
 

TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO 

 ZAHVALNA NEDELJA - 3. november 2019 

SVETE MAŠE IN GODOVI 
3. 11. ZAHVALNA 
NEDELJA, 

Just in Viktorin, mučenca  

Grahovo (9.00) 

 

Žerovnica (10.15) 

+ Anton JAKOPIN 

 

za župljane 

4. 11. ponedeljek, 

Karel Boromejski, škof 

Grahovo (18.00) ++ bratje ULE 

5.11.torek, Zaharija,Elizabeta Grahovo (18.00) Po namenu 

6. 11. sreda, Lenart, opat Grahovo (18.00) ++ Alojz KOMIDAR, Rok 
MIHELČIČ 

7. 11. četrtek, Engelbert, škof  Grahovo (18.00) Po namenu 

8. 11. petek, Kebij, opat Grahovo (18.00) Po namenu 

9. 11. sobota, 

Posvetitev rimske stolnice 

Svete gore na 
Bizeljskem(11.00)

Za župljane 

10. 11. MARTINOVA 
NEDELJA, Leon, papež  

Grahovo (9.00) 

 

 

Žerovnica (10.15) 

++ sinova Andrej, 3. obl., 
Tine, mama Francka, ob rd, 
DOVIČEVI 

+ Mihael GROM 

 

- Na zahvalno nedeljo, 4. 11., bo ofer za vzdrževanje duhovnikov v Grahovem 
in na Bločicah. Ob tej priložnosti se vam zahvalim za vse, kar prinesete v 
župnišče. Naj vam Bog za vse povrne s svojim blagoslovom! Hvala pevcem 
danes za lepo petje. Hvala vsem, ki sodelujete v župniji: katehistinji Patricia in 
Katarina, župnijski in gospodarski svet, krasilkam, bralcem, ministrantom in 
molilcem. Zahvalo izreka tudi nadškof Zore. Po nedeljskih mašah v novembru 
molimo za rajne. 



- 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 , 6. 11., bo dekanijsko srečanje duhovnikov v Begunjah. K sv. maši ob 
9.30 vabljeni tudi dekanijski verniki. Popoldne bo spet redni verouk po razporedu za 
otroke. 

- Od petka do nedelje (8. – 10. 11.) so naši štirje bodoči birmanci skupaj s 
cerkniškimi na duhovnih vajah v Želimljem. Spomnimo se jih v molitvi! 

- V soboto, 9. 11., bo župnijsko martinovo romanje na Bizeljsko. Muzej 
Brežice, božja pot Svete Gore, grad Podsreda, degustacija, večerja pri Reziki. 
Odhod ob 7.00, vračanje okrog polnoči. Prispevek: 40 evrov, za sodelavce: 20. 
Čim prej se prijavite! Še nekaj prostih mest. 

- V nedeljo je Martinova in pri sv. maši sodelujejo otroci iz 6. razreda. Bo 
priložnost za mesečno sv. spoved. Pride g. dekan. V Žerovnici bo ofer za 
vzdrževanje duhovnikov. Hvala! 

- 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, novembrsko Ognjišče in oznanila. Tudi 
listi za rajne. 

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

 

 

 

 


