
TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO  

23. NEDELJA MED LETOM – MARIJINO ROJSTVO 

8. september 2019 

SVETE MAŠE IN GODOVI 

8. 9. TRIINDVAJSET. 
NAV. NEDELJA, 
Marijino rojstvo 

Grahovo (9.00) 

 

Žerovnica (10.15) 

+ Alojzija OŠABEN, 

++ Edvard PANJAN in iz 
družine KRAJC 

++ starši ŠKRINJAR, 

sestra Tončka 

9. 9. ponedeljek, 

Friderik Ozanam 

Grahovo (19.00) + Anton JAKOPIN 

10. 9. torek, 

Ines, mučenka 

Grahovo (19.00) ++ Stane, 7. obletna, 

starši MODIC 

11. 9. sreda, 

Didim, mučenec 

Grahovo (19.00) + Emil ULE, obletna 

12. 9. četrtek, 

Marijino ime  

 Sv. maša za župljane 

drugod  

13. 9. petek, Janez 

Zlatousti, škof 

Lipsenj (18.00) 

Grahovo (19.00) 

+ Ivan PETRIČ, 7. Dan 

+ Zora POLOVIČ, ob roj.dn. 

14. 9. sobota, 

Povišanje sv. Križa  

Lipsenj (18.00) 

Grahovo (19.00) 

+ Danijela SEŽUN, obletna 

+ Rok ZAKRAJŠEK, 6. obl. 

15. 9. NEDELJA 
SVET.KANDIDATOV, 
Žalostna Mati Božja 

Grahovo (9.00) 

Žerovnica (10.15) 

+ Frančiška VREG  

Za župljane 

- Danes je praznik Marijinega rojstva. Ker je druga nedelja v mesecu, bo tudi ofer za 
potrebe cerkve. Pa tudi mesečna priložnost za sv. spoved. Pride dekan Maks. 

- Jutri, 9. 9., bo po sv. maši ob 19.30 srečanje staršev in dogovor za verouk. 



- V soboto, 14. 9., začnemo s pevskimi vajami starejšega zbora o 20.00. Vabljeni stari in 
novi člani.  

- Čez teden molimo po različnih namenih: ob ponedeljkih  za beatifikacijo naših svetniških 
kandidatov, ob torkih v čast sv. Janezu Bosku, ob sredah za domovino, ob četrtkih po sveti 
maši za duhovne poklice, ob petkih za zdravje naših bolnih in ob sobotah za družine. 

- Naslednjo nedeljo se še posebej spominjamo slovenskih svetniških kandidatov. 

- Čez 14 dni bo srečanje mladih v Stični. Zbiramo prijave. Bo organiziran prevoz z busi. 

- Iz Blok organizirajo romanje na Poljsko od 12. do 15. oktobra. Duhovni vodja je pater 
Luka Modic. Še prosta mesta.   

- Hvala vsem, ki v župnišče prinesete dobrote iz vrta, pa tudi darujete za bero. 

- Na razpolago je verski tisk: nova Družina, septembrsko Ognjišče in oznanila. 

- Vsem, ki ta teden godujete, praznujete rojstni dan ali kakšen jubilej, želimo obilo Božjega 
žegna. 

 

 

 

 

 


