
TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO 
  TRIINTRIDESETA NEDELJA MED LETOM 

17. november 2019 
SVETE MAŠE IN GODOVI 
17. 11. TRIINTRIDESETA 
NEDELJA MED LETOM, 
Elizabeta Ogrska, kneginja  

Grahovo (9.00) 
Žerovnica (10.15) 

+ Srečo ANZELJC 
+ Stanislav ROK, obletna 

18. 11. ponedeljek, 
Karolina, mučenka 

Grahovo (18.00) V čast svetemu Duhu 

19. 11. torek, 
Matilda, redovnica 

 sv. maša drugod (za župljane) 

20. 11. sreda, Edmund, kralj Grahovo (18.00)  ++ brat Franc, nečak Boštjan 
JEREB 

21. 11. četrtek, 
Darovanje device Marije 

Žerovnica (17.00) + Anton PRIMOŽIČ, 30. dan 

22. 11. petek, 
Cecilija, mučenka  

 sv. maša drugod 

23. 11. sobota, 
Klemen, papež 

Grahovo (18.00) Za pobite 

24. 11. NEDELJA 
KRISTUSA KRALJA, 
vietnamski mučenci  

Grahovo (9.00) 
 
 
Žerovnica (10.15) 

++ mama Francka, 6. obl., 
sinova Andrej, ob godu, Tine 
DOVIČEVI  
+ Ivan PETRIČ, ob roj. dnevu 

- Danes pri sv. maši sodelujejo 7. in 8. razred (birmanci). Začnemo molitve v tednu 
zaporov. (Tudi štetje nedeljnikov). 

- 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 verouk za otroke po razporedu. Gledamo film. 

- V četrtek bo v Cerknici ob 20.00 verouk za odrasle. 

- V soboto po sv. maši, ki je za pobite, blagoslov spomenika čez cesto. Vabljeni! 

- V soboto, 23. 11., bo v ob 18.00 v Cerknici sv. maša in srečanje Združenja Marije 
Pomočnice. Vabljeni tudi iz naše župnije. 

- Naslednjo nedeljo je praznik Kristusa Kralja. Pri sv. maši sodelujejo otroci 9. razreda. 
Začnemo teden Karitas. 

- 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. 

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

 
 
 


