
TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO 
DON BOSKOVA NEDELJA - 29. januar 2023 

SVETE MAŠE IN GODOVI 
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 

30. 1. ponedeljek, 
Martina, mučenka  

 sveta maša drugod 
(za župljane) 

31. 1. torek, 
Janez Bosko, 
ustanov. salezijancev 

Grahovo (18.00) Za Božjo pomoč in razsvetljenje v 
družini 

1. 2. sreda, 
Brigita Irska, opatinja 

Grahovo (11.00) Sveta maša drugod 
(++ salezijanci) 

2. 2. četrtek, JEZUS.  
DAROVANJE – 
SVEČNICA 

Žerovnica (17.00) 
Grahovo (18.00) 

+ Ana ŠUŠTERŠIČ, 7. dan 
++ starši Marija ŠTIH, ob godu, 
Janez KOROŠEC 

3. 2. petek, Blaž, muč. Grahovo (18.00) Za zdravje v družini ZGONEC 

4. 2. sobota, 
Gilbert,r.ust 

Grahovo (18.00) Za moža 

5. 2. PETA NEDELJA 
MED LETOM, Agata, 
mučenka  

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

+ Marija SRNEL, obletna 
+ Ljudmila ŠEGA, obletna 
+ Franc ŽNIDARŠIČ (Ta starih) 

 

- Danes, 29. 1., pri in po sv. mašah v Grahovem in v Žerovnici pojejo pevske 
skupine Karina. Otroci 3. razreda sodelujejo v Grahovem. V Žerovnici je tudi 
žegnanjska in pojejo tudi naši pevci. Hvala vsem. 

- Smo v devetdnevnici v čast svetemu Janezu Bosku. Vsak dan se mu 
priporočamo. 

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

- V četrtek je Svečnica. Lahko kupimo sveče za domov ali vosek darujemo za 
cerkvene sveče. Po sveti maši je molitev za duhovne poklice. 

- Na prvi petek dopoldne obisk bolnikov na domu. Pri sveti maši je Blažev žegen 
in tudi litanije Srca Jezusovega. 

- Na prvo soboto po sv. maši litanije Matere Božje, ob 19.00 pa za starejši 
cerkveni zbor. Vabljeni v čim večje številu! 



- V nedeljo, 5. 2., pri sveti maši sodelujejo otroci 4. razreda. Po maši Blažev 
žegen. 

- Na polici sta februarsko Ognjišče in oznanila ter nova Družina. 

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

 
 
 


