
TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO 
SEDMA NEDELJA MED LETOM - 23. februar 2020 

 
SVETE MAŠE IN GODOVI 
23. 2. SEDMA NEDELJA 
MED LETOM, 
Polikarp, škof  

Grahovo (9.00) 
 
Žerovnica (10.15) 

++ Marija, obletna, ostali iz 
družine ŠKRLJ 
+ Ivana ŠTENTA, obletna 

24. 2. ponedeljek, 
Matija, apostol 

Grahovo (18.00) Po namenu za moža 

25. 2. torek, Alojzij in 
Kalist, salezijanska muč. 

Grahovo (18.00) V dober namen 

26. 2. sreda, 
Aleksander, škof 

Grahovo (18.00) V zahvalo za vse dobro 

27. 2. četrtek, 
Baldomir, spokornik  

Grahovo (18.00) ++ Amalija, obletna, Anton, ob 
rojstnem dnevu, ŠEGA 

28. 2. petek, Roman, opat Grahovo (18.00) + oče Mihael OSOJNIK, obletna 

29. 2. sobota, Antonija de 
Florentia 

Žerovnica (17.00) 
Grahovo (18.00) 

++ Jože, Franc JENC, ob roj. dn. 
++ stari starši Marija, Valentin 
BOGATAJ 
+ Slavko ŠVIGELJ, 7. dan 

1. 3., PRVA POSTNA 
NEDELJA, Albin, škof 

Grahovo (9.00) 
Bločice (10.15) 

+ Anton PRIMOŽIČ 
++ iz družin DRENIK in 
PUNTAR 

- Danes je pustna nedelja in pri sveti maši beremo pismo slovenskih škofov v 
pripravi na post. 
- Čez teden molimo po različnih namenih: ob ponedeljkih  za beatifikacijo naših 
svetniških kandidatov, ob torkih v čast sv. Janezu Bosku, ob sredah za domovino, 
ob četrtkih po sveti maši za duhovne poklice, ob petkih za zdravje naših bolnih in 
ob sobotah za družine. 
- V sredo je redni verouk za otroke po razporedu. Je pepelnica in začetek 
postnega časa. Je strogi post, zato samo enkrat na dan do sitega in nič mesa. 
Začnemo Karitas akcijo 40 dni brez alkohola. Pri sv. maši pepelenje. 

- Ob petkih ob 18.00 v Cerknici poteka tečaj za pripravo za zakon. 

- V soboto so pevske vaje ob 19.00 za cerkveni pevski zbor. 

- V nedeljo je prva postna. Pojejo naši pevci in po sv. maši je pepelenje. Pri sv. 
maši sodelujejo otroci 3. razreda. Na Bločicah ofer za potrebe cerkve. 

- Na razpolago sta nova Družina in februarsko Ognjišče. 



- Vsem, ki ta teden godujete, praznujete rojstni dan ali kak jubilej, voščimo obilo 
Božjega blagoslova. 

 
 


