
TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO 
ŽEGNANJASKA NEDELJA 

30. oktober 2022 
 
SVETE MAŠE IN GODOVI 
30. 10. 
ŽEGNANJSKA 
NEDELJA, 
Marcel, mučenec  

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

+ Franc MLAKAR 
+ Jože JENC, obletna 
Za župljane 

31.10. ponedeljek, 
Bolfenk, škof 

Grahovo (19.00) Po namenu 

1. 11., torek, 
VSI SVETI, 
zapovedani praznik 

Grahovo (9.00) 
 
 
Žerovnica (10.15) 
Bločice (11.00) 
Lipsenj (14.30) 

Za odstranitev in osvoboditev 
vseh prekletstev in njihovih 
posledic v družinah 
Za duše v vicah 
+ Angela MIŠIČ, 7. dan 
Po namenu? 

2. 11., sreda, 
Spomin 
vseh vernih rajnih 

Stari trg (9.30) 
Žerovnica (17.00) 
Grahovo (18.00) 

Po papeževem namenu 
za duše v vicah 
Po namenu 

3. 11., četrtek, 
Viktorin Ptujski, škof 

Grahovo (18.00) ++ Alojzij TROHA, družina MODIC 

4. 11., petek, 
Karel Boromejski, 
škof 

Lipsenj (17.00) 
Grahovo (18.00) 

+ Marko KOTNIK, 30. dan 
+ Ana ŠTENTA 

5. 11., sobota, 
Zaharija in Elizabeta 

Grahovo (18.00) ++ Jožef VESEL, ŠPANIČEVI 

6. 11., 
ZAHVALNA 
NEDELJA, 
Lenart, opat 

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

++ Marija, Franc KOČEVAR 
++ Marija ROK, MARIJA PRIMOŽIČ, 
obletna 
++ iz družine MAROLT 

 

- Na praznik Vseh svetih, 1. 11., bo po sv. mašah na podružnicah blagoslov 
grobov, v Grahovem pa ob 16.00. Ob 17.00 bo v župnijski cerkvi molimo 
rožni venec za naše rajne, še posebej tiste, ki so umrli v zadnjem letu. Med 
vsako sveto mašo bo tudi priložnost za sveto spoved. Za popolni odpustek, 
ki ga lahko darujemo tudi za naše rajne, je potrebno k spovedi, k sv. maši (in 
obhajilu), na pokopališče ter moliti po papeževem namenu. 



- Ta teden ni verouka in ne šole, ker so kostanjeve počitnice. 

- Na prvi petek obisk bolnikov in po sv. maši litanije Srca Jezusovega. 

- Na prvo soboto po sv. maši litanije Matere Božje, ob sobotah ob 19.00 pa vaje 
za cerkveni zbor. 

- Na zahvalno nedeljo, 6. 11., je ofer za vzdrževanje duhovnikov. Ob tej 
priložnosti se vam zahvalim za vse, kar prinesete v župnišče. Naj vam Bog 
za vse povrne s svojim blagoslovom! V Grahovem pri sv. maši pojejo 
cerkveni pevci. 

- Na Martinovo soboto, 12. 11., organiziramo romanje na obalo: Strunjan, 
Marezige, soline, Jagodnje… Podrobne informacije pri župniku. Vabljeni! 

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

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

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

 
 
 


