
 
TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO 

ČETRTA POSTNA NEDELJA - 27. marec 2022 
SVETE MAŠE IN GODOVI 
27. 3. ČETRTA 
POSTNA NEDELJA, 
Rupert, škof  

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

++ Ivanka ŽNIDARŠIČ, ob rd, 
družina CERJANEC 
+ Janez TELIČ 
+ Ciril SRNEL, obletna 

28. 3. ponedeljek, 
Bojan, knez 

Grahovo (19.00) Klementinska maša v čast 
Jezus. prijetju (po namenu 
Bogataj za LUKOVIČ, 
JUVANČIČ, BOGATAJ, 
BAŠELJ, PUC,  NARED, 
URBANIJA, HACE) 

29. 3. torek, 
Bertold, redovnik 

Grahovo (19.00) Klementinska maša v čast 
Jezusovi obsodbi 

30. 3. sreda, 
Amadej, vojvoda  

Grahovo (19.00) Klementinska maša v čast 
zasmehovanju do Jezusa 

31. 3. četrtek, 
Kornelija, mučenka  

Medžugorje Klementinska maša v čast 
Jezusovemu ponižanju 

1. 4. petek, 
Hugo, škof 

Medžugorje Klementinska maša v čast 
Jezusovi smrti in pokopu 

2. 4. sobota, 
Frančišek Paoski, red. 

Medžugorje Klementinska maša v čast 
Jezusovemu vstajenju in 
vnebohodu  

3. 4. PETA POSTNA 
(Tiha) NEDELJA, Sikst, 
papež  

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

++ Danica, Jože in ostali 
KRAJC 
Po osebnem namenu 
V čast sv. Duhu za zdravo 
pamet in blagoslov pri delu 

- Danes je četrta postna nedelja. Na začetku kratek križev pot. Sodelujejo otroci 5. 
razreda in cerkveni pevci. V Grahovem je dan starše, mamicam in mamam 
izročimo lepa darilca - rožice. 

- V torek in v sredo je verouk po razporedu. 

- Od četrtka do sobote ni sv. maše, ker je župnik Sandi v Međugorju z romarji. 

- 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! 

- Naslednja nedelja je tiha. Bo tudi obisk bolnikov na domu in sv. obhajilo. 

- Prišla je nova Družina, aprilsko Ognjišče. Oznanila za april dobite v torek in 
sredo. 

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

 
 
 

 


