
TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO 
ČETRTA POSTNA NEDELJA – 22. marec 2020 

 
SVETE MAŠE IN GODOVI 
22. 3. ČETRTA POSTNA 
NEDELJA, Lea, spokor. 

Grahovo (9.00) 
Žerovnica (10.15) 

+ Jože MULEC, 2. obletna 
+ Jože JENC, ob godu 

23. 3. ponedeljek, 
Rebeka, redovnica 

Grahovo (18.00) + Slavko ŠVIGELJ, 30. dan 

24. 3. torek, 
Katarina, redovnica 

Grahovo (18.00)  ++ Jože TELIČ, ob rd in godu 
(iz Žerovnice 28) 

25. 3. sreda, 
GOSPODOVO OZNANJ.  

Grahovo (18.00) ++ Rok MIHELČIČ, 
Alojz KOMIDAR 

26. 3. četrtek, Lara, muč. Grahovo (18.00) Za župljane 

27. 3. petek, Rupert, škof Grahovo (18.00) Po namenu? 

28. 3. sobota, Bojan, 
knez 

Grahovo (18.00) + Igor KLANČAR (Dolenje jezero) 

29. 3. PETA POSTNA 
NEDELJA, 
Bertold, redovnik 

Grahovo (9.00) 
Žerovnica (10.15) 

+ Jožefa HERBLAN, ob 80. rd 
++ starši France in Ivana, 
brat Stane TURŠIČ 

 

- Danes je četrta postna nedelja. Smo v tednu molitve za naše starše, tako žive kot 
rajne. Molimo pa tudi za zdravje v boju proti koronavirusu. 

- Na zahtevo slovenskih škofov zaradi koronavirusa do preklica ni javne svete 
maše, tudi ne drugih verskih dejavnosti ali zakramentov. Svete maše so na radiu 
Ognjišče, pa tudi na 2 programu slovenske TV. Duhovnik mašuje po namenih, ki ste jih 
predčasno darovali. Ljudje pa lahko pridejo v cerkev in osebno molijo, le da so 1 meter 
in pol narazen. 

- Ta teden ni nobene dejavnosti v župniji. 

- Če le ni treba, bodimo vsi doma. Ne hodit v trgovine, kjer je gneča. Vsak dan zvečer 
ob 18.20 bom podelil blagoslov z Najsvetejšim iz cerkve po celi župniji, da ne bo 
koronavirusa. Verjamem v čudež, ker je Bog Vsemogočen in nam lahko pomaga. Tudi 
nebeški materi Mariji se priporočimo. Na mizici pred cerkvenimi vrati lahko vzamete 
molitev za zdravje pred virusom.  

- Vsi čutimo zaskrbljenost za prihodnost predvsem na področju zdravja, pa tudi denarja. 
Ker ni sv. maš, tudi župnije nimamo nobenih prihodkov, čeprav je treba redne in nujne 
stvari plačevati. Kljub vsemu se priporočam vaši darežljivosti. Predlagam, da bi vsaka 
družina (ali gospodinjstvo) enkrat na mesec darovali 5 evrov za cerkev ali za dva 
meseca 10 evrov. Ali po svojih zmožnostih. Lahko nakažete na župnijski račun (je 
v mesečnih oznanilih!) preko klika kar od doma ali pa vržete v župnijski poštni 



nabiralnik ter pozvonite in odidete. Župnik je doma, razen če gre na sprehod ali v 
trgovino.  

- Naslednji teden je peta postna nedelja. 

- Na razpolago sta nova Družina in marčevsko Ognjišče. 

- Vsem, ki ta teden godujete, praznujete roj. dan ali kak jubilej, želim Božjega 
blagoslova. 

 
 
 


