
TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO 
DRUGA BOŽIČNA NEDELJA - 5. januar 2020 

 
SVETE MAŠE IN GODOVI 
5. 1. DRUGA BOŽIČNA 
NEDELJA, Milena  

Grahovo (9.00) 
 
Bločice (10.15) 

++ oče in tast in sin Tine, ob rd, 
ter sin Andrej DOVIČEVI 
++ Marija, Matevž ŽNIDARŠIČ 

6. 1. ponedeljek, 
GOSPODOVO 
RAZGLAŠENJE,Gašper, 
Melhior, Boltežar 

Grahovo (18.00) + Mera URBIČ (iz Lipsenja) 

7. 1. torek, Rajmond, duh. Grahovo (18.00) Po namenu? 

8. 1. sreda, Severin, opat  Žerovnica (15.00) + Andrej TELIČ, pogrebna 

9. 1. četrtek, Hadrijan, op. Grahovo (18.00) Za župljane 

10. 1. petek, Viljem, škof Grahovo (18.00) ++ Katarina, obl., Leopold BAJT 

11. 1. sobota, 
Pavlin Oglejski, škof 

Grahovo (18.00) ++ iz družin MAHNE in 
VOLONTE 

12. 1. NEDELJA 
JEZUSOVEGA KRSTA, 
Tatjana, mučenka  

Grahovo (9.00) 
Žerovnica (10.15) 

++ Andrej, Ivana LOGAR, obl. 
+ Anton PRIMOŽIČ 

- Danes je sv. maša tudi na Bločicah in ofer za potrebe cerkve. Popoldne pa 
koledovanje in blagoslov hiš: 12.00 Grahovo, 14.00 Bločice in 16.00 Bloški polici. 
Je tudi tretji sveti večer, ko v družinskem krogu molimo za blagoslov. 

- 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. 
- Jutri, 6. 1., je praznik sv. Treh krajev ali Gospodovo razglašenje. Popoldne je še nekaj 
koledovanja po hišah, ki jih nismo uspeli ali vas ni bilo doma in ste izrazili željo naj 
pridemo. K sv. maši vabljeni, še posebej otroci s kronami. Po sv. maši bo koledniška 
pica. Hvala vsem otrokom za sodelovanje in staršem za zaupanje. Hvala vsem, ki ste 
darovali za misijone in za cerkev sv. Štefana na Lipsenju. 
- Ta teden spet začnemo verouk za otroke po razporedu. 
- V sredo ob 15.00 bo v Žerovnici pogrebna maša in pogreb za rajnim Andrejem 
Teličem. Gospod, daj mu večni pokoj! 

- V soboto so pevske vaje za cerkveni zbor ob 19.00. 

- Naslednjo nedeljo, 12. 1., pri sv. maši sodelujejo otroci iz 5. razreda. Bo priložnost za 
sv. spoved (g. dekan Maks). Bo tudi ofer za potrebe cerkve. Še dolgo bomo zbirali za 
Lipsenj. Hvala vsem darovalcem. 

- Na razpolago božična Družina in januarsko Ognjišče, koledarji in pratike. 



- Vsem, ki ta teden godujete, praznujete rojstni dan ali  kak jubilej, Božjega blagoslova. 

 
 
 
 
 


