
 

 TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO 
TRETJA POSTNA NEDELJA 

24. marec 2019 
SVETE MAŠE IN GODOVI 
24. 3. TRETJA POSTNA 

NEDELJA, Katarina 
Švedska  

Grahovo (9.00) 

Žerovnica (10.15) 

++ Ivanka ŽNIDARŠIČ, ob 

roj. dn., družina CERJANEC 
+ Jože TELIČ, ob godu in rd 

25. 3. ponedeljek, 
GOSPODOVO 

OZNANJENJE 

Grahovo (18.00) + Francka KOMIDAR 

26. 3. torek, 

Lara, mučenka 

Bločice (17.00) 

Grahovo (18.00) 

+ Alojz GREGORIČ, 7. dan 

++ Franc, ob rojstnem dnevu, 

Tončka KOČEVAR 

27. 3. sreda, Rupert, škof Grahovo (18.00) + Rok MIHELČIČ, Lojze 

KOMIDAR 

28. 3. četrtek, Bojan, knez  Sveta maša drugod 

29. 3. petek, 

Osburga, opatinja 

  Sveta maša drugod 

(za župljane) 

30. 3. sobota, 

Amadej, knez 

 Sveta maša drugod 

31. 3. ČETRTA POSTNA 

NEDELJA, 
Modest, koroški škof   

Grahovo (9.00) 

Žerovnica (10.15) 

+ Andrej KRAJNC 

+ Janez TELIČ 
(namesto cvetja)  

 

- Danes 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). 
- 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 sredo in petek verouk za otroke po razporedu. 
- V soboto ob 10.00 so pevske vaje za otroški zbor. Ob 19.00 pa pevske vaje za starejši 

zbor. Prestavimo uro na poletni čas, sicer zamudimo nedeljsko sveto mašo. 

- Naslednjo nedeljo pri sveti maši sodelujejo otroci iz 4. razreda. 
- Priporočam verski tisk: novo Družino, za mesec marec Ognjišče in oznanila. 

- Župniji Grahovo in Cerknica organiziramo romanje 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. 


