
TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO 
OSEMINDVAJSETA NEDELJA MED LETOM 

9. oktober 2022 
 
SVETE MAŠE IN GODOVI 
9. 10. 
OSEMINDVAJSETA 
NEDELJA MED 
LETOM, 
Abraham, sp. očak  

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

+ Jožef VESEL, 
ob rojstnem dnevu 
Za župljane 
+ Ciril SRNEL, obletna 

10. 10. ponedeljek, 
Florencij, mučenec 

 Sveta maša drugod 

11. 10. torek, 
Janez XXIII., papež 

Grahovo (19.00) ++ Janez, Ivanka RAVŠELJ 
(iz Viševka) 

12. 10. sreda, 
Maksimiljan Celjski, šk  

Grahovo (19.00) + Mitja ROK 

13. 10. četrtek, 
Kelidona, devica  

Grahovo (19.00) ++ iz družin PONIKVAR in 
FAJDIGA 

14. 10. petek, 
Kalist, papež 

Grahovo (19.00) V zahvalo za življenje in zdravje 

15. 10. sobota, 
Terezija Velika, redovn. 

Žerovnica (18.00) 
Grahovo (19.00) 

+ Ana ŠTENTA, 30. dan 
V zahvalo za mami 

16. 10. 
DEVETINDVAJSETA 
NEDELJA MED 
LETOM, 
Hedvika, kneginja  

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

+ Vida KRANJC 
+ Anton PRIMOŽIČ, obletna 
Za župljane 

 

- Danes je druga nedelja v mesecu. Imamo ofer za kurjavo in priložnost za 
mesečno sv. spoved. Pri sv. maši sodelujejo otroci 2. razreda in cerkveni pevci. 
Po vsaki sv. maši zmolimo desetko rožnega venca za mir in za zdravje. 

- Čez teden pred vsako sveto mašo molimo rožni venec. 

- Začeli smo verouk za otroke po razporedu, ki je bil narejen v dogovoru s starši. 
Namesto rednega verouka je možno v Cerknici družinska kateheza. Info župnik. 

- V soboto (15. 10.) bomo v župnišču imeli mini oratorij (9.00 – 12.00): molitev, 
igre, delavnica in druženje. Jedli bomo čips in piškote ter pili sok. Vabljeni otroci! 

- Ob sobotah ob 20.00 pevske vaje za cerkveni zbor. Vabljeni stari in novi pevci! 



- Naslednjo nedeljo (16. 10.) pri sv. maši sodelujejo otroci 3. razreda. 

- Na polici sta Ognjišče in oznanila za mesec oktober ter nova Družina. 

- Vsem, ki ta teden godujete, imate rojstni dan ali kak jubilej, obilo božjega žegna. 

 
 
 
 


