
TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO 
BOŽIČ – JEZUSOVO ROJSTVO 

25. december 2022 
 
SVETE MAŠE IN GODOVI 
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 rojstnem dn. 
+ Angela MIŠIČ 

26. 12., ponedeljek, 
Štefan, mučenec 

Bločice (9.00) 
Lipsenj (10.15) 

Za domovino 
+ Anton KOTNIK 

27. 12., torek, 
Janez, apostol 

Grahovo (18.00) Po namenu 

28. 12., sreda, 
Nedolžni otroci 

Grahovo (18.00) ++ Jože, obl., Francka MIHELČIČ 

29. 12., četrtek,David,kr 
 

Sv. maša drugod (Za župljane) 

30. 12., petek, 
SVETA DRUŽINA 

Grahovo (18.00) + Stanko ŠEGA 

31. 12., sobota, 
Silvester, papež  

Grahovo (18.00) 
(drugi sveti večer) 

V zahvalo za preteklo leto 

 

1. 1. MARIJA, BOŽJA 
MATI, Novo leto 

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

++ iz družin PONIKVAR, KOROŠEC 
za župljane 
Za zdravje prijatelja 

 

- 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. Otroci dobijo za božič Jezuščkove 
bisere. 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. 

- Na Štefanovo žegnanje v Podštebrku. Pojejo naši pevci. Sv. mašo vodi cerkniški kaplan 
Janez Žerovnik. Po sv. maši blagoslov konjev na travniku pri Petričevi domačiji. 

KOLEDOVANJE IN BLAGOSLOV DOMOV: 

26. december (ponedeljek): GRAHOVO nad glavno cesto  

13.00: mimo stare šole proti Radleku in nove hiše, 

15.00: mimo gasilskega doma, nove šole do frizerstva Brigite ter do fužine. 

27. december (torek): 13.00 in 15.00 GRAHOVO – pod glavno cesto. 

28. december (sreda): 12.00: BLOČICE, 15.00: MARTINJAK: pri naših otrocih in 
sodelavcih. 



29. december (četrtek):  14.00: BLOŠKA POLICA 

31. december (sobota): 10.00: GORENJE JEZERO, LAZE in OTOK. 

- V sredo, 28. 12., bo v Grahovem pogreb za + Jožetom Valenčičem. Gospod daj mu večni 
pokoj. 

- Na polici sta januarsko Ognjišče ter božična Družina. Čez teden dobite mesečna oznanila za 
januar v nabiralnik. 

- Vsem blagoslovljen božič. Tistim, ki kaj obhajate, pa veliko božjega žegna. 

 


