
TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO 
ČETRTA POSTNA NEDELJA - 14. marec 2021 

 
SVETE MAŠE IN GODOVI 
14. 3. ČETRTA POSTNA 
NEDELJA - papeška  

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

+ Sara KOČEVAR, obletna 
+ Janez GODEJŠA 
(namesto cvetja) 
Za dušno zdravje 

15. 3. ponedeljek,  
Klemen Dvoržak, redovn. 

Grahovo (18.00) + Jelka SADAR 

16. 3. torek, Herbert, škof Grahovo (18.00) Po namenu 

17. 3. sreda, Patricij, škof Grahovo (18.00) Za župljane 

18. 3. četrtek, 
Ciril Jeruzalemski, škof 

Grahovo (18.00) ++ iz družin ULE in OBREZA 

19. 3. petek, JOŽEF, 
Jezusov rednik 

Grahovo (18.00) ++ Marina, obletna, 
Ljubo URBIČ 

20. 3. sobota, 
Klavdija, mučenka 

Grahovo (18.00) ++ sin Andrej, ob rd, starši Jože, 
Frančiška, ob godu, sin Tine 
DOVIČEVI 

21. 3. PETA (tiha) 
POSTNA NEDELJA, 
Nikolaj iz Flue 

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

+ Jože MULEC, obletna 
+ Jože JENC, ob godu 
Za župljane 

- V sredo, 17. 3., bo ob 19.30 v župnijski cerkvi sestanek staršev prvoobhajancev, da se 
dogovorimo glede našega skupnega praznovanja v mesecu maju, če bodo razmere to 
dopuščale. 

- Naslednjo nedeljo in naslednje dneve lahko dobite oljčne vejice, ki so v cerkvi. 

- 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. 

- Otroci namesto verouka delajo po številkah naprej delovni veroučni zvezek. Lahko pridejo tudi 
k sv. maši, v nedeljo ali čez teden, ker ni gneče. 

- Dar za cerkev in sv. maše lahko darujete tudi 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 za mesec marec. 
- Vsem, ki ta teden godujete, imate rojstni dan ali jubilej, voščim božjega blagoslova. 

 


