
TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO 
PETA POSTNA NEDELJA - 21. marec 2021 

 
SVETE MAŠE IN GODOVI 
21. 3. PETA (tiha) 
POSTNA NEDELJA, 
Nikolaj iz Flue 

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

+ Jože MULEC, obletna 
+ Jože JENC, ob godu 
++ Anica, Lojze, Roman 
TOMŠIČ 

22. 3. ponedeljek, 
Lea, spokornica 

Župnik sam Za župljane 

23. 3. torek, Rebeka, 
redovnica 

Župnik sam Za srečo in zdravje 

24. 3. sreda, Katarina 
Švedska, redovnica  

Grahovo (18.00) + Janko POROK, 
ob rojstnem dnevu 

25. 3. četrtek, 
GOSPODOVO 
OZNANJENJE 

Grahovo (17.00) ++ Ivanka ŽNIDARŠIČ, 
ob rojstnem dnevu, 
družina CERJANEC 

26. 3. petek, 
Lara, mučenka 

Žerovnica (17.00) 
Župnik sam 

++ starši, brat KOMIDAR 
+ Marija MULEC, ob roj. dnevu 

27. 3. sobota, 
Rupert, škof 

Lipsenj (17.00) + Janko MIŠIČ, 30. dan 

28. 3. CVETNA 
NEDELJA, Bojan, knez  

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

+ Ciril SRNEL, obletna 
+ Andrej TELIČ 
+ botra Terezija 

 

- Postni čas nas vabi k odpovedi (alkoholu, mesu), k molitvi in k dobrodelnosti. 

- Zaradi ukrepov nobenih dejavnosti razen svete maše in pogrebi z malo ljudi ter zasebno obhajilo in 
sv. spoved. V cerkvi si razkužimo roke, držimo distanco in imamo maske. Obhajilo poteka na roke. 

- Otroci namesto verouka delajo po številkah naprej delovni veroučni zvezek. Lahko pridejo tudi k 
sv. maši, v nedeljo ali čez teden, ker ni gneče. 

- Župnik je ta teden v karanteni, ker se je družil s pozitivnimi duhovniki. 

- Dar za cerkev in sv. maše lahko darujete tudi pred in po sv. mašah, tudi lahko odvržete v župnijski 
nabiralnik ali nakažete na bančni račun. Hvala vsem, ki ste v času praznikov darovali za našo 
župnijo. Bog povrni! 

- Svete maše lahko gledate tudi na TV SLO (ob nedeljah) in na Exodus (čez teden). 

- Prišla je nova Družina. Pa tudi Ognjišče in oznanila za mesec marec. 

- Lahko vzamete tudi oljčne vejice za pušl ali butaro naredit. Prostovoljni prispevek za župnijo 
Ankaran. 
- Vsem, ki ta teden godujete, imate rojstni dan ali jubilej, voščim božjega blagoslova. 


