralnik ali nakažete na bančni račun. Hvala vsem, ki ste v času praznikov darovali 
za našo župnijo. Bog povrni! 

- Svete maše lahko gledate tudi na TV SLO (ob nedeljah) in na Exodus (čez teden). 

- Prišla je nova Družina. Lahko dobite tudi Marijanski koledar in pratiko 2021. 
- Vsem, ki ta teden godujete, imate rojstni dan ali jubilej, voščim božjega blagoslova. 

 


