
TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO 
DRUGA POSTNA (PAPEŠKA) NEDELJA 

17. marec 2019 
SVETE MAŠE IN GODOVI 
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 

18. 3. ponedeljek, 
Ciril Jeruzalemski, škof 

Grahovo (18.00) ++ starši Jože in Francka, ob 
godu, sin Andrej, ob roj. dn., 
DOVIČEVI 

19. 3. torek, JOŽEF, 
JEZUSOV REDNIK 

Bločice (16.00) 
Grahovo (18.00) 

+ Alojz GREGORIČ,pogrebna

Za zdravje g. Danijela, 
++ iz družin ULE in OBREZA

20. 3. sreda, 
Klavdija, mučenka 

Grahovo (18.00) ++ Jože, ob godu, ostali 
AVSEC, starši MAHNE 

21. 3. četrtek, 
Nikolaj iz Flue, samotar  

 Sveta maša drugod 
(za župljane) 

22. 3. petek, Lea, spokorn. Grahovo (18.00) Za zdravje in za mir 

23. 3. sobota, 
Rebeka, redovnica  

Grahovo (18.00) + Stanislav KLANČAR 

24. 3. TRETJA POSTNA 
NEDELJA, 
Katarina Švedska  

Grahovo (9.00) 
 
Žerovnica (10.15) 

++ Ivanka ŽNIDARŠIČ, ob 
rd, družina CERJANEC 
+ Jože TELIČ, ob godu in rd 

- Danes je druga postna. Na začetku sv. maše bo kratek križev pot. Sodelujejo otroci iz 2. 
razreda (prvoobhajanci). V molitvi se spomnimo papeža Frančiška ob obletnici izvolitve. 
- 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. 
- Od praznika sv. Jožefa do Gospodovega oznanjenja je teden molitve za naše starše. 
- V torek je ob 16.00 sv. maša in pogreb na Bločicah za + Alojzem Gregoričem. Gospod… 
- V sredo in petek verouk za otroke po razporedu. 
- V soboto ob 10.00 pevske vaje za otroški zbor, ob 11.00 pa delavnice za materinski dan. 
Ob 19.00 pa pevske vaje za starejši zbor. 

- Naslednjo nedeljo je dan staršev. S pesmijo, recitacijo in skromnimi darili se bomo 
zahvali mamicam in očkom. Sodelujeta tudi oba pevska zbora. Na začetku tudi kratek 
križev pot (3. razred). 
- Priporočam verski tisk: novo Družino, za mesec marec Ognjišče in oznanila. 
- Župniji Grahovo in Cerknica organiziramo romane na Tirolsko (9.-11.5). V počitnicah pa 
vabljeni za tri dni na Madžarsko (15.-17. julij). 
- Vsem, ki ta mesec godujete, praznujete rojstni dan ali kakšen jubilej, želimo obilo 
Božjega žegna. 


