
TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO 
DRUGA NEDELJA MED LETOM 

20. januar 2019 
 
SVETE MAŠE IN GODOVI 
20. 1. DRUGA NEDELJA 
MED LETOM, 

Boštjan, mučenka  

Grahovo (9.00) 
 

Žerovnica (10.15) 

+ Marija ŠTIH, ob rojstnem 
dnevu, Janez KOROŠEC 

V čast svetemu Antonu 

21. 1. ponedeljek, 

Neža, mučenka 

Grahovo (18.00) + Jože KOVAČ, obletna 

22. 1. torek, Laura, devica Grahovo (18.00) + Zofija ROŽIČ, 30. dan 

23. 1. sreda, 

Zaroka Jožefa in Marije 

Grahovo (18.00) Za sodelavce, znance in 

sorodnike, + mama Cilka 

24. 1. četrtek, 

Frančišek Saleški, škof  

Grahovo (18.00) + Frančiška KOMIDAR, 7. dan 

25. 1. petek, Spreobrnje 
nje apostola Pavla 

Grahovo (18.00) ++ brata Tone in Jože 
KRAŠEVEC 

26. 1. sobota, 

Timotej in Tim, škofa 

Grahovo (18.00) V zahvalo za družino 

27. 1. DON BOSKOVA 

(SVETOPISEMSKA) 
NEDELJA, Angela Merici 

Grahovo (9.00) 

Žerovnica (10.15) 

+ Janko POROK, obletna 

V čast svetemu Pavlu 

 
- Danes sodelujejo pri sv. maši otroci iz 2. razreda, naši bodoči prvoobhajanci. 
Obhajamo nedeljo verskega tiska. 
- Čez teden molimo po sv. maši 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. 
- V sredo in petek verouk za otroke po razporedu. 
- Skupaj z drugimi kristjani po svetu obhajamo molitveno osmino za edinost 
kristjanov. Pri vsaki sv. maši bo posebej izbrana božja beseda in duhovna misel. 
Vse do praznika Spreobrnjenja apostola Pavla. 
- V soboto je v čast sv. Janezu Bosku mini oratorij za otroke od 9.00 do 12.00. Imeli 
bomo molitev, katehezo, delavnice, igre in malico. Vabljeni vsi otroci! 
 - Naslednjo nedeljo je don Boskova. V Grahovem poje otroški zbor in sodelujejo 
otroci 3. razreda. V Žerovnici v čast sv. Pavlu pa poje starejši zbor. 
- Priporočam verski tisk, predvsem Družino in Ognjišče, za otroke pa Mavrico.  
- Vsem, ki ta mesec godujete, praznujete rojstni dan ali kakšen jubilej, želimo obilo 

Božjega žegna. 


