
TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO 
BREZMADEŽNA DEVICA MARIJA 

DRUGA ADVENTNA NEDELJA - 8. december 2019 
 
SVETE MAŠE IN GODOVI 
8. 12. DRUGA ADVENTNA 
NEDELJA, 
BREZMADEŽNA  

Grahovo (9.00) 
 
Žerovnica (10.15)

V zahvalo Mariji, ++ starši in 
brat HUMAR 
++Frančiška,obl.,ostali ROJC

9. 12. ponedeljek, 
Valerija, mučenka 

Grahovo (18.00) Za zdravje, za dobro 
opravljeno operacijo 

10. 12. torek, 
Loretska Mati Božja 

Grahovo (18.00) V čast Materi B. za srečno 
zadnjo uro, za Božje usmiljenje

11. 12. sreda, Damaz, 
papež  

Grahovo (18.00) Po namenu 

12. 12. četrtek, 
Marija iz Guadalupe  

Grahovo (18.00) ++ Rok MIHELČIČ, Alojz 
KOMIDAR 

13. 12. petek, Lucija, devica  Grahovo (18.00) Za župljane 

14. 12. sobota, 
Janez od Križa, cerkv. učitelj 

Grahovo (18.00) Za verne duše in umirajoče 

15. 12. TRETJA 
ADVENTNA NEDELJA, 
Kristina, devica 

Grahovo (9.00) 
 
 
Žerovnica (10.15)

+ + Marija, Ivan TEKAVEC, 
BRANISLJEVI 
+ Julijana ZBAČNIK, 30. dan 
+Franc,Ivana,obl.,Jože JENC

 

- Danes je druga adventno nedeljo, 8. 12., je žegnanje in slovesno praznovanje 
Brezmadežne, naše farne zavetnice. Med svetima mašama v župnijski cerkvi je 
izpostavljeno Najsvetejše, zato smo vabljeni k molitvi. Zahvala za sodelovanje župnijskim 
pevcem, pa tudi otrokom 2. razreda (prvoobhajancem). Ta dan je tudi priložnost za 
praznično sveto spoved, ki velja že tudi za božič. Je ofer za potrebe cerkve. Ob 16.00 
obišče sveti Miklavž. Prispevek je 10 evrov na enega otroka. Za ministrante nič. Že prej 
bo Miklavž pri ostarelih na obisku. 

- 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 je verouk po razporedu. 
- V četrtek, 12. 12., bo v Cerknici ob 19.00 koncert glasbene šole. Vabljeni. 

- V soboto, 14. 12., bo v Cerknici ob 19.00 koncert pevskega zbora Fran Gerbič. Vabljeni. Ob 
isti uri pevske vaje v Grahovem za naš cerkveni zbor. 



- Naslednja nedelja je tretja adventna. Pri grahovski sv. maši sodelujejo otroci 3. razreda. Ob 
10.00 sv. maša in predavanje g. Gregorja Čušina v Cerknici za starše birmancev, 
prvoobhajancev. 

- Hvala vsem, ki darujete za križev pot in za streho na Lipsenju. Še 12.000 evrov dolga. 

- Na razpolago je verski tisk: nova Družina, decembersko Ognjišče in oznanila. Pa tudi ročno 
izdelane božične voščilnice za 3 evre s kuverto. 

- Mladi, ki bi šli za novo leto na evropsko srečanje na Poljsko, naj se prijavijo. 

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

 
 


