
TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO 

SEDMA VELIKONOČNA NEDELJA – 16. maj 2021 

SVETE MAŠE IN GODOVI 
16. 5. 
SEDMA VELIKONOČNA 
NEDELJA Janez 
Nepomuk, muč. 

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

++ iz družine KOVAČ 
+ Janez GODEJŠA 
++ KRAŠEVEC, ŽNIDARŠIČ 

17. 5. ponedeljek, Jošt,puš Grahovo (19.00) + France, Justina STERLE 
18. 5. torek, Erik, kralj Grahovo (19.00) Po osebnem namenu 
19. 5. sreda, Urban, papež Grahovo (19.00) + Alojz KNAUS 
20. 5. četrtek, Bernardin Grahovo (19.00) ++ starši DROBNIČ 
21. 5. petek, 
mehiški mučenci 

Žerovnica (18.00) 
Grahovo (19.00) 

+ Rok MIHELČIČ, ob roj. dnevu 
+ Ivana ZEMLJAK, obl., ob rd 

22. 5. sobota, 
Marjeta, redovnica 

Lispenj (18.00) 
  
Grahovo (19.00) 

+ Marija CASERMAN 
(roj. MEKINDA) 
+ Marko ŽNIDARŠIČ 

23. 5. BINKOŠTNA 
NEDELJA, 
Socerb, mučenec 

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

++ Marija, Franc KOČEVAR 
Za prvoobhajance 
+Frančiška PRIJATELJ,30.dan 
++ Pavla ŠTRITOF, obl., 
iz družin ŠTRITOF in OREHEK 

- Danes pride za sveto spoved begunjski župnik gospod Maks. 
- Ta teden je devetdnevnica s prvoobhajanci in s starši. Pridejo vsak dan k sv. maši in k šmarnicam 
v Grahovo. Po sv. maši sledijo vaje za prvoobhajance. 
- V torek (18. 5.) si z otroci gremo pomerit prvoobhajilne oblekce v Cerknico. 
- V sredo (19. 5.) bo po večerni sv. maši spoved za starše prvoobhajancev. 
- V četrtek (20. 5.) je po sv. maši spovedovanje prvoobhajancev. 
- V petek (21. 5.) so naprošeni starši prvoobhajancev in birmancev, da postavijo dva mlaja in napis. 
Tudi uredijo cerkev in učilnico. Hvala za ves trud! 
- 23. 5. je praznik Binkošti in v naši župniji tudi praznik prvega svetega obhajila. Prvič v 
življenju bo prejelo Jezusa v svoje srce naših sedem pridnih drugarjev: Anže Košir, Fabricio 
Žigart, Lara Lekšan, Neža Jeklar, Oskar Troha, Urban Zabukovec in Zala Šemrov. Molimo 
zanje in za njihove družine. S petjem bo popestril slovesnost naš cerkveni zbor, če pa ne bo 
mogoče, pa pevska družina Nahtigal iz Begunj. Zahvala vsem za sodelovanje in pomoč pri 
pripravi in lepem poteku slavja. 
- Svete maše in drugi verski obredi so možne z udeležbo vernikov. V cerkvi si razkužimo roke, 
držimo distanco in imamo maske. Obhajilo poteka na roke. Tudi otroci in starši vabljeni. 
- Ta teden je spet verouk po lanskem razporedu ob sredah. Ob 14.30 sedmi razred, 16.00 predšolski 
in prvi, tretji in četrti, 17.00 peti in šesti razred. Otroci prinesejo s seboj zvezke, ki jih morajo do 
konca meseca maja dokončati,da dobijo oceno. 
- Mesec maj je tudi mesec šmarnic. Branje in litanije v čast Materi Božji v Grahovem vsak dan. 
- 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. Bog povrni! 
- Prišla je nova številka verskega tednika Družina. Vsem slavljencem ta teden obilo božjega žegna 
 


