
TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO 

NEDELJA SVETNIŠKIH KANDIDATOV 

19. september 2021 

SVETE MAŠE IN GODOVI 
19. 9. NEDELJA SLOV. 
SVETNIŠKIH 
KANDIDATOV, 
Pomposa, devica 

Bločice (8.00) 
Žerovnica (9.00) 
Grahovo (10.00) 
  

Za župljane 
+ Ivana LOGAR, obletna 
++ iz rodbine BARAGA 
(župnikova srebrna maša) 

20. 9. ponedeljek, 
korejski mučenci 

Grahovo (19.00) Za župljane 

21. 9. torek, 
MATEJ, EVANGELIST 

Grahovo (19.00) ++ Alojz KOMIDAR, 
Rok MIHELČIČ 

22. 9. sreda, 
Mavricij, mučenec 

Grahovo (19.00) Za prednike 

23. 9. četrtek, 
pater Pij, redovnik 

Grahovo (19.00) V čast Svetemu Duhu za moža 

24. 9. petek, ANTON 
MARTIN SLOMŠEK 

Grahovo (19.00) V zahvalo za prejete darove in 
po namenu 

25. 9. sobota, 
Kleopa, Jezusov učenec 

Grahovo (19.00) Za Erno, za duševno zdravje 

26. 9. SLOMŠKOVA 
NEDELJA, Kozma in 
Damjan, zdravnika 

Grahovo (9.00) 
Žerovnica (10.15) 
Bločice (11.00) 

+ Angela, ob rd, Tone KOVAČ 
Za župljane 
+ Edo ŽNIDARŠIČ, obletna 

- Svete maše in drugi verski obredi so možne z udeležbo vernikov. V cerkvi si 
razkužimo roke, držimo distanco in imamo maske. Obhajilo poteka na roke. Ukrep 
PTC 
- Danes začenjamo devetdnevnico v čast blaženemu Antonu Martinu Slomšku. 
- Na sestanku starše smo se dogovorili za urnik verouka za otroke: 
TOREK: 12.30: 3. razred / 13.30: 5. razred / 14.20 = 7. razred (vse g. Sandi) 
SREDA: 14.30: 8. razred (g. Sandi) / 
16.00 = predšolski + 1. razred (ga. Patricia) / 2. razred (g. Sandi) 
              4. + 6. + 9. razred (ga. Polona) 
Začetek verouka je v torek in sredo, 21 in 22. septembra 2021. 
- Naslednjo nedeljo (26. 9.) bomo obhajali katehetsko nedeljo in blagoslovili šolske 
torbe pri vseh svetih mašah. Prosili bomo za uspeh verouka v novem letu. Vabljeni 
starši in otroci. 
- V torek, 28. 9., začetek molitvenih srečanj v Cerknici. 15 torkov zapored. Vabljeni! 
- Prišla je nova številka verskega tednika Družina, na razpolago pa sta še oznanila in 
Ognjišče za mesec september. 
- Vsem, ki ta teden godujete, imate rojstni dan ali kakšen jubilej, obilo božjega 
blagoslova. 
 


