
TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO 
MISIJONSKA NEDELJA 

23. oktober 2022 
SVETE MAŠE IN GODOVI 
23. 10. MISIJONSKA 
NEDELJA, 
Janez Kapistran, duh.  

Grahovo (9.00) + Ana ŠTENTA,  
ob rojstnem dnevu 

24. 10. ponedeljek, 
Senoh, menih 

Grahovo (19.00) + Antonija PARUŠEK, obletna 

25. 10. torek, 
Darinka, mučenka 

Grahovo (19.00) Za srečo in zdravje 

26. 10. sreda,  
Lucijan, mučenec  

Grahovo (19.00) Za župljane 

27. 10. četrtek, 
Sabina Avilska, muč.  

Grahovo (19.00) Po namenu 

28. 10. petek, Simon 
in Juda Tadej, 
apostola 

Žerovnica (18.00) 
Grahovo (19.00) 

Za osvoboditev in ozdravitev 
družinskega debla 
+ Antonija BARAGA, obletna 

29. 10. sobota, 
Mihael Rua, sdb 

Grahovo (19.00) + Srečo ANZELJC, obletna 

30. 10. ŽEGNANJSKA 
NEDELJA, 
Marcel, mučenec  

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

+ Franc MLAKAR 
+ Jože JENC, obletna 
Za župljane 

- Danes je misijonska nedelja, ko darujemo in molimo za misijone. Pri sv. maši v 
Grahovem sodelujejo otroci 4. razreda. Ker župnika Sandija ni, mašuje g. Maks iz 
Begunj. Po vsaki sv. maši zmolimo desetko rožnega venca za slovenske 
misijonarje. V Žerovnici in na Bločicah ni svete maše, ker je župnik na romanju v 
Italiji. 

- 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. 

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

- V soboto, 29. 10., se v naši cerkvi poročita Rot Janez in Nežka Klavžar z Blok. 

- Na Martinovo soboto, 12. 11., organiziramo romanje na obalo: Strunjan, 
Marezige, soline… 

- 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. 



- Na liste napišite imena vaših rajnih, ki se jih bomo spomnili v molitvi v novembru. 

 
 


