
TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO 
DRUGA POSTNA NEDELJA – 8. marec 2020 

SVETE MAŠE IN GODOVI 
8. 3. DRUGA POSTNA 
NEDELJA, Janez od 
Boga, redovnik 

Grahovo (9.00) 
 
Žerovnica (10.15) 

+ Sara KOČEVAR, ob 30. 
rojstnem dnevu in 10. obletna 
+ Nikolaj GODEŠA, 5. obletna 

9. 3. ponedeljek, 
Frančiška Rimska, redov. 

 Sv. maša na duhovnih vajah 

10. 3. torek, 
40 armenskih mučencev 

Grahovo (18.00) Za zdravje Andreja 
in očeta Zlatkota 

11. 3. sreda, 
Trofim, mučenec  

Grahovo (18.00) + Franc JURCA 

12. 3. četrtek, 
Doroteja, mučenka  

 Sv. maša na duhovnih vajah 

13. 3. petek, 
Patricija, mučenka  

 Sv. maša na duhovnih vajah 
(za župljane) 

14. 3. sobota, 
Matilda, kraljica  

Bločice (17.00) 
Grahovo (18.00) 

+ Ludvik MODEC, obletna 
+ Julijana ZBAČNIK 

15. 3. TRETJA POSTNA 
NEDELJA, Klemen 
Dvoržak, redovnik  

Grahovo (9.00) 
Žerovnica (10.15) 

++ iz družine KOVAČ  
+ Andrej TELIČ 

- Danes 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. Slovenska Karitas nas vabi k postni akciji 40 dni brez 
alkohola. Danes je mednarodni dan žena. Voščilo in molitveni spomin vsem 
ženam tudi v naši župniji. 

- Ta teden je župnik Sandi na duhovnih vajah. Nadomeščajo ga sobratje iz Cerknice. 
Lahko ga pokličete po telefonu, če je potrebno. 

- V sredo je redni verouk za otroke po razporedu. Gledali bodo film. 

- V soboto so pevske vaje ob 19.00 za cerkveni pevski zbor. Srečanje z Abrahamom 
praznuje pevka Katarina Klančar. Bog ji naj da še veliko pevskih in zdravih let. 

- Naslednji vikend (13. – 15. 3.) je v Cerknici vikend za mlade animatorje, predvsem 
tiste, ki sodelujejo na oratoriju. Vabljeni tudi naši! Podrobnejše informacije in prijave pri 
župniku Sandiju. 

- Naslednjo nedeljo je tretja postna in pri sv. maši sodelujejo otroci 5. razreda. 

- Na razpolago sta nova Družina in marčevsko Ognjišče. 



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

 
 
 
 


