
TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO 
NEDELJA BOŽJE BESEDE - 22. januar 2023 

 
22. 1. NEDELJA 
BOŽJE BESEDE, 
Vincencij, mučenec 

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

+ Jožefa HERBLAN, obletna 
+ Janez GODEJŠA, obletna 
Za župljane 

23. 1. ponedeljek, 
Zaroka Marije in Jožefa 

 sveta maša drugod 

24. 1. torek, 
Frančišek Saleški, škof 

Grahovo (18.00) ++ Avgust, Tilka in brat Tomaž 

25. 1. sreda, 
Spreobrnjenje 
apostola Pavla 

Cerknica (9.30) 
Žerovnica (15.00) 
Grahovo (18.00) 

Sv. maša z dekan. duhovniki 
+ Ana ŠUŠTERŠIČ, pogrebna 
+ Jožefa TEKAVEC 

26. 1. četrtek, 
Timotej in Tit, škofa 

Grahovo (18.00) ++ starši OBREZA in ULE 

27. 1. petek, Angela 
Merici, ustanov. uršulink 

Grahovo (18.00) ++ Pavla, Alojzij KLAUS 

28. 1. sobota, Tomaž 
Akvinski, cerkv. učitelj 

Grahovo (18.00) ++ Ivana, 3. obl., Anton KOČEVAR 

29. 1. DON BOSKOVA 
NEDELJA, Valerij, škof 

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

+ Janko POROK, obletna 
žegnanjska v čast svetemu 
Pavlu 
+ Angela MIŠIČ 

 

- Danes pri sveti maši v Grahovem sodelujejo otroci 2. razreda. 

Začenjamo tudi devetdnevnico v čast svetemu Janezu Bosku. 

- Smo v tednu molitve za edinost kristjanov. Pri vsaki maši beremo primerno 
branje. 

- Ta teden je redni verouk za otroke od torka do petka. 

- V sredo je v Žerovnici ob 15.00 pogreb za Ano Šušteršič. Gospod, daj ji večni 
mir! 

- V četrtek po sveti maši je molitev za duhovne poklice. 

- V soboto ob 10.00 pevske vaje za otroški zbor, ob 19.00 pa za starejši cerkveni 
zbor. Vabljeni v čim večje številu! 

- V nedeljo, 29. 1., bodo  pri in po sv. mašah v Grahovem in v Žerovnici pele 
pevske skupine Karina. Otroci 3. razreda sodelujejo v Grahovem. V Žerovnici je 
tudi žegnanjska in bodo peli tudi naši pevci. Vabljeni! 



- Na polici sta januarsko Ognjišče in nova Družina. 

- Vsem, ki ta teden godujete, imate rojstni dan ali kakšen jubilej voščim obilo 
Božjega žegna in varstva. 

 
 
 
 
 


