
TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO 
NEDELJA SVETE DRUŽINE - 29. december 2019 

 
SVETE MAŠE IN GODOVI 
29. 12. NEDELJA 
SVETE DRUŽINE, kralj 
David 

Grahovo (9.00) 
Žerovnica (10.15) 

+ Ivana Marija DOLŠAK 
++ Marija ROK, Marija 
PRIMOŽIČ 

30. 12. ponedeljek, 
Marjeta Collona, devica 

Grahovo (18.00) Za nove duhovne poklice 

31. 12. torek, 
Silvester, papež 

Grahovo (18.00) V zahvalo Bogu za preteklo leto 

1. 1. sreda, Marija, 
Božja Mati, NOVO LETO  

Grahovo (9.00) 
Žerovnica (10.15) 

Za duše v vicah 
Za župljane 

2. 1. četrtek, 
Bazilij in Gregor, škofa 

Grahovo (18.00) Po namenu? 

3. 1. petek, Jezusovo ime Grahovo (18.00) Po namenu 

4. 1. sobota, Angela, red.  Grahovo (18.00) ++ in živi iz družine ZUPANČIČ 

5. 1. DRUGA BOŽIČNA 
NEDELJA, Milena  

Grahovo (9.00) 
Bločice (10.15) 

++ oče in tast, ob rd, sinova 
Tine in Andrej DOVIČEVI 
++ Marija, Matevž ŽNIDARŠIČ 

 

- Na nedeljo sv. Družine (29. 12.) molimo za ljubezen in razumevanje po 
naših družinah. Popoldne koledovanje in blagoslov domov po Grahovem, 
tam, kjer še nismo bili. Pa tudi malo po Martinjaku. 

- Na razpolago božična Družina, novoletno Ognjišče, voščilnice, koledarji in 
pratika. 

- 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. 
- Ker so božično novoletne počitnice ni verouka. 
- V ponedeljek, 30. 12., bo dekanijski izlet mladine v Verono (400 jaslic) in v t. i. 
italijanski Lurd v kraju Chiampo blizu Verone. Še bi bilo kakšno prosto mesto. 
Prijava pri g. župniku. 

- Na Silvestrovo, v torek, 31. 12., bo sv. maša v zahvalo Bogu za preteklo leto. 
Vabljeni! Vsem voščim blagoslovljeno leto 2020 in veliko zdravja. Bo drugi sveti 
večer. 
- V sredo, na Novega leta dan, je svetovni dan miru in sv. maše kot ob nedeljah. 



- V četrtek, 2. 1., bo koledovanje in blagoslov hiš po Žerovnici. 

- V petek, 3. 1., bo po sv. maši molitev litanij Matere Božje. 

- V soboto, 4. 1., bo koledovanje in blagoslov hiš po Lipsenju, Goričicah in 
Gornjem Jezeru. Bodo ob 19.00 pevske vaje za cerkveni zbor. Ker je prva sobota, 
bodo po sv. maši litanije Matere Božje. 

- V nedeljo, 5. 1., bo  sv. maša tudi na Bločicah in ofer za potrebe cerkve. 
Popoldne pa koledovanje in blagoslov hiš po Bločicah in po Bloški polici. 
Tretji sveti večer. 

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

 
 
 


