
TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO 

NEDELJA DOBREGA PASTIRJA – 25. april 2021 

  
SVETE MAŠE IN GODOVI 

25. 4. NEDELJA 
DOBREGA PASTIRJA, 
Marko, evangelist 

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

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

26. 4. ponedeljek, Marija, 
Mati dobrega sveta 

Grahovo (19.00) Po namenu 

27. 4. torek, Hozana, devica Žerovnica (18.00) + Frančiška PRIJATELJ, 
7. dan 

28. 4. sreda, 
Ludvik Monfortski, red. ust. 

Grahovo (19.00) ++ botra Liza, 
teta Fanka MODREJ 

29. 4. četrtek, 
Katarina Sienska, devica 

Grahovo (19.00) + mama Jožefa, obl., sin Tone 
ZGONEC 

30. 4. petek, 
Jožef Kotolengo, redovnik 

Grahovo (19.00) Po namenu za moža 

1. 5. sobota, 
Jožef Delavec 

Bločice (18.00) 
Grahovo (19.00) 

+ Marija MARKOVČIČ 
Po namenu 

2. 5. PETA VELIKONOČNA 
NEDELJA, Atanazij, škof 

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

++ iz družin KOČEVAR in 
KODRCA 
Za župljane 
Živi in rajni LUKOVIČ, 
JUVANČIČ, BOGATAJ, 
HACE in TURŠIČ 

  
- V torek, 27. 4., je obletnica posvetitve naše župnijske cerkve. Molimo za župnijo. 
- Svete maše so možne z udeležbo vernikov. V cerkvi si razkužimo roke, držimo 
distanco in imamo maske. Obhajilo poteka na roke. Otroci in starši do vabljeni čez 
teden k večerni sv. maši v Grahovo. 
- Ta teden so prvomajske počitnice in ni nobenih dejavnosti razen svetih maš. 
- 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 po dogovoru. 
- 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. 
 


