
TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO 
ŠESTA NEDELJA MED LETOM - 17. februar 2019 

SVETE MAŠE IN GODOVI 
17. 2. ŠESTA NEDELJA 

MED LETOM, sedem 
ustanoviteljev servitov  

Grahovo (9.00) 

 
Žerovnica (10.15) 

++ Marija, obletna, družina 

ŠKRLJ 
+ Nikolaj GODEŠA, 4. obl. 

V čast sv. Valentinu 

18. 2. ponedeljek, 

Flavijan, škof 

Grahovo (18.00) Za srečo in zdravje 

19. 2. torek, 

Konrad, redovnik 

Žerovnica (15.00) 

Grahovo (18.00) 

+ Danijela JENC 

++ družina MELE, 

Branka VUČAK 

20. 2. sreda, Frančišek in 

Jacinta, pastirčka 

Grahovo (18.00) + Milena ČERIN in za dušno 

zdravje otrok 

21. 2. četrtek, 

Irena Rimska, devica 

Grahovo (18.00) + Stanislav KLANČAR 

22. 2.  petek, 

Sedež apostola Petra 

Grahovo (18.00) + Janez TELIČ 

(namesto cvetja) 

23. 2. sobota, 

Polikarp, škof 

Grahovo (18.00) + Frančiška KOMIDAR, 

30. dan 

24. 2. SEDMA NEDELJA 
MED LETOM, 

Matija, apostol 

Grahovo (9.00) 
 

Žerovnica (10.15) 

+ Jožefa ZGONEC, ob 
rojstnem dnevu 

+ Jože JENC, ob rojstnem 
dnevu 

- Danes pri grahovski sv. maši sodelujejo otroci 8. in 9. razreda (bivši birmanci). 

- Čez teden molimo po sv. maši 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 in petek verouk za otroke po razporedu. 
- V torek, 19. 2., bo ob 15.00 pogrebna maša nato pogreb za + Danijelo Jenc. 
Gospod, daj ji večni pokoj.  
- V soboto ob 10.00 pevske vaje za otroški zbor, ob 20.00 pa za starejši zbor. 

- Naslednjo nedeljo goduje sv. Matija, ki led razbija. 
- Priporočam verski tisk: Družino in februarsko Ognjišče. 
- S Starega trga Medžugorje: 23.-25. april. Grahovski in cerkniški: 9.-11.5. Tirolska. 
- Vsem, ki ta mesec godujete, praznujete rojstni dan ali kakšen jubilej, želimo obilo 
Božjega žegna. 

 


