
TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO 

 OSEMINDVAJSETA NEDELJA - 13. oktober 2019 

SVETE MAŠE IN GODOVI 
13. 10. OSEMINDVAJSETA 
NEDELJA MED LETOM, 
Edvard, kralj  

Grahovo (9.00) 

 

Bločice (10.15) 

++ starši KANDARE 

 

+ Ivana Marija DOLŠAK 

14. 10. ponedeljek, 

Silvan, mučenec 

Grahovo (19.00) + Štefanija ŽNIDARŠIČ 

15. 10. torek, 

Terezija Velika, redovnica 

Grahovo (19.00) + Terezija ULE, ob godu 

16. 10. sreda, 

Marjeta Alakok, redovnica 

 Sv. maša drugod 

17. 10. četrtek, 

Ignacij Antiohijski, mučenec 

 Sv. maša drugod 

18. 10. petek, 

Luka, evangelist 

Grahovo (19.00) ++ Zora, Štefan POLOVIČ, 
obletna 

19.10. sobota, kanadski muč.  Sv. maša drugod 

20. 10. MISIJONSKA 
NEDELJA, Irena, mučenka  

Grahovo (9.00) 

 

Žerovnica (10.15) 

++ Terezija ŠEGA, starši 
MIHELČIČ 

++ Jože TELIČ, 

Anton ZALAR 

- Danes pri grahovski sv. maši sodelujejo otroci iz 3. razreda. Druga sv. maša bo na 
Bločicah. Pri obeh sv. mašah je ofer za kurjavo. Hvala in Bog povrni! Za spoved dekan 
Maks. 

- 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 ponedeljek, 14. 10., ob 19.30 srečanje staršev bodočih birmancev (7.-8. razred). Birma 
bo 31. maja, prvo obhajilo pa teden dni prej, 24. maja. Birmovalec bo škof Tone Jamnik. 

- Verouk za otroke poteka ob sredah po razporedu. Verouk učijo župnik Sandi, g. Katarina 
in gospa Patricia. 

- V soboto se bosta cerkveno poročila Jure Telič in Vesna Turšič. Danes sta oklicana. 

- V soboto gospe čistijo in krasijo cerkev po dogovoru, ob 20.00 bodo pevske za starejši 
zbor. Vabljeni novi člani in članice! 

- V nedeljo, 20. oktobra, otroci iz 4. razreda. Je dekanijsko romanje na Brezje in odhod ob 
13.00. Čim prej se prijavite. 

- Oktober je rožnovenski. Pred sv. mašo čez teden molimo rožni venec, v nedeljo desetko. 

- 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 bero. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


