
TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO 
PRVA POSTNA NEDELJA - 10. marec 2019 

 
SVETE MAŠE IN GODOVI 
10. 3. PRVA POSTNA 
NEDELJA, 
armenski mučenci  

Grahovo (9.00) 
Žerovnica (10.15) 

++ Sara KOČEVAR, 9. oblet. 
+ Janez MIHELČIČ (Iga Vas), 
ob rojstnem dnevu 

11. 3. ponedeljek, 
Sofronij, patriarh 

Grahovo (18.00) + Andrej KRANJC 

12. 3. torek, 
Doroteja, mučenka 

Grahovo (18.00) + Anton JAKOPIN, 30. dan 
 

13. 3. sreda, 
Kristina, devica  

 Sv. maša na duhovnih vajah  

14. 3. četrtek, 
Matilda, kraljica 

 Sv. maša na duhovnih vajah 

15. 3. petek, 
Klemen Dvoržak, redovnik  

 Sv. maša na duhovnih vajah 
(za župljane) 

16. 3. sobota,  Hilarij, škof Žerovnica (17.00) 
Grahovo (18.00) 

+ Danijela JENC, 30. dan 
+ Danica in Jože KRAJC 

17. 3. DRUGA POSTNA 
NEDELJA ali papeška, 
Patrik, irski škof  

Grahovo (9.00) 
 
Žerovnica (10.15) 

+ Jože MULEC, 1. obletna in 
ob godu 
+ Jože JENC, ob godu 

 
- Danes je druga v mesecu in je ofer za potrebe cerkve. Še vedno zbiramo za 
Lipsenj. Naj vam Bog povrne za vse, kar darujete. Tudi priložnost za sv. spoved. Na 
začetku molimo kratek križev pot. Sodelujejo predšolski otroci in prvi razred in 
cerkveni pevci. Po sv. maši lahko pristopimo k pepelenju v znamenje spokornosti. 
- 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 in petek verouk za otroke po razporedu. 
- V soboto ob 10.00 pevske vaje za otroški zbor, ob 20.00 pa za starejši zbor. 

- Naslednja nedelja je druga postna. Na začetku sv. maše bo kratek križev pot. 
Sodelujejo otroci iz 2. razreda (prvoobhajanci). V molitvi se bomo spomnili papeža 
Frančiška ob obletnici izvolitve. 
- Priporočam verski tisk: novo Družino, za mesec marec Ognjišče in oznanila. 
- 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. 


