
TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO 
TRETJA ADVENTNA NEDELJA 

11. december 2022 
 
SVETE MAŠE IN GODOVI 
11. 12., TRETJA 
ADVENTNA 
NEDELJA, 
Damaz, papež 

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

++ Jožef VESEL 
Za blagoslov v župniji 
++ starši, Jože JENC 
Za župljane 

12. 12., ponedeljek, 
Guadalupska Marija  

Grahovo (18.00) Po namenu 

13. 12., torek, 
Lucija, devica 

Grahovo (18.00) Za zdravje in razumevanje v družini 

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

Grahovo (18.00) Za srečo in zdravje 

15. 12., četrtek, 
Kristina, devica 

Grahovo (18.00) Za srečo in zdravje v družini 

16. 12., petek, 
Albina, mučenka 

Grahovo (18.00) + Ana ŠTENTA 

17. 12., sobota, 
Lazar, Jezusov prijatelj  

Lipsenj (17.00) 
Grahovo (18.00) 

++ Robi PANTAR, Jure ŠEGA, obl. 
Za zdravje in blagoslov v družini 

18. 12., ČETRTA 
ADVENTNA 
NEDELJA, Gacijan, šk 

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

++ Marija, obletna, ostali ULE 
++ Andrej, obletna, Ivana LOGAR 
+ Terezija ŽELEZNIK, obletna 

 

- Danes je žegnanjska nedelja v čast naši zavetnici Brezmadežni. Pri sv. 
maši sodelujejo otroci 8. in 9. razreda ter tudi naši cerkveni pevci. Bo ofer za 
potrebe cerkve, konkretneje za kurjavo. Po sv. maši češčenje pred 
Najsvetejšim. Vabljeni! 

- Ta teden je pri verouku praznična spoved za otroke. 

- V petek, 16. 12., je prvi dan devetdnevnice in ob 17.00 božična kateheza za 
starše in otroke. Otroci bodo šli v učilnice, starši pa so v cerkvi. Vabljeni! Sledi sv. 
maša. Sodelujejo otroci 1. razreda. Otroci dobivajo ovčke in pastirčke. 

- V soboto, 17. 12, bomo ob 10.00 v župnišču imeli delavnice za izdelovanje 
koledniških kron. Vabljeni vsi otroci! Pri sv. maši sodelujejo otroci 2. razreda. 

- Na četrto adventno, 18. 12., bo prišla Betlehemska lučka. Pri maši bo priložnost 
za sveto spoved. Sodelujejo otroci 3. razreda. 



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

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

 


