
TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO 

CVETNA NEDELJA - 28. marec 2021 

  
SVETE MAŠE IN GODOVI 

28. 3. 
CVETNA NEDELJA, 
Bojan, knez 

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

 
+ Ciril SRNEL, obletna 
+ Andrej TELIČ 
Za župljane 

 

29. 3. ponedeljek, Bertold,r  Grahovo (19.00)  Za zdravje  

30. 3. torek, Amadej, vojv.  Grahovo (19.00)  Za zdravje in pamet v družini  

31.3.sreda, Kornelija, muč.  Grahovo (19.00)  ++ Marija MULEC, ob roj. dn.  

1. 4. VELIKI ČETRTEK, 
Agapa, mučenka 

 Grahovo (19.00)  + Franc TURK (iz Kožljeka)  

2. 4. VELIKI PETEK, 
Frančišek Paolski, duh. 

 Grahovo (15.00) 
Grahovo (19.00) 

 Križev pot 
OBRED VELIKEGA PETKA 

 

3. 4. VELIKA SOBOTA, 
Sikst, papež 

 Grahovo (19.00)  + Antonija BARAGA  

4. 4. NEDELJA 
GOSPODOVEGA 
VSTAJENJA 
VELIKA NOČ, Izidor, škof 

 

Grahovo (8.00) 
Žerovnica (10.15) 
Bločice (11.00) 
Lipsenj (16.00) 

 

++ iz družine KOVAČ 
Za sosesko 
Za župljane 
Za žrtve koronavirusa 

 

  
- Danes na cvetno nedeljo med sv. mašami blagoslov oljk in butar. Ni procesije. 
- Otroci v tednu pred in po Veliki noči vabljeni k vsaj eni sv. maši in k sv. spovedi. 
Delovne zvezke naredijo do 20 številke. 
- Na veliki četrtek dobimo po sv. maši blagoslovljene kruhke. 
- Na veliki petek dopoldne obisk bolnikov. Je spomin Jezusove smrti. Je strogi post. 
- Na veliko soboto ob 7.00 blagoslov ognja, ki ga fantje raznosijo po vaseh. V skladu 
z ukrepi blagoslov jedil poteka takole: Bločice: 13.00 parkirišče nad cerkvijo, 13.20 
pri Miščevih 1a, 13.40 pri mlinu, Goričice: 14.00 v vasi pri Uletovih, Lipsenj: 15.00 
cerkev, 15.20 pri Gerčevih, 15.40 v vasi pri vodnjaku, Žerovnica: 16.00 pri Kajžarju, 
16.15 pri Logarjevih, 16.30 pri Stani, Grahovo spodaj: 16.45 pri Meletovih 17.00 pri 
Lombardovih, 17.15 pri mizarstvu Ule, 17.30 pri Zabukovčevih Grahovo zgoraj: 17. 
45 pri gasilskem domu, 18.00 v krožnem zgoraj v vasi, 18.15 pri frizerstvu Brigita, 
18.30 pri Dovičevih. Ob 19.00 je velikonočna vigilija in po maši še blagoslov jedil. 
- Na veliko noč bo v vsaki naši cerkvi sv. maša brez procesije. Hvala za vaš dar. 
Blagoslovljeno praznovanje Jezusovega vstajenja voščim vam in vašim domačim. 
- V cerkvi si razkužimo roke, držimo distanco in imamo maske. Obhajilo je na roke. 
- 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 april. 
- Vsem, ki ta teden godujete, imate rojstni dan ali jubilej, voščim božjega blagoslova. 
 


