
OZNANILA 

župnije 
Grahovo pri Cerknici  

KDOR DRUGEMU JAMO KOPLJE,  
SAM VANJO PADE

Inu le-to resnico je bil s svojo večno škodo spoznal uni služabnik portugalskiga 
krajla, kateri z nevošlivosti je bil obtožil eniga bogaboječiga pažeta, kakor de ta bi bil 
zalublen v to s. krajlico Elizabet inu ona v njega. Krajl veruje, se rezsrdi, inu dokler 
takrat so eno apnenico žgali, zapovej delovcom, de ta prvi, kateri bode zjutru prišel 
vprašat, ali so sturili, kar je krajl zapovedal, ga imajo popaditi inu prez vse gnade živiga 
v to razbeleno apnenco vreči. Zatoraj drugi dan 
zapovej timu pažetu, da bi hitru vun šel vprašat, 
ali so sturili uže, kar jem je krajl zapovedal. 
Le-ta nedolžni pokornu gre inu kadar je bil na 
poti, šliši k s. maši zgonit. Gre v cerku, šliši eno 
mašo, spet pride ta druga inu tako tri s. maše 
sporedaj šliši. Ta drugi, kateri ga je bil obdolžil, 
naj mogel dočakat, da bi bila pošta prišla, de so 
ga v apnenco vrgli. Sam gre gledat inu vprašat, 
ali uže so sturili, kar jim je bil krajl zapovedal. Ti 
so menili, de tiga imajo sežgati, ga primejo inu 
v to gorečo apnenico vržejo, desiglih je djal, de 
on nej ta pravi; ali za njega besede so malu marali. Kadar so bile s. maše vun, paže gre 
k apnenici, vpraša, aku so dopolnili, kar jim je bilu zapovedanu od krajla. Odgovore, de 
ja inu de je uže zgorel. Paže gre nazaj, pošto krajlu opravi. Krajl se prestraši inu kadar 
zvej, koku se je godilu, spozna pravico božjo inu časti le-to, katera vselej človeka štrajfa, 
kakor ta svojga bližniga rezžalit inu njemu škodvati hoče. Vidite, de ta je zgorel, kateri 
timu drugimu je bil ogen prpravil.

Janez Svetokriški, najslavnejši slovenski pridigar

oktober 2020 št. 10
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NAPOVEDNIK
• Mesec oktober je posvečen Mariji, 

rožnovenski Materi božji. Pred vsako 
tedensko sveto mašo molimo rožni 
venec, ob nedeljah pa eno desetko.

• Prvi teden v oktobru obhajamo teden 
za življenje.

• Na prvo nedeljo v mesecu, 4. 10., 
bodo pri grahovski sv. maši sodelovali 
otroci 2. razreda. Je ofer na Bločicah. 
Zbiramo za kurjavo.

• V torek, 6. 10., bo v Šentvidu nad 
Ljubljano verski festival pesmi z 
naslovom Ritem duha.

• V sredo, 7. 10., bo dekanijsko srečanje 
duhovnikov v Begunjah. Ob 9.30 bo v 
tamkajšnji župnijski cerkvi sv. maša, 
h kateri ste vabljeni tudi verniki od 
drugod.

• Na drugo nedeljo v mesecu, 11. 10., 
bo ofer za kurjavo tudi v Grahovem in 
Žerovnici. Pride g. Maks iz Begunj za 
mesečno spoved. Pri grahovski sveti 
maši sodelujejo otroci 4. razreda.

• V soboto, 17. 10., bo od 9.00 do 12.00 
mini oratorij za otroke v župnišču. 
Vabljeni prav vsi!

• V nedeljo, 18. 10., obhajamo svetovni 
dan misijonov. Zbiramo sredstva 

za slovenske misijonarje in zanje 
tudi molimo. Smo pa tudi sami 
misijonarji med ljudmi, ki Boga 
ne poznajo ali ga celo sovražijo. V 
Grahovem sodelujejo pri sv. maši 
otroci 5. razreda.

• V torek, 20. 10., bo ob 19.30 sestanek 
staršev bodočih prvoobhajancev (2. 
razred) v župnišču. Vabljeni vsi starši!

• V nedeljo, 25. 10., pri grahovski sveti 
maši sodelujejo otroci 6. razreda.

• V nedeljo, na praznik vseh svetih 
(1.  11.), bo iz naše župnijske cerkve 
ob 10.00 neposredni prenos sv. maše 
na TV 1. Še posebej pevci, ministranti 
in bralci se moramo dobro pripraviti 
na ta dogodek, ki mu bo priča 
vesoljna Slovenija. Prav zato bo sv. 
maša v Žerovnici ta dan ob 9.00 in 
na Bločicah ob 10.00. Ob 14.30 pa na 
Lipsenju. 

• Na Martinovo soboto (14. 11.) bomo 
šli na Martinovo romanje v Hrvaško 
Istro. Prispevek za  prevoz, malico, 
kosilo in degustacijo znaša 40 evrov, 
za župnijske sodelavce 50  % popusta. 
Podrobnosti bomo objavili naknadno. 
Prijave zbira župnik Sandi. Vabljeni!
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OBVESTILA
VEROUK V ŽUPNIJI GRAHOVO 2020/2021

SREDA: 14.30 7. RAZRED (župnik Sandi)
  16.00 PREDŠOLSKI IN PRVI RAZRED (katehistinja Patricia)
   TRETJI RAZRED (župnik Sandi) 
   ČETRTI RAZRED (katehistinja Polona)
  17.00  DRUGI RAZRED (župnik Sandi)
   PETI RAZRED (katehistinja Patricia)
   ŠESTI RAZRED (katehistinja Polona)
Po dogovoru: OSMI IN DEVETI RAZRED (župnik Sandi)

• Z mesecem septembrom smo začeli 
novo šolsko in veroučno leto. Prispe-
vek za verouk znaša 40 evrov za prvega 
otroka, za vsakega naslednjega iz dru-
žine pa 10 evrov manj. Zbiramo prijave 
tudi za predšolski verouk, imenovan 
Sončni žarek. Vabljeni otroci, stari od 
tri do pet let!

• Zadnji teden v oktobru gremo na zim-
ski čas, zato bodo tedenske svete maše 
v Grahovem ob 18.00, na podružnicah 
pa ob 17.00, če jih le naročite. V mese-
cu oktobru je še veliko prostih name-
nov.

• Čez teden molimo po sv. maši po raz-
ličnih namenih: ob ponedeljkih za 
beatifikacijo naših svetniških kandi-
datov, ob torkih v čast sv. Janezu Bo-
sku, ob sredah za domovino, ob četrt-
kih po sveti maši za duhovne poklice, 
ob petkih za bolnike in ob sobotah za 
družine.

• Župnik Sandi je vedno dosegljiv pred 
in po sveti maši, pa tudi sicer (če vidite 
avtomobil doma!), pa tudi po telefonu. 

Zaradi obveznosti v cerkniški župniji 
ni uradnih ur. 

• Na prvi petek po sveti maši so litanije 
Srca Jezusovega. Že dopoldne pa obisk 
bolnikov na domu.

• Na prvo soboto molimo litanije v čast 
Materi Božji.

• Potekajo redne pevske vaje ob sobo-
tah za cerkveni zbor ob 20.00. Vabljeni 
novi člani! Občasno bodo tudi delavni-
ce ob 11.00.

• Ob sobotah naše gospe rade čistijo in 
krasijo župnijsko cerkev, pa tudi žerov-
niško. Občasno pa tudi na  Lipsenju in 
Bločicah. Hvala za vaš trud in skrbnost. 
Vabimo nove sodelavke!

• Župnik Sandi je ob rednem župniko-
vanju v Grahovem sprejel še službo 
kaplana v Cerknici. To pomeni, da pa-
storalno delo v grahovski župniji nor-
malno poteka. Zadnjo nedeljo v mese-
cu ima sv. maše v cerkniški župniji, v 
Grahovem pa ga ta dan nadomeščata 
cerkniški župnik Milan ali kaplan Ja-
nez. Gospod Sandi v Cerknici poučuje 
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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.

verouk otroke 2. in 5. razreda. Enkrat 
na mesec je pri šesti zakonski skupini 
na srečanju, pa tudi pri skavtih v skupi-
ni četa. Sodeluje v mladinskem centru 
in za molitve po dogovoru še pri dru-
gih skupinah. 

• 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.

• Poleg rednih sodelavcev pri oblikova-
nju mesečnih oznanil vabim k sode-
lovanju še druge, ki znate kaj lepega 
napisati.

• Po dogovoru so priprave za krst in po-
roko.

• Priporočam verski tisk, predvsem Dru-
žino in Ognjišče, za otroke pa Mavrico.

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

MOLITVENI NAMENI SVETEGA OČETA – oktober 2020
Molimo, da bi bili v moči krsta verni 

laiki, zlasti ženske, v večji meri vključeni 
v odgovorne službe Cerkve. 

Eden od največjih izzivov Cerkve je v 
tem trenutku ravno v tem, da v vseh verni-
kih spodbuja rast čuta za osebno odgovor-
nost pri poslanstvu Cerkve in jim pomaga, 
da bodo zmožni izpolniti to odgovornost 
kot učenci misijonarji, kot evangeljski 
kvas v našem svetu. To pa zahteva ustvar-
jalnost, da se navadimo na spremenjene 
razmere, in sicer s posredovanjem prete-
kle dediščine: ne samo prek ohranjanja 
struktur in institucij, ki so koristne, am-
pak predvsem tako, da se odpremo za mo-
žnosti, ki nam jih razkriva Duh, ter prek 
sporočanja evangeljskega veselja vse dni in 
v vseh obdobjih našega življenja. Pomen-
ljivo je, da je vprašanje »In ti?« bilo name-
njeno ženski laikinji. Vemo, da prihodnost 
Cerkve v družbi, ki se naglo spreminja, že 
zdaj zahteva še aktivnejšo udeležbo laikov. 

Cerkev v Združenih državah je vedno ve-
liko vlagala v katehezo in vzgojo. Naš izziv 
danes pa sta na teh trdnih temeljih zgraditi 
in dati rast čutu za sodelovanje in skupna 
odgovornost pri načrtovanju prihodnosti 
naših župnij in ustanov. To ne pomeni od-
povedati se duhovni avtoriteti, ki nam je 
bila dodeljena, ampak pomeni razločevati 
in modro ovrednotiti številne darove, ki 
jih Duh zliva na Cerkev. Na poseben način 
to pomeni ceniti neizmeren prispevek, ki 
so ga ženske, laikinje in redovnice dale in 
ga še dajejo življenju naših skupnosti. Dra-
gi bratje in sestre, zahvaljujem se vam na 
način, s katerim je vsak med vami odgovo-
ril na Jezusovo vprašanje, ki je navdihnilo 
vaš osebni poklic: »In ti?« Opogumljam 
vas, da obnovite veselje tistega prvega sre-
čanja z  Jezusom in iz  tega veselja črpate 
zvestobo in obnovljeno moč.

Pridiga papeža Frančiška  
v Pensilvaniji, 26. 9. 2015
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KORONAVIRUS NAS ZAZNAMUJE
Kristjani verujemo, da naše življenje 

usmerja Božja previdnost. Čeprav se zdi, 
da pomembneži krojijo našo usodo, so 
tudi oni v Božjih rokah. Ko sledimo me-
dijem in svetovnim veljakom, imamo ob-
čutek, da smo navadni smrtniki majhna in 
nepomembna bitja. A daleč od tega. Bog 
gleda na vsakega izmed nas. Vsako člove-
ško bitje v očeh Boga je neprecenljivo. 

Kako v tem duhu razumeti ohromelost, 
ki nam jo je povzročil koronavirus? Pozna-
mo usodo posameznikov, katerih življenje 
se je zaradi nesreče korenito spremenilo. 
Vsi načrti za prihodnost so se razblinili v 
nič. Po začetnem šoku in depresiji so mo-
rali na novo zastaviti pot svojega življenja. 
Tudi ko beremo Sveto pismo, naletimo na 
izkušnjo Božjega ljudstva in posamezni-
kov, ko se jim je življenje postavilo na gla-
vo. Številni so obupavali nad suženjstvom 
v Egiptu in Babiloniji. Mnogi svetopisem-
ski liki so bili v izgubljenem položaju, toda 
Bog jim je pomagal in naredil čudež. Toda 
Bog v naš čas in na naš planet pošilja koro-
navirus, ki presega usodo posameznikov 
ali enega naroda. Nobena vojna v zgodo-
vini ali katera koli druga katastrofa ni tako 
globalno zajela vsega sveta kot prav pojav 
te bolezni. Spravlja nas v živčnost in de-
presijo. Tolažimo se, da je bo kmalu konec, 
a zdi se, da ne. 

Številni opozarjajo, da bomo morali s 
to boleznijo še kar dolgo živeti. Življenje 
se je spremenilo, za mnoge se je dobese-
dno obrnilo na  glavo. Prišla je kriza na 
področju brezposelnosti in lakote. Mnoge 

panoge bodo zamrle, med  njimi najbolj 
turizem. Ne posameznik ali neka skupina, 
cel svet je ohromel. Ne glede na to, kdo je 
to povzročil ali kakšni interesi so v ozadju, 
Bog še vedno vodi zgodovino človeštva in 
zato se mu zaupamo. Iz njegovih rok spre-
jemamo tudi to preizkušnjo in se sprašuje-
mo, kaj nam hoče Vsemogočni prek tega 
sporočiti. 

Ko si je Marija zastavila svojo življenj-
sko pot in si izbrala Jožefa za moža, je go-
tovo sanjala o srečni družini z več otroki, 
kot je bilo to takrat navada. Pa ji je Bog 
zmešal načrte in jo izbral za Božjo mater. 
Sveti Pavel je imel natančno izdelan načrt, 
kako bo v svoji gorečnosti za Božjo posta-
vo pozaprl krščanske sektaše, pa mu vstali 
Kristus zmeša štrene in ga pahne s konja. 

Tudi sv. Frančišek je sanjal o tem, da 
bo kot princ na konju osvajal ženska srca 
in bogatel na račun očetove trgovine z bla-
gom. Pa je Bog dopustil nesrečo in se je 
spreobrnil in postal asiški ubožec. 

Ob vseh teh in še drugih zgledih sem 
vse bolj prepričan, da moramo kristjani 
današnjega časa koronavirus sprejeti kot 
Božji izziv in iz tega izvleči nekaj dobrega. 
Predvsem na področju osebnih odnosov, 
pa tudi v odnosu do Boga. Naj nas ta pre-
izkušnja še bolj poveže med seboj in nas 
še bolj naravna k Bogu. Če nam pa bo ko-
ronavirus spil živce ter ustvarjal vse več 
napetosti med posamezniki in narodi, pa 
bo to znamenje hudičevega zmagoslavja. 
Ne se dati!

Župnik Sandi 



6

GOSPOD ZMAGE
Ko se vse v naših človeških načrtih, v naših zemeljskih oporah zdrobi.
Ko od najlepših sanj ostanejo le razočaranja,
ko naši največji napori in naša najbolj trdna volja
ne dosežejo postavljenega cilja.
Ko iskrena in vroča ljubezen ničesar ne doseže
in je pred nami neuspeh, krut in žalosten, in uniči naše najlepše upanje.
Ostajaš ti, Gospod, neuničljiv in močan, prijatelj, ki zmore vse.
Tvoj načrt ostane nedotaknjen, nič ne more preprečiti,
da se ne bi izpolnila tvoja volja.
Tvoje sanje so lepše kot naše in ti jih uresničiš.
Neuspehe spreminjaš v večje zmagoslavje, nikoli nisi premagan.
Ti, ki iz čistega niča prikličeš v bivanje in življenje,
vzemi našo nemoč v svoje stvariteljske roke.
Vzemi jo z neskončno ljubeznijo in daj, da bo rodila sad, tvoje delo,
boljše od vseh naših želja.
V tebi se naše upanje rešuje poloma, v tebi se popolnoma udejanji. Amen.

Ignacio Larranaga

PRIČEVANJE
Janez Janež, misijonski zdravnik
11. oktobra mineva 30 let od smrti slo-

venskega misijonskega zdravnika dr. Jane-
za Janeža, ki je deloval na Tajvanu. Rodil 
se je 14. januarja 1913 v Dolskem pri Lju-
bljani. V gimnazijo je hodil na škofijsko v 
Šentvidu nad Ljubljano. Medicino je štu-
diral v Ljubljani in v Zagrebu, doktorat pa 
je dosegel v Gradcu in se še izpopolnjeval 
na Dunaju v transfuziji. Zaposlen je bil v 
bolnišnici v  Ljubljani kot kirurg do leta 
1945. Takrat je z mnogimi vred odšel na 
Koroško, pred izročitvijo partizanom v 
Pliberku se je rešil, ko se je skril na njivi 
rži, medtem ko so domobrance Angleži 
vrnili v  Slovenijo. V strahu pred smrtjo 
je Bogu obljubil, da bo vse svoje življenje 

posvetil misijonom in delu za najbolj ubo-
ge in bolne. Uspelo mu je najprej priti v 
Rim, nato pa še v Argentino. Leta 1948 je 
šel za misijonskega zdravnika na Kitajsko 
k salezijanskemu misijonarju Kerecu in 
delal s slovenskimi sestrami v bolnišnici. 
Decembra 1949 so Kerečev misijon zase-
dli kitajski komunisti in misijonarje dali v 
zapor. V maju 1952 so jih prepustili obla-
stem v Hongkongu. Janež pa je od tam od-
šel na Tajvan in tam kot zdravnik deloval 
vse do  svoje smrti. V bolnišnici, ki so jo 
vodili kamilijanci, je Janež ustvaril kirur-
ški oddelek, kjer je operiral v 38 letih de-
lovanja okrog 100.000 pacientov. Še mesec 
dni pred smrtjo je bil za operacijsko mizo. 
7. oktobra 1990 je prejel sveto maziljenje 
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in obhajilo. Rekel je, da je to potni list 
za nebesa in da lahko v miru odpotuje k 
Bogu v nebesa. Čez štiri dni je umrl. Do-
mačini so mu pripravili zmagoslavni po-

greb in mnogi ga imajo za svetnika. Prav 
zato se je začel tudi uradni postopek, da bi 
ga razglasili za blaženega.

(iz ta nove knjige Leto svetnikov, 4. del) 

ODMEVI
Jesenski tihi čas polzi na ramenih pri-

čakovanj in si nehote podaja roko s hla-
dnimi dnevi. 

Razkriva paleto škrlatnih podob v zr-
calih mogočnih krošenj. Za vse nas. Da bi 
zmogli umiriti, čutiti sledi drobnih spo-
znanj, mimobežnih spominov in misli, ki 
jih senčijo hitri tokovi vsakdanjega življe-
nja. Da bi zmogli v množici neizrečenih be-
sed uzreti svetlobo, naklonjenost, sočutje.

Naj nam doživljanje preprostih stvari 
daje življenjsko moč, naj se razcveti v nas 
in v naših dejanjih, naj nas obogati s pravi-
mi občutki izpolnitve.

Drobne skrivnosti življenja so v rado-
sti, preprostosti, sodelovanju, v pomoči. 

Dejanja, ki jih z veseljem opravljamo, 
nas bogatijo in osrečujejo.

A ne pozabimo, da so naše poti prepre-
dene z angeli, ki nam pomagajo na vseh 
področjih življenja. 

So izvor čiste ljubezni, ki nas nikoli ne 
obsoja. Zato si vedno vzemimo čas za mo-
litev, priprošnjo Angelu varuhu, da nas bo 
vodil po pravi poti.

»Sveti angel, varuh moj, 
bodi vedno ti z menoj;
stoj mi noč in dan na strani,
vsega hudega me brani.
Prav prisrčno prosim te,
varuj me in vodi me. Amen.«

Ta pesmica je ena prvih molitev, ki jih 
znajo majhni otroci. Bogoslovni pisatelji 
pravijo, da angel spremlja slehernega člo-
veka od začetka do konca njegove življenj-
ske poti.

Romano Guardini je zapisal: »Angel 
je najbolj zgodaj ustvarjena božja stvar. 
Njegovo bitje je silna moč. Če se prikaže 
človeku, se njegova prva beseda glasi: »Ne 
boj se.«

Na temelju Svetega pisma je teolog 
Franc Suarez vlogo angelov varuhov v od-
nosu do nas povzel v šest točk:
1. odstranjajo od nas nevarnosti, ki ogro-

žajo naše telo in našo dušo;
2. nagibljejo nas k temu, da delamo dobro 

in se varujemo hudega;
3. odstranjajo od nas napade hudobnih 

duhov in zmanjšujejo moč njihovih 
skušnjav pa tudi moč nevarnosti, ki iz-
virajo iz naših slabih nagnjenj in prilo-
žnosti za greh;

4. naše molitve prinašajo pred božje 
obličje;

5. prosijo za nas;
6. grajajo nas in na neki način kaznujejo, 

če je to za nas koristno in zveličavno.
Premnogim kristjanom je misel na 

angele varuhe v veliko oporo pri resnem 
prizadevanju za življenje po evangeliju.

Leonida Zalar



SVETE MAŠE IN GODOVI
1. 10., četrtek, Terezija Deteta Jezusa Grahovo (19.00) ++ iz družin PERUŠEK in HUTTER
2. 10., petek, angeli varuhi Grahovo (19.00) ++ iz družine ŠVIGELJ (HRUŠKARJEVI)
3. 10., sobota, Evald, mučenec Grahovo (19.00) + Anica PREMROV, ob 101. roj. dnevu
4. 10., ROŽNOVENSKA 
NEDELJA, Frančišek, red. ust.

Grahovo (9.00)
Lipsenj (10.15)

+ Andrej KRANJC, ob roj. dnevu
++ starši in iz družin GERBEC in LOVKO

5. 10., ponedeljek, Apolinarij, škof Grahovo (19.00) ++ starši ULE in OBREZA
6. 10., torek, Bruno, red. ust. Grahovo (19.00) Ob rojstnem dnevu Bogu v zahvalo
7. 10., sreda, Rožnovenska mati Božja Grahovo (19.00) Za župljane
8. 10., četrtek, Pelagija, spokornica Grahovo (19.00) + Jože VIDIC
9. 10., petek, Abraham in Sara Žerovnica (18.00)

Grahovo (19.00)
++ starši Franc, Ivanka VESEL, hči Mira
V čast Materi Božji za zdravje

10. 10., sobota, Danijel, mučenec Grahovo (19.00) ++ Marija, Ivan MEDEN
11. 10., OSEMINDVAJSETA NEDELJA 
MED LETOM, Janez Dobri, papež

Grahovo (9.00)
Bločice (10.15)

Za župljane
+ Marija DROBNIČ, redovnica

12. 10., ponedeljek, Maksimiljan 
Celjski, škof

Grahovo (19.00) Sv. maša drugod (za župljane)

13. 10., torek, Edvard, kralj Grahovo (19.00) Po namenu za moža
14. 10., sreda, Kalist, papež Grahovo (19.00) + Slavko ŠVIGELJ
15. 10., četrtek, Terezija Avilska, red. Grahovo (19.00) Po namenu
16. 10., petek, Marjeta, red. Grahovo (19.00) ++ iz družin PONIKVAR in FAJDIGA
17. 10., sobota, Ignacij Antiohijski, 
škof

Žerovnica (18.00)
Grahovo (19.00)

++ Andrej, 20. obl., ostali iz družine TURŠIČ 
+ Zora in Štefan POLOVIČ, obletna

18. 10., DEVETINDVAJSETA
NEDELJA MED LETOM, Luka, 
evangelist

Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)

+ Anton PRIMOŽIČ, 1. obletna
+ Stanislav ROK, obletna

19. 10., ponedeljek, kanadski mučenci Grahovo (19.00) Sv. maša drugod
20. 10., torek, Irena, mučenka Grahovo (19.00) Za župljane
21. 10., sreda, Uršula, mučenka Grahovo (19.00) ++ iz družin PONIKVAR in ŠEGA
22. 10., četrtek, Janez Pavel II, papež Grahovo (19.00) Po namenu?
23. 10., petek, Janez Kapistran, duh. Grahovo (19.00) + Danijela MEKINDA
24. 10., sobota, Anton Klaret, škof Grahovo (19.00) Po namenu?
25. 10., TRIDESETA NEDELJA 
MED LETOM, Darinka, muč. 

Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)

++ Srečo ANZELJC, obletna
++ Uršula PALČIČ, ob rd in godu

26. 10., ponedeljek, Dimitrij, mučenec Sv. maša drugod
27. 10., torek, Sabina, mučenka Grahovo (18.00) ++ iz družine POROK in TRUDEN
28. 10., sreda, Simon in Tadej, ap. Sv. maša drugod (za župljane)
29. 10., četrtek, Emelinda, devica Grahovo (18.00) Po namenu?
30. 10., petek, German, škof Grahovo (18.00) Za srečo in zdravje
31. 10., sobota, Bolfenk, škof Žerovnica (17.00)

Grahovo (18.00)
+ Jože JENC, 3. obletna
++ iz družine MAHNE


