
TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO 
ENAINDVAJSETA NEDELJA MED LETOM 

23. avgust 2020 
 
SVETE MAŠE IN GODOVI 
23. 8. ENAINDVAJSETA 
NEDELJA MED LETOM, 
Roza, devica 

Grahovo (9.00) 
Žerovnica (10.15) 

+ Marija KOČEVAR 
+ Jože TELIČ (Lipsenj 1), 
obletna 

24. 8. ponedeljek,  
Jernej, apostol 

Grahovo (19.00) Za župljane 

25. 8. torek, Ludvik, kralj  Grahovo (19.00) + Jože KOVAČ 

26. 8. sreda, 
Tarzicij, mučenec 

Grahovo (19.00) Za zdravje mame Olge 

27. 8. četrtek, 
Monika, mati  

Grahovo (19.00) + Slavko ŠVIGELJ 

28. 8. petek, 
Avguštin,cerkv. učitelj 

Grahovo (19.00) V zahvalo družine ZABUKOVEC 

29. 8. sobota, Mučeništvo 
Janeza Krstnika 

Grahovo (19.00) Za duše v vicah 

30. 8. DVAINDVAJSETA 
NEDELJA MED LETOM, 
Sabina, mučenka 

Grahovo (9.00) 
 
Žerovnica (10.15) 

++ oče Jože, obl., sinova Tine 
in Andrej DOVIČEVI 
+ Jakob GODEJŠA 

 

- Od jutri do srede (24. do 26. avgusta) bomo imeli še tri dni oratorija za otroke. 
Če nas bo bolj malo, bomo imeli samo dopoldne in končali z malico opoldne. 
Prispevek na otroka je 5 evrov. Se vidimo.  

- V sredo pri sv. maši molimo tudi za dobrotnike cerkve sv. Štefana, ker je 26. v 
mesecu. 

- V četrtek po sv. maši molimo za nove duhovne poklice pred Najsvetejšim. Po 
sveti maši bo sestanek staršev letošnjih birmancev. Bodo tudi osebno obveščeni. 

- V cerkvi si razkužimo roke, maske so obvezne. Obhajilo prejmemo na roke. 
Razdalja ostaja 1, 5 metra. Samo družine in osebe iz skupnega gospodinjstva 
lahko sedijo skupaj v isti klopi. 

- Otroci prinesejo in tudi dobijo delovne zvezke, da jih ocenimo. Pa tudi spričevala. 

- V počitniških tednih ni župnijskih dejavnosti, le svete maše. Te dni spet tri dni 
oratorija. Župnik Sandi je vedno dosegljiv po osebnem telefonu, če je kaj 
posebnega. 



- Na razpolago so nova Družina in mesečna oznanila za avgust. 

- Vsem, ki ta teden godujete, imate rojstni dan ali jubilej, voščim božjega 
blagoslova. 

 
 
 


