
TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO 
DRUGA POSTNA NEDELJA - 5. marec 2023 

 
SVETE MAŠE IN GODOVI 
5. 3. DRUGA POSTNA 
NEDELJA, 
Olivija, mučenka 

Grahovo (9.00) 
 

+ Mitja ROK 

6. 3. ponedeljek, 
Fridolin, opat 

Grahovo (18.00) ++ Danica, Jože KRAJC, ob 
rojstnem dnevu 

7. 3. torek, Perpetua 
in Felicita, mučenki 

Grahovo (18.00) Živi in ++ iz družine ULE 

8. 3. sreda, 
Janez od Boga, 
redovnik  

Grahovo (18.00) + Janez MLAKAR 

9. 3. četrtek, 
Frančiška Rimska, 
redov  

Grahovo (18.00) + Katarina NAGLIČ, obletna 

10. 3. petek, 
armenski mučenci  

Grahovo (18.00) + Franc KOTNIK (iz Laz), obletna 

11. 3. sobota, 
Sofronij, škof 

Grahovo (18.00) + Martin PONIKVAR 

12. 3. TRETJA 
POSTNA NEDELJA, 
Inocenc, papež 

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

+ Sara KOČEVAR, obletna 
+ Katarina MUŽAR 
+ Ludvik MODEC, obletna 

 
- Danes je sv. maša samo v Grahovem, v Žerovnici in na Bločicah je ni, ker je 
župnik Sandi na romanju in se jutri vrne. Danes pri sv. maši sodelujejo otroci 7. 
razreda in tudi drugi. Po sveti maši bo še križev pot. 

- Danes bo v Kulturnem domu v Cerknici ob 19.00 film o škofu Slomšku. 
Vstopnina je 5 evrov. Vabljeni! 

- Od torka do petka je redni verouk za otroke. 

- V soboto ob 19.00 pevske vaje za starejši cerkveni zbor. 

- Naslednjo nedeljo (12. 3.) je tretja postna. Pred sveto mašo molimo križev pot. V 
Grahovem sodelujejo otroci 8. razreda. Ker je druga nedelja v mesecu, bo ofer za 
potrebe cerkve in priložnost za sveto spoved. Je Gregorjevo, ko se ptički ženijo. 
Bo tudi obisk bolnikov na domu.  



- Salezijanci in sodelavci tudi zbiramo za pomoč zaradi potresa v Turčiji. Kdor želi, 
lahko v ta namen daruje. Hvala!!! 

- Na polici sta marčevsko Ognjišče in oznanila, pa tudi nova Družina. 

- Vsem, ki ta teden godujete, imate rojstni dan, kakšen jubilej, želim obilo Božjega 
žegna. 

 
 


