
TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO 
ČETRTA POSTNA NEDELJA - 31. marec 2019 

 
31. 3. ČETRTA POSTNA 
NEDELJA, 
Modest, koroški škof   

Grahovo (9.00) 
Žerovnica (10.15) 

+ Andrej KRAJNC 
+ Janez TELIČ 
(namesto cvetja)  

1. 4. ponedeljek, 
Hugo, opat  

Grahovo (19.00) Za župljane 

2. 4. torek, Frančišek 
Paolski, red. ustanovitelj 

Grahovo (19.00) ++ iz družin BARAGA in 
OPEKA 

3. 4. sreda, 
Ulpijan, mučenec 

Grahovo (19.00) + Frančiška KOMIDAR, 
ob rojstnem dnevu 

4. 4. četrtek, Izidor, škof  Grahovo (19.00) Sveta maša drugod 

5. 4. petek, 
Ferfata, mučenka 

Grahovo (19.00) Sveta maša drugod 

6. 4. sobota, Evtih, škof Grahovo (19.00) +Ivanka KOTNIK, obletna 

7. 4. PETA POSTNA 
(TIHA) NEDELJA, 
Herman, redovnik  

Grahovo (9.00) 
 
Bločice (10.15) 

++ starši Jože in Marjeta 
MULEC, obletna  
++ Terezija, obletna, 
Matija ZGONC 

 

- Danes v Grahovem pri sveti maši sodelujejo otroci iz 4. razreda. 
- 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, 3. 4., bo dekanijska sv. maša v Grahovem ob 9.30. Pridejo dekanijski 
duhovniki in naši pevci. Vabljeni. Popoldne je verouk za otroke po razporedu. 
- V petek je verouk po razporedu za bivše birmance. 

- V soboto ob 10.00 so pevske vaje za otroški zbor. Ob 20.00 pa pevske vaje za 
starejši zbor. 

- Naslednjo nedeljo je tiha nedelja. Pri grahovski sveti maši sodelujejo otroci 5., 6. In 
7. razreda. Zaradi praznikov bo ofer za potrebe cerkve pri obeh svetih mašah. 
Vzamete lahko tudi oljčne vejice. Ob 15.00 je dekanijski križev pot v Cerknici. 
Vabljeni! 
- Priporočam verski tisk: novo Družino, za mesec april 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 teden godujete, praznujete rojstni dan ali kakšen jubilej, želimo obilo 
Božjega žegna. 


