
TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO 

 MISIJONSKA NEDELJA - 20. oktober 2019 

SVETE MAŠE IN GODOVI 

20. 10. MISIJONSKA 
NEDELJA, 

Irena, mučenka  

Grahovo (9.00) 

 

Žerovnica (10.15) 

++ Terezija ŠEGA, starši 
MIHELČIČ 

++ Jože TELIČ, Anton 
ZALAR 

21. 10. ponedeljek, 

Uršula, devica 

Grahovo (19.00) + Ellen BRITZ 

22. 10. torek, 

Janez Pavel II., papež 

Grahovo (19.00) ++ Matija, obletna, 

Ivana INTIHAR 

23. 10. sreda, 

Janez Kapistran, misijonar  

Grahovo (19.00) ++ Mihael, Terezija 
ZGONEC, obletna 

24. 10. četrtek, 

Anton M. Klaret, škof 

Grahovo (19.00) ++ Andrej, Terezija ROK 
(Bloška Polica) 

25. 10. petek, 

Darinka, mučenka  

Grahovo (19.00) + Anton JAKOPIN 

26. 10. sobota, 

Demetrij, mučenec  

Lipsenj (18.00) 

Grahovo (19.00) 

+ Ivan PETRIČ 

++ Gizela, obletna, 

Stane URBIČ 

27. 10. ŽEGNANJSKA 
NEDELJA, 

Sabina, mučenka  

Grahovo (9.00) 

Žerovnica (10.15) 

++ Lado, starši LUŽAR 

+Jože JENC, 2. obletna 

- Danes pri grahovski sv. maši sodelujejo otroci iz 4. razreda. Ta druga sv. maša bo na 
Lipsenju z ofrom za streho tamkajšnje cerkve. Hvala darovalcem! Bog povrni! 

- 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. 



- Verouk za otroke poteka ob sredah po razporedu. Verouk učijo župnik Sandi, g. Katarina 
in gospa Patricia. 

- V torek, 22. 10., bo ob 19.30 sestanek staršev prvoobhajancev. Nujno pridite vsi! 

- V soboto gospe čistijo in krasijo cerkev po dogovoru, ob 20.00 bodo pevske za starejši 
zbor. Vabljeni novi člani in članice! 

- Naslednjo nedeljo pri sveti maši sodeluje 5. razred. Pridigal bo misijonar Danilo Lisjak. 

- Danes je dekanijsko romanje na Brezje. Čim prej se prijavite. 

- Oktober je rožnovenski. Pred sv. mašo čez teden molimo rožni venec, v nedeljo desetko. 

- Hvala vsem, ki darujete za križev pot in za streho na Lipsenju. 50 evrov po družinah, zlati 
dobrotniki 400 evrov (vrednost obnove ene postaje križevega pota). Hvala za bero. 

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

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

 

 


