
 
TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO 

PETA POSTNA NEDELJA - 3. april 2022 
SVETE MAŠE IN GODOVI 
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 pravo 
patem in blagoslov pri delu 

4. 4. ponedeljek, Izidor,š Grahovo (19.00) Po namenu 

5. 4. torek, 
Ferbuta, vdova 

Bločice (18.00) 
Grahovo (19.00) 

+ Angela KOMAN, 7. dan 
+ Tina HRIBAR 

6. 4. sreda, Vilijem, opat Grahovo (19.00) V zahvalo in priprošnjo za 
zdravje 

7. 4. četrtek, 
Herman, redovnik 

Grahovo (19.00) Za župljane 

8. 4. petek, Valter, opat  Lipsenj (18.00) 
Grahovo (19.00) 

+ Anton KOTNIK, 7. dan 
Po namenu 

9. 4. sobota, Valdetruda Lipsenj (18.00) 
Grahovo (19.00) 

+ Miroslav ULE, obletna 
++ iz družine MELE in Branko 
VUČAK 

10. 4. 
CVETNA NEDELJA, 
Apolonij, mučenec  

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

+ Tilka KRAJC, ob godu, 40. 
obl. 
+ Stane ZGONEC, obletna 
++ Terezija, obl.,Matija ZGONC 

- Danes je tiha nedelja. Bo tudi obisk bolnikov na domu in sv. obhajilo. Je ofer za 
potrebe cerkve. Pri sv. maši sodeluje šesti razred. 

- V torek in v sredo je verouk po razporedu. 

- 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 petek je dekanijsko spovedovanje cel dan v cerkniški cerkvi. Župnik Sandi 
spoveduje pred in po vsaki tedenski maši. Vabljeni! 

- V soboto bodo ob 10.00 birmanske delavnice na temo duhovnih del usmiljenja. 
Ob 19.00 pevske vaje za cerkveni zbor. Vabljeni tudi novi člani! 



- Naslednjo nedeljo je cvetna in bomo se zbrali pred cerkvijo ter šli z butarami in 
zelenjem v cerkev. Pri sv. maši beremo Jezusovo trpljenje. Na razpolago za sv. 
spoved bo begenjski župnik g. Maks. 

- 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. 

 
 
 


