
TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO 
ŠESTA NEDELJA MED LETOM - 14. februar 2021 

 
SVETE MAŠE IN GODOVI 
14. 2. ŠESTA NEDELJA 
ME LETOM, 
Valentin, mučenec  

Grahovo (9.00) 
 
Žerovnica (10.15) 
Bločice (11.00) 

++ sinova Tine, obl. in ob 
godu, Andrej MALNAR 
V čast svetemu Valentinu 
Za župljane 

15. 2. ponedeljek, 
Klavdij, redovnik 

 
Sveta maša drugod 
(++ sobratje salezijanci) 

16. 2. torek, Julijana,muč. Grahovo (18.00) Po namenu 

17. 2. sreda, 
PEPELNICA – strogi 
post, sedem servitov  

Grahovo (18.00) ++ Matija, ob rojstnem dnevu, 
Antonija BARAGA 

18. 2. četrtek, 
Flavijan, škof 

Grahovo (18.00) ++ Marija, obletna, Franc 
KOČEVAR 

19. 2. petek, 
Konrad, redovnik 

Grahovo (18.00) V čast Materi Božji in 
svetemu Antonu 

20. 2. sobota, 
Frančišek in Jacinta  

Grahovo (18.00) + Slavko ŠVIGELJ, obletna 

21. 2. PRVA POSTNA 
NEDELJA, 
Peter Damiani, škof  

Grahovo (9.00) 
Žerovnica (10.15) 
Bločice (11.00) 

++ iz družine KOVAČ  
+ Nikolaj GODEŠA, 6. obletna 
Za župljane 

 

- Danes pri vseh mašah prebiramo pismo slovenskih škofov ob začetku postnega časa. Je 
pustna nedelja in tudi praznik sv. Valentina. 

- V sredo je pepelnica. Pri sv. maši obred pepelenja. Začetek posta in strogi post (nič mesa in 
alkohola). Samo enkrat se do sitega najemo. V nedeljo spet pepelenje.  

- Zaradi ukrepov nobenih dejavnosti razen svete maše in pogrebi z malo ljudi ter zasebno 
obhajilo in sv. spoved. V cerkvi si razkužimo roke, držimo distanco in imamo maske. Obhajilo 
poteka na roke.  

- Ker ni verouka, naj otroci s pomočjo staršev vsak teden naredijo eno lekcijo v knjigi in 
delovnem zvezku. Doma kaj zmolijo in lahko tudi pridejo k sv. maši v nedeljo ali čez teden. 
Zaenkrat še nismo uredili zooma na škofijski ravni za verouk. 

- Dar za cerkev in sv. maše za lahko darujete pred in po sv. mašah, tudi lahko odvržete v 
župnijski nabiralnik ali nakažete na bančni račun. Hvala vsem, ki ste v času praznikov darovali 
za našo župnijo. Bog povrni! 

- Svete maše lahko gledate tudi na TV SLO (ob nedeljah) in na Exodus (čez teden). 

- Prišla je nova Družina. Pa tudi Ognjišče in oznanila sta še za mesec februar. 
- Vsem, ki ta teden godujete, imate rojstni dan ali jubilej, voščim božjega blagoslova. 


