
TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO 
DRUGA POSTNA NEDELJA 

13. marec 2022 
SVETE MAŠE IN GODOVI 
13. 3. DRUGA POSTNA 
NEDELJA, papeška  

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

+ Sara KOČEVAR, 12. obletna 
V čast svetemu Antonu 
+ Ludvik MODEC, 25. obletna 

14. 3. ponedeljek, 
Matilda, kraljica 

 Sveta maša drugod 

15. 3. torek, Klemen 
Dvoršak, redovnik 

Grahovo (18.00) Za župljane 

16. 3. sreda, 
Herbert, škof 

Grahovo (18.00) Za srečo in zdravje 

17. 3. četrtek, 
Patricij, škof 

Grahovo (18.00) ++ sinova Andrej, ob rd, Tine, 
starši Jože, ob godu, Francka 

18. 3. petek, 
Ciril Jeruzalemski, škof 

Grahovo (18.00) ++ starši OBREZA in ULE 

19. 3. sobota, JOŽEF, 
JEZUSOV REDNIK 

Grahovo (18.00) ++ Marino, Ludvik URBIČ 

20. 3. TRETJA 
POSTNA NEDELJA, 
Klavdija, mučenka  

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

+ Jože MULEC, obletna 
++ Jože JENC, ob godu 
+ Marija, starši MARKOVČIČ 

 

- Danes je druga postna nedelja. Na začetku sv. maše kratek križev pot. Pri sv. 
maši sodelujejo otroci 3. razreda. Je ofer za potrebe cerkve in tudi priložnost za 
spoved. 

Molimo za svetega očeta – papeža Frančiška ob obletnici izvolitve. 

- Danes bo ob 14.00 na pokopališču pogreb za Katarino Naglič. Gospod, daj ji 
večni pokoj, in večna luč naj ji sveti. Naj počiva v miru. 

- V torek in v sredo je verouk po razporedu. 

- V torek, 15. marca, bo ob 19.00 sestanek novih član. Vabljeni prav vsi! 

- V sredo, 16. marca, bo ob 19.00 sestanek staršev birmancev. Vabljeni prav vsi! 

- Ob postnih petkih ne jemo mesa, pa tudi raznim priboljškom se odpovejmo in 
alkoholu. Salezijanci zbiramo denar v postu za sobrate v Ukrajini za njihove 
begunce. 

- v soboto ob 19.00 pevske vaje za cerkveni zbor. Vabljeni tudi novi člani! 



- Naslednjo nedeljo je tretja postna. Pred sv. mašo kratek križev pot. Pri sveti maši 
sodelujejo otroci 4. razreda. 

- Prišla je nova Družina, na razpolago je še marčevsko Ognjišče. 

- Vsem, ki ta teden godujete, imate roj. dan ali kakšen jubilej, obilo božjega žegna. 

 
 


