
TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO 
DRUGA ADVENTNA NEDELJA 

12. december 2021 
SVETE MAŠE IN GODOVI 
12. 12. TRETJA 
ADVENTNA 
NEDELJA, 
Guadalupska Marija  

Grahovo (9.00) 
 
Žerovnica (10.15) 
Bločice (11.00) 

++ Marija ŠTIH, Janez 
KOROŠEC 
++ starši in jože JENC 
Za zveličanje vseh, 
v čast Jezusovih ran 

13. 12. ponedeljek, 
Lucija, devica 

Grahovo (18.00) ++ Ferdo in Franc iz Nemčije 

14. 12. torek, 
Janez od Križa, redov. 

Grahovo (18.00) Za župljane 

15. 12. sreda, 
Kristina, devica 

Grahovo (18.00) ++ Franica LEVAR, 
družina JEMEC 

16. 12. četrtek, 
Albina, mučenka 

Grahovo (18.00) Za srečo in zdravje 

17. 12. petek, 
Lazar, Jezusov prijatelj  

Grahovo (18.00) Za nespovedane prednike 

18. 12. sobota, 
Gacijan, škof 

Žerovnica (17.00) 
Grahovo (18.00) 

+ Helena ROK, 30. dan 
+ Marija KRANJC, obletna 

19. 12. ČETRTA 
ADVENTNA 
NEDELJA, Urban, pp  

Grahovo (9.00) 
Žerovnica (10.15) 
Bločice (11.00) 

+ Marija, obletna, ostali ULE 
+ Janez GODEJŠA 
++ Janez, Franc BARAGA 

- Danes je tretja adventna in praznujemo župnijsko žegnanje v čast Brezmadežni. 
Upam, da bodo pevci lahko peli. Sodelujejo otroci 3. razreda. Bo ofer za cerkve. 

Po sv. maši molitev pred Najsvetejšim do 11.00. 
- Ob torkih ob 19.45 so molitvena srečanja v Cerknici. Vabljeni! 
- Verouk je spet po razporedu ob torkih in sredah. 
- V četrtek začnemo božično devetdnevnico. Sodelujejo otroci 1. razreda, v petek 
otroci 2. razreda, v soboto pa otroci 3. razreda. 
- Vabim pevce v soboto na pevske vaje ob 19.00 zaradi bližnjih praznikov. 
- Naslednja nedelja je četrta adventna. Pri sv. maši sodelujejo otroci 4. razreda. 
Skavti prinesejo betlehemsko lučko. Bo priložnost za praznično sveto spoved. 

- V cerkvi si razkužimo roke, držimo distanco, imamo maske. Obhajilo na roke. 
PTC. 

- Prišla je nova Družina, tudi decembrsko Ognjišče in oznanila. 

- Marijanski koledar 3 evre, pratika 6,5 evra, tudi listi za molitve za rajne so. 



- Še so prosti nameni za sv. maše v mesecu januarju. Priporočamo! 

 


