
TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO 

 ŽEGNANJSKA NEDELJA - 27. oktober 2019 

SVETE MAŠE IN GODOVI 

27. 10. ŽEGNANJSKA 
NEDELJA, 

Sabina, mučenka  

Grahovo (9.00) 

Žerovnica (10.15) 

++ Lado, starši LUŽAR 

+Jože JENC, 2. obletna 

28.10.ponedeljek, 

Simon in Tadej, apostola 

 Sveta maša drugod 

29. 10. torek, 

Mihael Rua, redovnik 

 
Sveta maša drugod 

30. 10. sreda, German, škof  Grahovo (18.00) + Terezija ROK, 2. obletna 
(Bloška polica) 

31. 10. četrtek, Bolfenk,  škof Grahovo (17.00) + Anton PRIMOŽIČ, 7. dan 

1. 11. petek, VSI SVETI Grahovo (8.00) 

 

Žerovnica (9.00) 

Bločice (10.15) 

Lipsenj (14.30) 

++  iz družine POROK in 
TRUDEN 

Za duše v vicah 

Za župljane 

++ starši Jakob, Tilka 
MODIC,obletna 

2. 11. sobota, 

SPOMIN VERNIH RAJNIH  

Bločice (16.00) 

Žerovnica (17.00) 

Grahovo (18.00) 

+ Ivana Marija DOLŠAK 

Po papeževem namenu 

++ Jakob, Albina ULE, ob 
rojstnem dnevu 

3. 11. ZAHVALNA 
NEDELJA, 

Just in Viktorin, mučenca  

Grahovo (9.00) 

Žerovnica (10.15) 

+ Anton JAKOPIN 

za župljane 

 



- Danes je žegnanjska za tiste župnije, ki ne poznajo datuma. Pri grahovski sveti 
maši sodelujejo otroci 5. razreda, pridiga pa misijonar Danilo Lisjak iz Afrike. 
Nabirka in tudi vaši osebni darovi so njemu namenjeni. Ob 16.00 v Begunjah 
zaključek češčenja in maša za pobite v Krimski jami. 

- Ker so jesenske počitnice, ta teden ni verouka za otroke. 

- Ker smo začeli zimski čas, so na podružnicah sv. maše odslej ob 17.00, v župniji 
ob 18.00. 

- Na praznik Vseh svetih, 1. 11., bo po sv. mašah na podružnicah tudi 
blagoslov grobov. V Grahovem pa ob 16.00. Ob 17.00 bo v župnijski cerkvi 
molitev rožnega venca za naše rajne, še posebej tiste, ki so umrli v zadnjem 
letu. Med vsako sveto mašo bo tudi priložnost za sveto spoved. Za popolni 
odpustek, ki ga lahko darujemo tudi za naše rajne, je potrebno k spovedi, k sv. 
Maši (in obhajilu), na pokopališče ter moliti po papeževem namenu. 

- Na Verne duše, 2. 11., vsak duhovnik opravi tri sv. maše. Ob redni še po 
papeževem namenu in za duše v vicah. Gospe čistijo in krasijo cerkev po dogovoru. 
Namesto na prvi petek (Vsi sveti) bo obisk bolnikov na domu dopoldne na vernih 
duš dan. ob 20.00 bodo pevske za starejši zbor. 

- Na zahvalno nedeljo, 4. 11., bo ofer za vzdrževanje duhovnikov v Grahovem 
in v Žerovnici. Ob tej priložnosti se vam zahvalim za vse, kar prinesete v 
župnišče. Naj vam Bog za vse povrne s svojim blagoslovom! V Grahovem pri 
sveti maši pojejo naši pevci. 

- V soboto, 9. 11., organiziramo župnijsko martinovo romanje na Bizeljsko. 
Muzej Brežice, božja pot Svete Gore, grad Podsreda, degustacija, večerja pri 
Reziki. Prispevek: 40 evrov, za sodelavce: 20. Čim prej se prijavite! 

- 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. 

- 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. Še 12.000 evrov 
dolga. 

- V pripravi tečaj za katehumene v dekaniji. Za odrasle, ki bi se radi dali krstiti. 
Prijavite se! 



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

Tudi listi za rajne. 

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

Božjega blagoslova. 

 

 

 


