
TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO 
PETA VELIKONOČNA NEDELJA 

15. maj 2022 
SVETE MAŠE IN GODOVI 
15. 5. PETA 
VELIKONOČNA 
NEDELJA, Zofija, 
mučenka 

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

++ iz družin JENC in 
PRIMOŽIČ 
+ Janez GODEJŠA, obletna 
++ iz družin KOVAČIČ in 
TEKAVEC 

16. 5. ponedeljek, Janez 
Nepomuk, mučenec 

Grahovo (19.00) V čast Materi Božji za zdravje 

17. 5. torek, Jošt, pušč. Grahovo (19.00) Za župljane 

18. 5. sreda, Erik, kralj Grahovo (19.00) + Jožef VESEL 

19. 5. četrtek, Celestin p. Grahovo (19.00) Za duše v vicah 

20. 5. petek, 
Lucifer, škof na Sardeniji 

Grahovo (19.00) ++ Rok MIHELČIČ, ob roj. dn., 
Alojzij KOMIDAR 

21. 5. sobota, 
Teobald, mučenec 

Lipsenj (18.00) 
Grahovo (19.00) 

+ Ivana LAVRIČ 
++ iz družin ANZELJC, KEBE in 
LESKOVEC 

22. 5. ŠESTA 
VELIKON. NEDELJA, 
Marjeta, redovnica 

Žerovnica (8.00) 
Bločice (9.00) 
Grahovo (10.00) 

Za blagoslov polj-prošnji dan 
Za blagoslov polj 
Za prvoobhajance 

- V mesecu majniku obhajamo šmarnično pobožnost v čast Božji materi Mariji. Vsak dan 
posebno branje in litanije Matere Božje. Otroci dobijo listke. 

- Danes je peta velikonočna nedelja in začetek devetdnevnice za prvoobhajance. 
- Od ponedeljka dalje (16. 5.) prvoobhajanci s starši prihajajo vsak dan k sv. maši in k 
šmarnicam v Grahovo. Po sv. maši sledijo vaje za prvo sv. obhajilo.  
- 16. 5. si otroci pomerimo prvoobhajilne oblekce. 
- V torek in v sredo je verouk za otroke razen za 2. razred. 

- 18. 5. je po večerni sv. maši spoved za starše prvoobhajancev.  
- 19. 5. je po sv. maši spovedovanje prvoobhajancev. 
- 20. 5. je petek, ko so naprošeni starši prvoobhajancev in birmancev, da postavijo dva 
mlaja in napis. Tudi uredijo cerkev in učilnico. Hvala za ves trud! 
- V soboto ob 20.00 pevske vaje za cerkveni zbor. 

- 22. 5. je v naši župniji tudi praznik prvega svetega obhajila. Prvič bo prejelo 
Jezusa v svoje srce sedem pridnih drugarjev: Anže Babič, Doroteja Opeka, Enej 
Godeša, Iva Petrič, Izabela Ocepek, Mija Urbas, Neža Jenček in Simon Modec. 
Molimo za njihove družine. Po sv. maši bo fotografiranje in pogostitev. Hvala 
vsem za sodelovanje. 
- Na polici oznanila in Ognjišče za mesec maj in nova Družina. 



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

 
 
 
 

. 


