
TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO 
DON BOSKOVA NEDELJA 

27. januar 2019 
SVETE MAŠE IN GODOVI 
27. 1. DON BOSKOVA 

(SVETOPISEMSKA) 
NEDELJA, Angela Merici 

Grahovo (9.00) 

Žerovnica (10.15) 

+ Janko POROK, obletna 

V čast svetemu Pavlu 

28. 1. ponedeljek, Tomaž 

Akvinski, cerkveni učitelj 

Grahovo (18.00) Po namenu 

29. 1. torek, Valerij, škof Grahovo (18.00) Po namenu 

30. 1. sreda, Martina, 

mučenka 

Grahovo (18.00) ++ sobratje salezijanci 

31. 1. četrtek, Janez 
Bosko, duhovnik  

Grahovo (18.00) Po namenu 

1. 2.  petek, Brigita Irska, 

opatinja 

Grahovo (18.00) + Zofija ROŽIČ, ob roj. dnevu 

(namesto cvetja) 

2. 2. sobota, Jezusovo 

darovanje - SVEČNICA  

Grahovo (18.00) + Marija ŠTIH, ob godu 

3. 2. ČETRTA NEDELJA 

MED LETOM, 
Blaž, škof in mučenec  

Grahovo (9.00) 

Bločice (10.15) 

++ iz družine KOVAČ 

Za župljane 

- Danes je don Boskova nedelja. V Grahovem sodelujejo otroci 3. razreda. V 
Žerovnici v čast sv. Pavlu pa poje starejši zbor. 
- 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. 
- Na prvi petek je obisk bolnikov na domu in po sv. maši litanije Srca Jezusovega. 
- V soboto je Svečnica, ko darujemo za sveče in razsvetljavo. Tudi lahko dobimo za 
domov blagoslovljene sveče. Po sveti maši so litanije Matere Božje, ker je prva 
sobota. 
- Naslednja nedelja je prva v mesecu in na Bločicah ofer za razsvetljavo in sveče. 
Pri sveti maši sodelujejo otroci iz 4. razreda. Po sv. maši Blažev žegen za grlo. 
V nedeljo, 3. 2., bo srečanje otroških zborov na Rakovniku v Ljubljani. Tudi naši 
otroci bodo sodelovali s petjem. Vabljeni popoldne! 
- Priporočam verski tisk, Družino in februarsko Ognjišče, za otroke pa Mavrico. Za 
tiste od drugod so oznanila za februar v zakristiji. Župljani dobite po pošti. 
- Vsem, ki ta mesec godujete, praznujete rojstni dan ali kakšen jubilej, želimo obilo 
Božjega žegna. 
 



 

 


