
TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO 

NEDELJA GOSPODOVEGA VSTAJENJA – VELIKA NOČ 
4. april 2021 

SVETE MAŠE IN GODOVI 
4. 4. NEDELJA 
GOSPODOVEGA 
VSTAJENJA, 
VELIKA NOČ, Izidor, šk 

Grahovo ++ iz družine KOVAČ 
Za župljane 
Za sosesko 

5. 4. Velikonočni 
ponedeljek, 
Irena, devica, mučenka 

Grahovo 
  
  

++ Franc, Marija KOČEVAR 
++ Terezija, Matija ZGONC 
+ Janez GODEJŠA 

6. 4. torek, 
Vilijem, opat 

Grahovo ++ stara starša Jožef in 
Frančiška OSOJNIK 

7. 4. sreda, 
Herman, redovnik 

Grahovo ++ starši (Retje 4) 

8. 4. četrtek, Valter, opat Grahovo + Marija PANTAR, 1. obletna 

9. 4. petek, Hugo, škof Grahovo + Marija TURŠIČ, obletna 

10. 4. sobota, 
Apolonij, mučenec 

Grahovo + Miroslav ULE, obletna 
++ iz družin OBREZA, CVETKO 
(iz Martinjaka) 

11. 4. NEDELJA 
BOŽJEGA 
USMILJENJA, 
Stanislav, škof 

Grahovo 
  

Za duše v vicah 
+ Emilija SIMŠIČ, obletna 
+ Ludvik MODEC, obletna 

  
- Zaradi ukrepov proti koronavirusu župniki mašujemo sami zase po vaših namenih. 
Vaše darove ob Veliki noči lahko prinesete v župnišče ali oddate v župnijski nabiralnik 
ali nakažete po banki (račun v oznanilih). Zaradi premalo prihodkov v letu korona 
krize, spodbujam, da darujete ob Veliki noči vsaka družina 50 evrov. Da bi lahko spet 
po dolgem času začeli vračati dolg od cerkve sv. Štefana. Hvala in Bog povrni. 
- Blagoslovljeno praznovanje Jezusovega vstajenja voščim vam in vašim domačim. 
- V župniji ta teden ni javnih svetih maš. Verniki jih lahko gledate po televiziji. 
- V cerkvi si razkužimo roke, držimo distanco in imamo maske. Obhajilo je na roke. 
- Vabljeni k svetemu obhajilu ali k osebni molitvi v župnijsko cerkev vsak dan od 16.00 
do 17.30. Naenkrat je lahko v cerkvi en posameznik ali ena družina. 
- Svete maše lahko gledate tudi na TV SLO (ob nedeljah) in na Exodus (čez teden). 
- Prišla je velikonočna Družina. Pa tudi Ognjišče in oznanila za mesec april. 
- Vsem, ki ta teden godujete, imate rojstni dan ali jubilej, voščim božjega blagoslova. 
 


