
 
TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO 
TRETJA POSTNA NEDELJA - 12. marec 2023 

 
SVETE MAŠE IN GODOVI 
12. 3. TRETJA 
POSTNA NEDELJA, 
Inocenc, papež 

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

+ Sara KOČEVAR, obletna 
+ Katarina MUŽAR 
+ Ludvik MODEC, obletna 

13. 3. ponedeljek, 
Patricija, mučenka 

Grahovo (18.00) + Marija ŠVIGELJ, obletna 

14. 3. torek, 
Matilda, kraljica 

Grahovo (18.00) + Janez MLAKAR 

15. 3. sreda, Klemen 
Dvoržak, redovnik 

Grahovo (18.00) Za moža 

16. 3. četrtek, 
Tacijan, mučenec 

Grahovo (18.00) Za patra Vrabca 

17. 3. petek, 
Patrik, irski škof 

Grahovo (18.00) Za zadoščenje grehov 2., 3. in 4 
rodu prednikov 

18. 3. sobota, 
SVETI JOŽEF  

Grahovo (18.00) + sin Andrej, ob rd, starša Jože 
in Francka, ob godu 

19. 3. ČETRTA 
POSTNA ali papeška 
NEDELJA 

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

+ Jožef MULEC, obl. in ob godu 
+ Jože JENC, ob godu 
+ Angela MIŠIČ 

 

- Danes je tretja postna nedelja. Pred sveto mašo molimo križev pot. V Grahovem 
sodelujejo otroci 8. razreda. Ker je druga nedelja v mesecu, bo ofer za potrebe 
cerkve in priložnost za sveto spoved. Je Gregorjevo, ko se ptički ženijo. Bo tudi 
obisk bolnikov na domu.  

- Od torka do petka je redni verouk za otroke. 

- V soboto ob 10.00 bomo imeli delavnico za materinski dan. Vabljeni vsi otroci! 
Praznik svetega Jožefa je prestavljen za en dan naprej, ker je četrta postna 
nedelja. Začenjamo teden molitve za družine vse tja do praznika Marijinega 
oznanjenja. 

Ob 19.00 pa so pevske vaje za starejši cerkveni zbor. 

- Naslednjo nedeljo pri sveti maši molijo križev pot otroci 9. razreda. 

- Salezijanci in sodelavci tudi zbiramo za pomoč zaradi potresa v Turčiji. Kdor želi, 
lahko v ta namen daruje. Hvala!!! 



- Na polici sta marčevsko Ognjišče in oznanila, pa tudi nova Družina. 

- Vsem, ki ta teden godujete, imate rojstni dan, kakšen jubilej, želim obilo Božjega 
žegna. 

 
 


