
TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO 
NEDELJA KRISTUSA KRALJA 

20. november 2022 
 
SVETE MAŠE IN GODOVI 
20. 11., KRISTUS 
KRALJ VESOLJSTVA, 
Edmund, kralj 

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

+ Jožef VESEL 
++ Frančiška in ostali ROJC 
++ Jožef, Marija MULEC, družina 
DRENIK 

21. 11., ponedeljek, 
Darovanje Device Marije 

Grahovo (18.00) ++ MIHELČIČ, DOLŠAK, 
ZAKRAJŠEK, URBAS, Marija, obl. 

22. 11., torek, 
Cecilija, mučenka 

Grahovo (18.00) V zadoščenje vseh osebnih in 
grehov prednikov in njih posledic 

23. 11. sreda, 
Klemen, papež 

Grahovo (18.00) Za srečo in zdravje v družini 

24. 11., četrtek, 
Vietnamski mučenci 

Grahovo (18.00) Za zdravje in srečo v družini 

25. 11., petek, Katarina 
Aleksandrijska, 
mučenka 

Lipsenj (17.00) 
Grahovo (18.00) 

+ Ivan PETRIČ, ob rojstnem dnevu 
++ mama Francka, sin Andrej, ob 
godu, ostali DOVIČEVI 

26. 11., sobota, 
Valerijan, škof 

Lipsenj (17.00) 
Grahovo (18.00) 

+ Anton KOTNIK 
Za pobite, ki so padli za vero in 
domovino 

27. 11., PRVA 
ADVENTNA NEDELJA,  
Modest in Virgil, škofa 

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

++ iz družine POROK in TRUDEN 
++ iz družin GODEJŠA in TURK 
+ Angela MIŠIČ, 30. dan 

 

- Danes sodelujejo pri sveti maši v Grahovem otroci iz 6. razreda. Pri vseh 
sv. mašah molimo Očenaše za naše rajne. 

- V sredo, 22. 11. ob 18.30, sestanek za starše veroučencev. Vabljeni! 

- Ta teden je verouk za otroke po razporedu. 

- V soboto po sv. maši blagoslov in molitev pri spomeniku. Pevske vaje za 
cerkveni zbor ob 19.00. 

- Naslednjo nedeljo (27. 11.) sodelujejo v Grahovem pri sv. maši otroci 7. 
razreda. Pri vseh sv. mašah molimo Očenaše za naše rajne. 

- Na polici sta Ognjišče in oznanila za mesec november ter nova Družina. 

- Na liste napišite imena vaših rajnih, ki se jih bomo spomnili v molitvi v novembru. 

- Vsem, ki ta teden godujete, imate rojstni dan ali kak jubilej, obilo božjega žegna. 


