
TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO 
NOVO LETO – MARIJA BOŽJA MATI 

  1. januar 2023 
SVETE MAŠE IN GODOVI 
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 Zaharija 

2. 1. ponedeljek, 
Bazilij in Gregor, škofa 

Grahovo (18.00) Za Božjo pomoč 

3. 1. torek, Genovefa 
Pariška, devica 

 Sveta maša drugod 

4. 1. sreda, 
Rigobert, opat 

 Sveta maša drugod 

5. 1. četrtek, Milena, 
devica 

Grahovo (18.00) Za duše, ki so najbližje rešenju 

6. 1. petek, 
Gospodovo 
razglašenje, 
Sv. trije kralji 

Grahovo (18.00) ++ sin Tine, oče Jože, tast, vsi ob 
rojstnem dnevu (DOVIČEVI) 

7. 1. sobota, Rajmund 
(Rajko), duhovnik 

Grahovo (18.00) ++ Pavel, ob rojstnem dnevu, 
Alojzija OCEPEK 

8. 1. NEDELJA 
JEZUSOVEGA 
KRSTA, Severin, opat 

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

++ iz družine MODIC in LAVRIČ 
za župljane 
+ Jože KRAJC 

- Danes je novo leto, svetovni dan miru in praznik Marije, Matere Božje. Pri vseh 
svetih mašah beremo papeževo poslanico za mir. 

- Jutri, na 2. januarja, je dela prost dan, zato bomo nadaljevali s koledovanjem in 
blagoslovom hiš. Od 10.00 dalje po Lipsenju in v Podštebrk, od 12.00 dalje na 
Goričicah. Od 13.00 dalje pa po Žerovnici. Hvala za vaše darove! 

- Po potrebi bomo s koledniki šli še po tistih hišah, ki vas čez praznike ni bilo 
doma in to želite. 

- Ta teden ni verouka, ker se na praznik Treh kraljev vsi otroci zberejo s kronami v 
cerkvi. Po sv. maši bo za vse zahvalna pica v gasilskem domu. Vabljeni tudi 
starši! 

- V četrtek je tretji sveti večer, ko zmolimo in blagoslovimo naše domove. 

- Včeraj, na starega leta dan, je umrl upokojeni papež Benedikt XVI. Gospod, daj 
mu večni pokoj! 



- Naslednjo nedeljo je druga v mesecu zato ofer za potrebe cerkve. 

- Vsem srečno in blagoslovljeno novo leto. Naj bosta z nami Jezus in Marija. 

- Na polici sta januarsko Ognjišče ter božična Družina. 

 


