
TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO  

DEVETNAJSTA NEDELJA MED LETOM 

11. avgust 2019 

SVETE MAŠE IN GODOVI 

11. 8. DEVETNAJSTA 
NEDELJA MED LETOM, 
Klara, devica  

Grahovo (9.00) 

 

Žerovnica (10.15) 

++ Antonija ŠRAJ, 
Julijana MARČAN 

++ Ivanka, Stane 
HERBLAN 

12. 8. ponedeljek, 

Ivana Šantalska, devica 

Grahovo (19.00) + Emil ULE, ob rojstnem dn. 

13. 8. torek, 

Gertruda, opatinja 

Grahovo (19.00) + Anton JAKOPIN 

14. 8. sreda, 

Maksimiljan Kolbe, mučenec 

Lipsenj (18.00) 

 

Grahovo (19.00) 

++ starši Janez in Antonija, 
brat Stane MEŽNARČKOVI 

Za srečno vožnjo 

15. 8. četrtek, Marijino 
vnebovzetje  

Grahovo (9.00) 

 

Žerovnica (10.15) 

++ Marija PRIMOŽIČ, 
Marija ROK,živi in rajni 
ŽIVČI 

+ Jože TELIČ, obletna 

16. 8. petek, Rok, spokornik Žerovnica (18.00) 

 

Grahovo (19.00) 

Zaobljubljen dan v čast sv. 
Roku 

Za duše v vicah 

17. 8. sobota, 

Hijacint, redovnik 

Grahovo (19.00) V zahvalo za zdravje ob 
godu 

18. 8. DVAJSETA NEDELJA 
MED LETOM, 

Helena, cesarica  

Grahovo (9.00) 

Žerovnica (10.15) 

++ iz družine KNAP 

++ starši GERBEC in 

Iz družine LOVKO 



- Danes je druga v mesecu in ofer za potrebe cerkve. Bog povrni vsem darovalcem! 
Je tudi priložnost za sveto spoved. Pride g. dekan Maks. 

- Smo med veroučnimi počitnicami in dopusti. Imejmo čas tudi drug za drugega, pa 
tudi za Boga, ko gremo k sv. maši in doma tudi kaj zmolimo. Če pa gremo na pot, pa 
se priporočimo sv. Krištofu in našim angelom varuhom. 

- V torek gremo z našimi animatorji in otroci in s starši v Legoland in v Munchen na izlet. 

- V četrtek je praznik Marijinega vnebovzetja. Vabljeni k sveti maši. Če že ne v 
župnijsko cerkev, pa h kakšni Marijini božji poti. V letu samostojne Slovenije smo se 
prav na ta dan vsi verni Slovenci izročili devici Mariji. 

- V soboto bo blagoslov gasilskega praporja. Čeprav v trenutkih stiske ali nesreče si 
znamo priskočiti na pomoč, pa vendarle prosimo vedno znova tudi za Božje varstvo. 

- Na razpolago je verski tisk: nova Družino, avgustovsko Ognjišče in oznanila. 

- Vsem, ki ta teden godujete, praznujete rojstni dan ali kakšen jubilej, želimo obilo 
Božjega žegna. 

 

 

 

 


