
TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO 

TRETJA VELIKONOČNA NEDELJA – 18. april 2021 

SVETE MAŠE IN GODOVI 
18. 4. TRETJA 
VELIKONOČNA 
NEDELJA, 
Evzebij, škof 

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

++ Albina, 20. obletna, 
Jakob, 30. obletna, ULE 
+ Janez GODEJŠA 
++ Marija MARKOVČIČ, 
Janez TELIČ 

19. 4. ponedeljek, Ekspedit Grahovo (19.00) + Jože KOVAČ 

20. 4. torek, Bernika, muč. Žerovnica (15.00) 
Grahovo (19.00) 

+ Frančiška PRIJATELJ, pogr. 
+ Janko MIŠIČ (namesto cvetja) 

21. 4. sreda, Anzelm, škof Grahovo (19.00) Za srečo in zdravje 

22. 4. četrtek, 
Aleksandra, mučenka 

Grahovo (19.00) ++ starši Pavli, Angela MILER, 
sestra Pavla / za župljane 

23. 4. petek, Jurij, 
mučenec 

Grahovo (19.00) + Franica ŽAGAR, obletna 

24. 4. sobota, 
Fidelis, duhovnik 

Žerovnica (18.00) 
  
Grahovo (19.00) 

++ starši Janez, obletna, 
Frančiška GODEJŠA 
+ Jože MEKINDA (iz 
Podštebrka) 

  

25. 4. NEDELJA 
DOBREGA PASTIRJA, 
Marko, evangelist 

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

++ Matija, obletna, 
Marija, ob roj. dnevu, ROK 
++ mama Ivana, 50. obletna, 
sin Jože ŠTENTA 
Za župljane 

  

- Svete maše so spet možne z udeležbo vernikov. V cerkvi si razkužimo roke, držimo 
distanco in imamo maske. Obhajilo poteka na roke. Ker verouka še ne moremo imeti, 
vabim otroke in starše do nadaljnega čez teden k večerni sv. maši v Grahovo. 
Ponedeljek: predšolski in prvi r., torek: drugi r., sreda: tretji in peti r., četrtek: četrti r., 
petek: šesti r. sobota: sedmi. Lahko pridejo isti dan otroci iz iste družine. 
- Umrla je gospa Frančiška Prijatelj. Pogrebna sv. maša in pogreb bo v torek, 20. 4., 
ob 15.00 v Žerovnici za sorodnike. Ostali lahko pridete kropit od 13.00 dalje. 
- Darove za cerkev oddamo v košarico v cerkvi ali tudi nakažete po banki (račun je v 
oznanilih). Spodbujam v letu 2021, da darujete po družinah 50 evrov. Da bi lahko spet 
po dolgem času začeli vračati dolg od cerkve sv. Štefana. Hvala in Bog povrni. 
- Vabljeni tudi k svetemu obhajilu ali k osebni molitvi v župnijsko cerkev vsak dan ob 
18.00 pa do sv. maše. Naenkrat je lahko v cerkvi en posameznik ali ena družina. 
- Svete maše lahko gledate tudi na TV SLO (ob nedeljah) in na Exodus (čez teden). 
- Prišla je nova številka verskega tednika družina. 
- Vsem, ki ta teden godujete, imate rojstni dan ali jubilej, voščim božjega blagoslova. 
 


