
TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO 
PRVA POSTA NEDELJA – 1. marec 2020 

SVETE MAŠE IN GODOVI 
1. 3. PRVA POSTNA 
NEDELJA, Albin, škof  

Grahovo (9.00) 
Bločice (10.15) 

+ Anton PRIMOŽIČ 
++ iz družin DRENIK in 
PUNTAR 

2. 3. ponedeljek, 
Neža Praška, redovnica 

Grahovo (18.00) Za župljane 

3. 3. torek, 
Kunigunda, cesarica 

Grahovo (18.00) Po namenu za moža 

4. 3. sreda, 
Kazimir, kraljevič  

Grahovo (18.00) Po namenu? 

5. 3. četrtek, 
Gerasim, puščavnik 

Grahovo (18.00) ++ starši, brat in sestra iz družine 
PREMROV 

6. 3. petek, Fridolin, škof  Grahovo (18.00) V zahvalo in v dober namen 

7. 3. sobota, Perpetua in 
Feliciata, mučenki 

Grahovo (18.00) + Jožefa HOČEVAR 

8. 3. DRUGA POSTNA 
NEDELJA, 
Janez od Boga, redov. 

Grahovo (9.00) 
 
Žerovnica (10.15) 

+ Sara KOČEVAR, za 30. rd in 
10. obletna 
+ Nikolaj GODEŠA, 5. obletna 

- Danes je prva postna nedelja, zato bo na začetku sv. maše kratek križev pot. 
Sodelujejo otroci 3. razreda in cerkveni pevci. Po sveti maši bomo lahko pristopili 
k pepelenju. Na Bločicah bo tudi ofer za potrebe cerkve. Bo tudi priložnost za 
sveto spoved. Bog povrni vsem darovalcem. Slovenska Karitas nas vabi k postni 
akciji 40 dni brez alkohola.  

- V sredo, 4. 3.,  je dekanijska sveta maša na Blokah ob 9. 30. Vabljeni tudi naši župljani! 
Popoldne pa redni verouk za otroke po razporedu. 

- Na prvi petek je obisk bolnikov na domu. Po sv. maši litanije Srca Jezusovega. 

- Na prvo soboto so po sv. maši litanije Matere Božje. Pevske vaje pa so ob 19.00 za 
cerkveni pevski zbor. 

- Naslednji vikend (6. – 8. 3.) so na Bledu postne duhovne vaje za mladino iz 
salezijanskih župnij. Vabljeni tudi iz naše župnije. Podrobnejše informacije in prijave pri 
g. župniku. 

- Naslednjo nedeljo je druga postna nedelja. Na začetku svete maše molimo kratek 
križev pot. Sodelujejo otroci 4. razreda. Je ofer za potrebe cerkve pri obeh svetih 
mašah. Zbiramo še vedno za cerkev na Lipsenju. Hvala in Bog povrni! Bo tudi 
priložnost za mesečno sveto spoved. 

- Na razpolago sta nova Družina in marčevsko Ognjišče. 



- Vsem, ki ta teden godujete, praznujete rojstni dan ali kak jubilej, voščimo obilo Božjega 
blagoslova. 

 
 


