
OZNANILA 

župnije 
Grahovo pri Cerknici  

SVETI FLORIJAN
Mi danes bomo hvalili inu častili tiga srčniga inu nepremaganiga vojščaka s. Florijana, 

pomočnika inu variha našiga, kateri za ta gmajn nuc naše svete kat. krš. vere je svoj leben 
zgubil inu naše mestu pred tem škodlivem ognjom obvarval; kakor je vsem vedejoče, de je 
bil takoršen ogen vun prišel, de celu naše mestu bi bilu pogore-
lu, kadar naš lubi pomočnik s. Florijan bi ga ne bil pogasil; za-
kaj človeska pomoč inu flis nej neč pomagalu, temuč kakor so 
bili oblubo sturili, le–to cirku s. Florijanu h časti zidat, precej je 
bilo na pomoč prišel inu tu mestu pred tem škodlivem ognjom 
je bil obvarval inu nas je rešil. Oh, kaj tedaj z eno veliko hva-
lo smo mi dolžni našimu s. pomočniku dati inu čast izkazat! 
Imam velik trošt inu upajne, de se bo dopolnilu, dokler videm, 
de celu mestu je semkaj prišlu čast svojega s. pomočnika pošlu-
šat inu eno obilno almožno ofrat. Zatoraj bom jest od te velike 
lubezni inu dobrute govuril, katero je izkazal, v tem kir svoj 
leben za gmajn nuc s. vere je pustil. Vse dežele za pomočnika 
čez ogen so izvolile s. Florijana, kateriga pomoč tu naše žlahtnu 
mestu tudi očitnu je zamerkalu, v tem kir pred tulikajn časam je bil ogen vun prišel inu 
veliku hišu požgal inu žugal celu mestu požgati. Inu desilih so gasili in branili, kar narveč 
so znali inu mogli, vener nej neč pomagalu. Ali kakor so bili oblubo sturili njemu h časti 
le–to cirku sezidat, precej s. Florijan je bil ta ogen pogasil.  Oh, koku tedaj pohlevnu inu 
andohtlivu bi se imeli prporočit s. Florijanu, katerimu G. Bug je dal susebno oblast čez 
ogen, da bi nas v le–te velike škode ne prpravil ta požrešni, škodlivi inu strašni ogen, od 
kateriga gvišnu nas bo obvarval, če vašo oblubo bote dopolnili, namreč to s. cirku dokon-
čali njemu h časti, de tudi ta s. varih bo imel svoje prebivalše v vašem mesti.

Janez Svetokriški, najbolj slavni pridigar na Slovenskem
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NAPOVEDNIK – ko bo s strani civilnih in cerkvenih oblasti dovoljeno!

 H 1. 5. je praznik dela, v Cerkvi pa ob-
hajamo praznik Jožefa delavca. Ta dan 
tudi začnemo šmarnično pobožnost 
v čast Devici Mariji. Vsak dan dobijo 
otroci listek, ki ga bodo nalepili na pla-
kate. Šmarnice potekajo vedno v po-
vezavi s sveto mašo. Kadar pa ni svete 
maše, se otroci z voditeljem zberejo v 
cerkvi samo k šmarnicam (Bločice, Že-
rovnica). Vabljeni tudi odrasli!

 H 3. 5. je prva nedelja v mesecu in ofer za 
potrebe cerkve na Bločicah.

 H Na god sv. Florijana (4. 5.) bomo, kot je 
navada v župnijski cerkvi, opravili sv. 
mašo za blagoslov naših polj in zmolili 
litanije vseh svetnikov.

 H Od 12. do 14. maja godujejo t. i. ledeni 
svetniki: Pankracij, Servacij in Bonifa-
cij. Sledi še »poscana« Zofka (15. 5.) in 
pregovorno bi se moralo zatem začeti 
toplejše vreme.

 H 10. 5. je druga nedelja v mesecu. Bosta 
ofer za potrebe cerkve in priložnost za 
sveto spoved. 

 H 17. 5. je šesta velikonočna nedelja in 
začetek devetdnevnice za prvoobha-
jance.

 H 18. 5. je po sv. maši bo tudi sestanek za 
starše prvoobhajancev. Prvoobhajanci 
prihajajo vsak dan k sv. maši in šmar-
nicam v Grahovo. Po sv. maši sledijo 
vaje za prvoobhajance. 

 H 19. 5. gremo otroci in starši po sv. maši 
skupaj v Cerknico merit oblekice.

 H 20. 5. je po večerni sv. maši spoved za 
starše prvoobhajancev. 

 H 21. 5. je praznik Gospodovega vnebo-
hoda in po  sv.  maši spovedovanje pr-
voobhajancev.

 H 22. 5. je petek, ko so naprošeni starši 
prvoobhajancev in birmancev, da po-
stavijo dva mlaja in napis. Tudi uredijo 
cerkev in učilnico. Hvala za ves trud!

 H 24. 5. je na  praznik Marije Pomočni-
ce v  naši župniji tudi praznik prvega 
svetega obhajila. Prvič v življenju bo 
prejelo Jezusa v svoje srce naših sedem 
pridnih drugošolcev: Grega Avsec, Job 
Mele Grudzinski, Klara Modec, Lenart 
Škulj, Nika Mišič, Ula Gerbec in Val 
Štimac. Molimo zanje in za njihove 
družine. S petjem bo popestril slove-
snost naš cerkveni zbor. Zahvala vsem 
za sodelovanje in pomoč pri pripravi 
in lepem poteku slavja. Sv. maša v Že-
rovnici bo izjemoma šele ob 11. uri.

 H 25. 5. bosta za birmance v Cerknici 
ob 18.00 srečanje in spraševanje. Pride 
škof birmovalec Anton Jamnik. Starši 
in botri vabljeni na to srečanje in tudi k 
sv. spovedi k škofu.

 H Od 26. do 30. 5. je birmanska devet-
dnevnica v grahovski župnijski cerkvi. 
Po sv. maši tudi vaje.

 H 27. 5. goduje tudi naš novi blaženi Aloj-
zij Grozde. Njegovo podobo imamo na 
platnu tudi v naši župnijski cerkvi. Radi 
se mu priporočamo, predvsem pa naj 
nas spodbuja njegovo življenjsko geslo: 
Evharistija, sonce mojega življenja.

 H 28. 5. bo po sv. maši tudi spoved za bir-
mance. 
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 H 30. 5. je sobota in zaključek šmarnic. Bir-
manci naj zaradi procesije povabijo na 
zaključne vaje starše in botre. Vabljeni 
tudi drugi otroci, ker ob koncu razdelimo 
otrokom nagrade za obisk pri šmarnicah.

 H 31. 5. je prav na Binkošti v naši župni-
ji praznik svete birme. Zbiranje v žu-
pnišču ob 8.30, začetek slovesnosti pa 
ob 9.00 s procesijo izpred župnišča. 
Imena naših štirih birmancev pa so: 

Nejc Zalar, Tina Kotnik, Julija Tavzelj 
in Filip Mele Grudzinski. Prav je, da 
se njih in tudi njihovih družin radi 
spomnimo v  molitvi. Zakrament sv. 
birme bo opravil ljubljanski pomo-
žni škof, g.  Anton Jamnik. S  petjem 
bo popestril slovesnost naš župnijski 
zbor. Zahvala že vnaprej vsem za so-
delovanje in pomoč pri pripravi ter 
lepem poteku slavja.

OBVESTILA – ko bo s strani civilnih in cerkvenih oblasti dovoljeno!

 � Tedenske svete maše so v Grahovem ob 
19.00, po podružnicah pa ob 18.00, če 
jih le naročite.

 � Čez teden molimo po sv. maši po raz-
ličnih namenih: ob ponedeljkih    za 
beatifikacijo naših svetniških kandida-
tov, ob torkih v čast sv. Janezu Bosku, 
ob sredah za domovino, ob četrtkih 
po  sveti maši za duhovne poklice, ob 
petkih za bolnike in ob sobotah za dru-
žine. Tudi doma lahko molimo.

 � Ob sredah je redni verouk, če je tudi 
šolski pouk.

 � Na prvi petek po sveti maši so litanije 
Srca Jezusovega.

 � Na prvo soboto molimo litanije v čast 
Materi Božji.

 � Ob sobotah so ob 20.00 pevske vaje za 
starejši zbor. Vabimo nove člane!

 � Ker je naša župnija zaznamovana s sa-
lezijansko navzočnostjo, priporočam 

na 24. v  mesecu spomin Marije Po-
močnice in zadnjega v mesecu spomin 
na sv. Janeza Boska.

 � Razen rednih sodelavcev pri oblikova-
nju mesečnih oznanil vabim k sodelova-
nju še druge, ki znate kaj lepega napisati.

 � Po dogovoru so priprave za krst in poroko.
 � Priporočam verski tisk, predvsem Dru-

žino in Ognjišče, za otroke pa Mavrico.
 � Na velikonočno nedeljo se je srečala z 

Abrahamom naša župnijska sodelavka 
in bralka, gospa Damjana Andrejčič. 
Naj jo Bog živi še do naslednjega sreča-
nja s svetopisemskim očakom.

 � Umrl je in bil v Cerknici pokopan ko-
nec marca oče naše katehistinje Patri-
cie, g. Zlatko Antun Jambrošič. Go-
spod, daj mu večni pokoj.

 � Vsem, ki ta mesec godujete, praznujete 
rojstni dan ali kakšen jubilej, voščimo 
obilo Božjega žegna.

MOLITVENI NAMEN SVETEGA OČETA za mesec maj 2020
ZA DIAKONE: Molimo, da bi bili diakoni z zvestim služenjem Besedi in ubogim 

poživljajoče znamenje za celotno Cerkev.
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Izdaja Župnija Grahovo pri Cerknici: PR 02029-0254823952 pri NLB. 
Zanjo Sandi Osojnik, žpk; tel. 01-296-00-70 ali 031-276-590, sandi.osojnik@salve.si.

V ČASU KORONA VIRUSA
Spovedovanje v postnem 
in velikonočnem času

Škofje vabijo vse vernike, da v letošnjem 
postnem in velikonočnem času, ko je za-
radi izrednih razmer onemogočen prejem 
zakramenta svete spovedi, v srcu obudijo 
iskreno kesanje ter zmolijo kesanje (Moj 
Bog, žal mi je …). Takšno kesanje odpušča 
male grehe. Če vsebuje trdni sklep čim prej 
pristopiti k zakramentalni spovedi, doseže 
tudi odpuščanje smrtnih grehov. Škofje do-
ločajo, da duhovniki zaradi nevarnosti šir-
jenja okužb vernikom ne smejo podeljevati 
zakramenta sprave. Spoved po telefonu 
oziroma spletu ni veljavna. Če zdravstvene 
ustanove (bolnišnice), dom upokojencev 
oziroma civilna zaščita zagotovijo zašči-
tno opremo duhovniku, lahko ta vernikom 
(bolnikom) v smrtni nevarnosti podeli za-
krament bolniškega maziljenja, ki odpusti 
vse grehe. Če bi v posameznem kraju prišlo 
do izrazitega povečanja števila okuženih, 
se lahko lokalni župnik obrne na krajevne-
ga škofa in ga prosi za dovoljenje za pode-
litev skupne odveze.

Dar posebnih odpustkov 
okuženim s COVID-19, 
družinskim članom, 
zdravstvenim delavcem in 
vsem, ki skrbijo za bolnike

Apostolska penitenciarija v Rimu po-
polni odpustek podeljuje vernikom s 
koronavirusom, če so v stanju nenave-

zanosti na kakršen koli greh in so po ko-
munikacijskih sredstvih duhovno navzoči 
pri obhajanju svete maše, če vsaj zmolijo 
vero, očenaš in k blaženi Devici Mariji ter 
to preizkušnjo v duhu darujejo bratom in 
sestram. Imajo pa željo, da bi izpolnili obi-
čajne pogoje za popolni odpustek, čim bo 
to mogoče. Zdravstveni delavci in njihovi 
družinski člani bodo na enak način dele-
žni daru popolnega odpustka. Ob enakih 
pogojih se podeljuje popolni odpustek 
tudi tistim vernikom, ki obiščejo ali po-
častijo Najsvetejši zakrament ali vsaj pol 
ure berejo Sveto pismo ali zmolijo rožni 
venec, križev pot ali rožni venec Božjega 
usmiljenja, da bi po posredovanju vsemo-
gočnega Boga prenehala epidemija, v olaj-
šanje vseh okuženih in za večno zveličanje 
vseh, ki jih je Gospod že poklical k sebi. 
Cerkev moli za tiste, ki ne morejo prejeti 
zakramenta bolniškega maziljenja in svete 
popotnice ter podeljuje verniku popolni 
odpustek v trenutku smrti pod pogojem, 
da je pravilno pripravljen in da je običajno 
za časa življenja molil kakšno molitev. Za 
prejem tega odpustka je priporočljivo, da 
ima vernik pri sebi razpelo ali križ.

Zvonjenje
Škofje določajo, da duhovniki zvonijo 

ob običajnih urah tako med tednom kot 
ob nedeljah in praznikih. Vernikom naj 
sporočijo, da se zvoni v priprošnjo Mariji 
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za konec epidemije. Župniki vsak pone-
deljek z zvonjenjem ob 20.00 vabijo ver-
nike k molitvi, ki je povezana z molitvijo 
škofov na Radiu Ognjišče. Verniki ta dan 
prižgejo sveče na oknih v znamenje soli-
darnosti z vsemi žrtvami epidemije.

Verouk in svete birme
Verouk je do preklica odpovedan. Ka-

teheti naj tam, kjer je to mogoče, organizi-

rajo verouk na daljavo (po  spletu). Škofje 
so prestavili birme na čas, ko bodo odpra-
vljeni ukrepi za omejevanje epidemije in ko 
bodo birmanci ustrezno pripravljeni. Kra-
jevni škofje bodo duhovnikom pravoča-
sno posredovali navodila o birmah. Du-
hovniki, redovniki in redovnice ter verniki 
naj odločno uresničujejo državna navodila 
za preprečevanje epidemije ter ohranitev 
svojega zdravja in zdravja bližnjih.

Molitev za zdravje v času epidemije koronavirusa
Oče usmiljenja in tolažbe,
tvoj Sin Jezus Kristus
nam je s križem pokazal vrednost trpljenja.
Pomagaj našim bratom in sestram,
ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani.
Nakloni jim izboljšanje zdravja,
njihovim svojcem pa pogum in zaupanje.
Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in 

zdravje,
da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov;
raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili 

uspešno zdravilo.

Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov,
da bomo rešeni bolezni
in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo 

zahvaljevati.

Sv. Marija, zdravje bolnikov, prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni, 

prosi za nas.
Naši krstni zavetniki, prosite za nas.
Naši angeli varuhi, prosite za nas.
Vsi božji svetniki in svetnice, prosite za 

nas.

Jože Vidic, duhovnik in salezijanec,
se je rodil 29. maja 1938 v Besnici pri 

Kranju. Po poroki je njegov oče dal se-
zidati pred  hišo veliko kapelico s kipom 
Matere Božje. V družini se je rodilo šest 
fantov in eno dekle. Trije bratje – Janez, 
Jože in Franc – so postali duhovniki sa-
lezijanci. Vsi so hodili ministrirat. Kakor 
don Bosko pri devetih, ki je imel  svoje 
znamenite sanje o prihodnosti svojega 
poklica, tudi Jože, ko je bil star devet let, 

prvič zasliši klic v duhovništvo. Z bratom 
Janezom sta se po  osnovni šoli odločila, 
da gresta k salezijancem na Rakovnik v 
Ljubljano. Ti pa so ju napotili na Reko v 
salezijansko semenišče in gimnazijo. Od 
tam je šel študirat še v Zadar. Na praznik 
sv. Petra in Pavla 1965 je bil po rokah 
dr. Jožeta Pogačnika posvečen v duhovni-
ka. Po posvečenju ga je inšpektor Jurčak 
poslal za pomočnika v salezijanski novici-
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at v Križevce na Hrvaškem. Naslednje leto 
pa je že šel za župnika na Škofije na Pri-
morsko. Po štirih letih ga je leta 1971 in-
špektor Žerdin poslal v Celovec za vzgo-
jitelja fantov v Mohorjev dom, naslednje 
leto pa za kaplana na Rakovnik. Hkrati je 
bil v prvem letu tudi voditelj bogoslovcev. 
Bilo je tam polno življenja, prek 950 vero-
učencev. V tem času je odkril na Uskovni-
ci kočo za zbiranje skupin. Jeseni leta 1978 
pa je nastopil službo župnika v Cerknici, 
kjer je deloval kar 36 let. S sodobnim pa-
storalnim modelom je razgibal župnijo. 
Že od vsega začetka je vzgajal sodelavce 
v župniji. Z ustanovitvijo Uskovniških te-
dnov v letu 1985 in prvim tečajem v letu 
1986 mu je to še bolje uspevalo. K sodelo-
vanju je vabil sobrate in druge sodelavce. 
Oblikoval je birmanske skupine, kjer so se 
kalili animatorji in sodelavci. Duhovno 
in pastoralno življenje župnije je obogatil 
s pospeševanjem mnogih skupin. Župnijo 
je zasnoval po načelu: župnija občestvo 
skupin. Oblikoval je oltarno občestvo 
s skupino ministrantov, pevskimi zbori, ki 
so redno sodelovali pri sv. maši (otroški, 
ministrantski, mladinski in odrasli meša-
ni zbor), in orkestrom, ki je spremljal cer-
kveno ljudsko petje. Pospeševal je ustana-
vljanje zakonskih skupin, ki so se začele 
redno zbirati v župnišču vsak mesec, pa 
molitvene in biblične skupine. Začeli so 
delovati skavti, ki so se razvili v zelo moč-
no skupino. Zaživela je skupina Karitas, 
pa skupina za samopomoč. Po osamo-
svojitvi Slovenije je s pomočjo kaplanov 
in sobratov salezijancev na noge postavil 

salezijanski mladinski center. Tu je živel 
kot don Bosko za mlade. Pečata ni pustil 
le v župniji, pač pa tudi v občini, zato je 
leta 2014 prejel še naziv častni občan ob-
čine Cerknica. Leta 2014 si je pri urejanju 
uskovniške koče poškodoval koleno. Več 
mesecev je bil podvržen raznim operaci-
jam in okrevanju. Toda neizbežno se je 
bližal čas njegovega slovesa od Cerknice. 
Preselil se je na Rakovnik in postal spo-
vednik pri Mariji Pomočnici. V letu 2015 
je obhajal zlato mašo v  Cerknici in nato 
še v domači fari – Zg. Besnica. V avgustu 
2018 se je preselil v skupnost na Trstenik, 
kjer se je v miru soočil s svojo bogato ži-
vljenjsko izkušnjo in živel darovanje svo-
jega življenja z mislijo na mlade. 1. aprila 
letos je začutil hude bolečine, zato je bil 
odpeljan v bolnico na Golnik, nato pa 
prestavljen v bolnišnico na Jesenice. Tam 
je 2. aprila prestopil prag večnosti. Tako je 
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g. Jože Vidic kot dolgoletni župnik in pa-
stir mladih dopolnil svojo daritev življe-
nja. Radi se ga spomnimo v  molitvi, saj 

smo prepričani, da ga bo Bog v nebesih 
bogato nagradil za vse, kar je dobre storil 
predvsem za mlade.

K tebi, o sveti Jožef,
pribežimo v svojih stiskah, in ko smo na pomoč poklicali tvojo presveto nevesto, 

prosimo zaupljivo tudi tvojega varstva. Pri ljubezni, ki te je vezala z Brezmadežno Devi-
co, Božjo Materjo, in pri očetovski ljubezni, s katero si objemal Dete Jezusa, te ponižno 
prosimo, ozri se milostno na delež, ki ga je pridobil Jezus s svojo Krvjo, in pomagaj nam 
v naših potrebah s svojo močjo in priprošnjo.

O preskrbni varuh Svete družine, varuj izvoljeno ljudstvo Jezusa Kristusa: odvrni 
od nas, ljubezni polni oče, vsako kugo zmot in greha. Podpiraj nas milostno iz nebes, o 
mogočni naš varuh, v tem boju zoper moči teme in kakor si nekdaj otel Dete Jezusa iz 
smrtne nevarnosti, tako brani zdaj sveto Cerkev Božjo sovražnega zalezovanja in vsa-
kega nasprotovanja. Varuj nas vsekdar, da bomo po tvojem zgledu in s tvojo pomočjo 
mogli sveto živeti, srečno umreti in doseči večno zveličanje v nebesih. Amen.

Valovi srca

Valov srca ne pomirjaj, o Mati,
naj se podijo, lovijo, poigravajo.
Ljubezen naj pozibavajo,
božajo, občudujejo, odkrivajo;
naj razburkani v Ljubezni na veke živijo
in jo vso večnost brez konca slavijo.

Ti, Mati moja,
valove nemirne v srca svojega sidra ujemi,
da upanja nikdar ne izgubim
in ob tvojem pogledu vedno vedro živim.
Marija, rada oziram se v tvoje oči
in srečna odkrivam, kako milo me gledaš ti.

Eno te prosim, o Mati,
naj se iz tvojega očesa sijaja naužijem,
topline napijem ter svoje in tuje horizonte jasnim
in tvoj pogled, Mati, vsakemu, ki pogleda me, podarim!

Naj rastem v ljubezni,
jo sprejemam in delim, po njej hrepenim,
jo občudujem in prepoznavam,
se je veselim, se zanjo zahvaljujem in iz nje živim.
Za valove srca Mati Božja občutek ima.
 S. Bernarda Gerič, fma



SVETE MAŠE IN GODOVI
1. 5., petek, Jožef Delavec Grahovo (19.00) + Franc BOLE, duhovnik
2. 5., sobota, Atanazij, škof Grahovo (19.00) + Marjan SIMČIČ
3. 5., ČETRTA VELIKO-
NOČNA NEDELJA, Filip 
in Jakob, apostola 

Grahovo (9.00)

Bločice (10.15)

++ Ivanka ŽNIDARŠIČ, 10. obletna, družina 
CERJANEC
++ Ivana, obl., Matija INTIHAR

4. 5., ponedeljek, Florjan, muč. Grahovo (19.00) Za blagoslov polj v čast sv. Florjanu
5. 5., torek, Gotard, škof Grahovo (19.00) Po namenu
6. 5., sreda, Dominik Savio Grahovo (19.00) Za župljane
7. 5., četrtek, Gizela, opatinja Grahovo (19.00) Po namenu
8. 5., petek, Viktor, muč. Žerovnica (18.00) + Marija PANTAR, 30. dan
9. 5., sobota, Pahomij, menih Lipsenj (18.00)

Grahovo (19.00)
+ Anamarija ZGONC, obletna
++ Jožefa, obl., ostali ALBREHT in ULE

10. 5., PETA VELIKO-
NOČNA NEDELJA, Job

Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)

+ Marija KOČEVAR
+ Jože TELIČ (Lipsenj 1)

11. 5., ponedeljek, Zvezdana Grahovo (19.00) ++ Adolf in Angela IVNIK
12. 5., torek, Leopold Mandić Grahovo (19.00) Po namenu družine KVATERNIK
13. 5., sreda, Fatimska MB Grahovo (19.00) Za spreobrnjenje, notr. ozdravljenje in osvobojenje
14. 5., četrtek, Bonifacij, muč. Grahovo (19.00) Za župljane
15. 5., petek, Zofija, muč. Grahovo (19.00) Po namenu
16. 5., sobota, Janez Nepomuk Žerovnica (18.00) ++ iz družine MODIC (Studeno na Blokah)
17. 5., ŠESTA VELIKO-
NOČNA NEDELJA, Jošt

Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)

++ starši ŠTIMAC in MIHELIČ
++ Alojz KUZMA in Jože PRIJATELJ

18. 5., ponedeljek, Erik, kralj Bločice (18.00)
Grahovo (19.00)

Prošnji dan za blagoslov polj
Za zdravje

19. 5., torek, Urban, papež Žerovnica (18.00)
Grahovo (19.00)

Prošnji dan za blagoslov polj
Na čast v zahvalo iz ljubezni do Boga

20. 5., sreda, Teodor, škof Lipsenj (18.00)
Grahovo (19.00)

Prošnji dan za blagoslov polj
+ Rok MIHELČIČ, obletna

21. 5., četrtek,
GOSPODOV VNEBOHOD

Grahovo (19.00) ++ Srečo ANZELJC, ob r. d., in sorodniki

22. 5., petek, Marjeta, 
redovnica

Žerovnica (18.00)
Grahovo (19.00)

+ teta Marija PANTAR
+ Ivana ZEMLJAK, ob roj. dnevu in godu

23. 5., sobota, Renata, spok. Grahovo (19.00) ++ starši TURK (Retje 45)
24. 5., SEDMA VELIKO-
NOČNA NEDELJA, MA-
RIJA POMOČNICA 

Grahovo (9.00)
Žerovnica (11.00)

Za prvoobhajance
Za župljane

25. 5., ponedeljek, Grahovo (19.00) Po namenu
26. 5., torek, Filip Neri Lipsenj (18.00) 

Grahovo (19.00)
Za blagoslov v družini BOGATAJ
++ Anton, Amalija ŠEGA, ob r. d.

27. 5., sreda, Alojzij Grozde Grahovo (19.00) + Jože VIDIC, ob r. d.
28. 5., četrtek, Julijan, muč. Grahovo (19.00) + Stanislav KOMIDAR, obletna
29. 5., petek, Maksim Grahovo (19.00) ++ iz družine TURK (Retje 45)
30. 5., sobota, Kancijan, muč. Žerovnica (18.00)

Grahovo (19.00)
+ Stanko ŠKRLJ, obletna
++ starši MIHELČIČ in ŠTIMAC

31. 5., BINKOŠTNA 
NEDELJA, OBISKANJE 
DEVICE MARIJE 

Grahovo (9.00)

Žerovnica (11.00)

Za birmance
++ Franc, 4. obl., Janez BARAGA 
Za župljane


