
TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO  
SLOMŠKOVA NEDELJA 
22. september 2019 

SVETE MAŠE IN GODOVI 
22. 9. SLOMŠKOVA ali 
katehetska NEDELJA, 
Mavricij, mučenec  

Grahovo (9.00) 
 
Žerovnica (10.15) 

++ Anton, 20. obletna, 
Ivana POROK, Ema Šraj  
++ Andrej in ostali 
TURŠIČ 

23. 9. ponedeljek, 
pater Pij, redovnik 

Grahovo (19.00) ++ Viktor, Marija 
PONIKVAR 

24. 9. torek, Anton Martin 
Slomšek, škof 

Grahovo (19.00) Po namenu za moža 

25. 9. sreda, Sergij, menih Grahovo (19.00) + Vinko ULE, obletna 

26. 9. četrtek, 
Kozma in Damjan, mučenca 

Grahovo (19.00) ++ Jože, Danijela in rodbina 
MEKINDA 

27. 9. petek, 
Vincencij Pavelski, ust. lazar. 

Grahovo (19.00) + Ivana Marija DOLŠAK  

28. 9. sobota, 
Venčeslav, mučenec 

 Sveta maša za župljane 
(v Gardalandu) 

29. 9. ŠESTINDVAJSETA 
NEDELJA MED LETOM, 
Mihael, Gabrijel, Rafael  

Grahovo (9.00) 
 
Žerovnica (10.15) 

++ Anton JAKOPIN, 
mama Ana, 30. obletna 
Za župljane 

 

- Danes je katehetska ali Slomškova nedelja. Vsi otroci so bili povabljeni s šolskimi 
torbami, ki jih blagoslovimo. Pri sv. maši sodelujejo starejši pevci in cerkniški skavti. 

- Čez teden molimo po različnih namenih: ob ponedeljkih  za beatifikacijo naših svetniških 
kandidatov, ob torkih v čast sv. Janezu Bosku, ob sredah za domovino, ob četrtkih po sveti 
maši za duhovne poklice, ob petkih za zdravje naših bolnih in ob sobotah za družine. 

- V sredo začnemo verouk po razporedu takole: ob 14.30: šesti razred, 
ob 16.00: predšolski in prvi razred, tretji razred, sedmi in osmi razred,  
ob 17.00: drugi, četrti in peti razred, 
Kateheti pa so: g. župnik Sandi, ga. Katarina Logar, ga. Patricia Verbič. 

- Vsako prvi in tretji petek v mesecu verouk za deveti razred ob 19.30. 
- V soboto so ob 20.00 pevske za starejši zbor. Vabljeni novi člani in članice! 
- Naslednjo nedeljo pri grahovski sv. maši sodelujejo predšolski in prvi razred. 

- Hvala vsem, ki darujete za križev pot in za streho na Lipsenju. 50 evrov po družinah, zlati 
dobrotniki 400 evrov (vrednost obnove ene postaje križevega pota). Hvala za vaše dobrote 
iz vrta in za bero. 

- Na razpolago je verski tisk: nova Družina in septembrsko Ognjišče. 

- Vsem, ki ta teden godujete, praznujete rojstni dan ali kakšen jubilej, Božjega žegna. 


