
TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO 
ČETRTA ADVENTNA NEDELJA 

18. december 2022 
 
SVETE MAŠE IN GODOVI 
18. 12., ČETRTA 
ADVENTNA 
NEDELJA, Gacijan, šk 

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

++ Marija, obletna, ostali ULE 
++ Andrej, obletna, Ivana LOGAR 
+ Terezija ŽELEZNIK, obletna 

19. 12., ponedeljek, 
Anastazij, papež 

Grahovo (18.00) Za zdravje Jožefe 

20. 12., torek, Evgen, 
muč. 

Grahovo (18.00) Za moža 

21. 12., sreda, 
Peter Kanizij, duhovnik 

Grahovo (18.00) Za gospo Cvetko 

22. 12., četrtek, 
Frančiška Cabrini, red.  

Grahovo (18.00) ++ iz družin ŠPAREMBLEK, AVSEC, 
Frančiška, obletna 

23. 12., petek, 
Janez Kancij, duhovnik  

Grahovo (18.00) + Veronika ROŽANC, ob 100 roj. 
dnevu 

24. 12., sobota, SVETI 
VEČER, Adam in Eva 

Grahovo (18.00) + Mitja ROK 

25. 12., NEDELJA – 
BOŽIČ: JEZUSOVO 
ROJSTVO  

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

+ Katja ZGONC, obletna 
Za župljane 
+ Janez GODEJŠA, ob roj. dnevu 
+ Angela MIŠIČ 

 

- Danes, na četrto adventno nedeljo, 18. 12., skavti prinesejo Betlehemsko lučko. 
Sodelujejo otroci 3. razreda. Je tudi priložnost za praznično spoved v Grahovem. 

- V ponedeljek, 19. 12., pri božični devetdnevnici sodelujejo otroci 4. razreda. 

- V torek, 20. 12., pri božični devetdnevnici sodelujejo otroci 5. razreda. 

- V sreda, 21. 12., pri božični devetdnevnici sodelujejo otroci 6. razreda. 

- V četrtek, 22. 12., pri božični devetdnevici sodelujejo otroci 7. razreda. 

- V petek, 23. 12., pri božični devetdnevnici sodelujejo otroci 8. in 9. razreda. 

- Na prvi sveti večer (24. 12.) je otroška božična maša ob 18.00. Ob koncu 
slovesnosti je blagoslov otrok, pa tudi krede in kadila za kolednike. Vse kaže, da 
glede na pridnost naših otrok, mali Jezušček obdari otroke s skromnimi darilci. 
Točno ob polnoči pa s pesmijo 'Sveta noč, blažena noč' začnemo praznik 
Gospodovega rojstva v župnijski cerkvi. S slovesnim petjem polepšajo kot vedno 
ta praznik naši pevci. Pred vsako sveto mašo je župnik v spovednici. Tudi druge 



dneve po dogovoru. Dnevne božične maše so po nedeljskem razporedu. Vsem 
blagoslovljen božič. 

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

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

 
 
 
 
 
 


