
TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO 
PRVA POSTNA NEDELJA - 21. februar 2021 

 
SVETE MAŠE IN GODOVI 
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 duševno zdravje 

22. 2. ponedelj., SEDEŽ 
APOSTOLA PETRA 

Grahovo (18.00) Za župljane 

23. 2. torek, Polikarp, škof Bločice (17.00) + Marija ŽNIDARŠIČ, obletna 

24. 2. sreda, 
MATIJA, apostol 

Lipsenj (15.00) 
Grahovo (18.00) 

+ Janko MIŠIČ, pogrebna 
Za blagoslov ob godu 

25. 2. četrtek, 
Alojzij in Kalist, mučenca  

 
Sv. maša drugod 
(+Mihael OSOJNIK, 25.obletna) 

26. 2. petek, 
Aleksander, škof 

Žerovnica (17.00) + Janez GODEJŠA, 30. dan 

27. 2. sobota, 
Baldomir, spokornik  

Žerovnica (17.00) 
Grahovo (18.00) 

+ Jože JENC, ob rojstnem dn. 
+ Ana TURK, ob rojstnem dn. 

28. 2. DRUGA POSTNA 
NEDELJA, Roman, opat  

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

+ Ivan KRANJC, 30. dan 
+ Marija ŠKRLJ, 30. obletna 
+ Jakob PERUŠEK, obletna 

 

- Danes je prva postna nedelja. Na začetku kratek križev pot in ob koncu maše obred 
pepelenja. 

- Postni čas nas vabi k odpovedi (alkoholu, mesu), k molitvi in k dobrodelnosti. 

- 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.  

- Ta teden so za vse naše otroke zimske počitnice. 

- V sredo je sv. Matija, ki led razbija. Dejansko se napoveduje toplejše vreme. 

- V sredo, 24. 2., bo za svojce ob 15.00 pogrebna maša in pogreb za Jankotom Mišičem. 
Od 13.00 dalje lahko ostali pridete kropit. Gospod, daj mu večni pokoj. 

- Naslednja nedelja je druga postna. 

- 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. 


