
TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO 
PETA POSTNA NEDELJA - 7. april 2019 

SVETE MAŠE IN GODOVI 
7. 4. PETA POSTNA 
(TIHA) NEDELJA, 
Herman, redovnik  

Grahovo (9.00) 
 
Bločice (10.15) 

++ starši Jože in Marjeta 
MULEC, obletna  
++Terezija,obl.,Matija ZGONC 

8. 4. ponedeljek, 
Julija, redovnica 

Grahovo (19.00) ++ Janez ŠKRLJ, Jelka 
MATIČIČ, ob roj. dnevu 

9. 4. torek, 
Valtruda, redovnica  

Grahovo (19.00) V zahvalo Materi Božji in Srcu 
Jezusovemu 

10. 4. sreda, Paternus, m. Grahovo (19.00) + brat Jernej TURK (Retje 45) 

11. 4. četrtek,  
Stanislav, škof  

Grahovo (18.00) 
Grahovo (19.00) 

+ Anton ŠEGA, 7. dan 
++ iz družin OBREZA in 
CVETKO (Martinjak) 

12. 4. petek, 
Zenon, škof 

Žerovnica (18.00) 
Grahovo (19.00) 

+ Marija TURŠIČ, obletna 
+ Anton JAKOPIN 

13. 4. sobota, 
Ida, redovnica 

Lipsenj (18.00) 
Grahovo (19.00) 

+ Miroslav ULE, obletna 
++ Ana, iz družine DRENIK 
in PUNTAR 

14. 4. CVETNA 
NEDELJA, 
Lidvina, trpinka  

Grahovo (9.00) 
 
Žerovnica (10.15) 

++ iz družin MIHELČIČ in 
ŠTIMAC 
Za pomoč pri učenju in za 
vztrajnost 

 
- Danes pri grahovski sveti maši sodelujejo otroci 5., 6. in 7. razreda. Zaradi 
praznikov je ofer za potrebe cerkve pri obeh svetih mašah. Vzamete lahko tudi 
oljčne vejice. Prostovoljni prispevki so za župnijo Ankaran. Ob 15.00 je 
dekanijski križev pot v Cerknici. Vabljeni! 
- Jutri, v ponedeljek, 8. 4., bo dopoldne obisk bolnikov. 
- V sredo in petek je verouk za otroke po razporedu. 

- V četrtek, 11. 4., bo ob 20.00 srečanje za župnijski in gospodarski svet v župnišču. 
Vabljeni tudi vaščani iz Lipsenja, ker bo govora predvsem o cerkvi sv. Štefana! 

- V soboto ob 10.00 so pevske vaje za otroški zbor, ob 20.00 pa pevske za starejši 
zbor. 

- Naslednjo nedeljo je cvetna in začetek obhajanja velikega tedna. V spomin 
na Jezusov prihod v Jeruzalem, blagoslovimo oljčne vejice in drugo zelenje. 
Pri deveti maši v Grahovem bo procesija izpred križa na dvorišču v cerkev. 
Med sv. mašo beremo pasijon (dogodke Jezusovega trpljenja kot jih je zapisal 



evangelist Matej). Pri maši poje starejši župnijski zbor. Med sv. mašo bo na 
razpolago za praznično spoved g. dekan Maks. V Žerovnici bo procesija okrog 
cerkve. Po maši bo g. župnik na razpolago za sv. spoved in tudi ves teden 
pred veliko nočjo pred večerno sv. mašo. 

- Priporočam verski tisk: novo Družino, za mesec april Ognjišče in oznanila. 
- Župniji Grahovo in Cerknica organiziramo romanje na Tirolsko (9.-11.5). V 
počitnicah pa vabljeni na Poljsko ali Madžarsko. Podrobnosti in dodatne informacije 
pri župniku g. Sandiju. 

 


