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OZNANILA
župnije
Grahovo pri Cerknici
PREROK AGEJ
Med malimi preroki Stare zaveze Svetega pisma najdemo tudi preroka Ageja. Napisal
je zelo kratko besedilo, ki ga štejemo med od Boga razodete in ga imenujemo Agejeva
knjiga. Zaobsega le dve poglavji oziroma 35 vrstic. Živel je v 6. stoletju pred Kristusom.
Leta 537 so tisti Judje, ko so se vrnili v domovino po izgnanstvu, želeli obnoviti Jeruzalemski tempelj. A ni bilo dovolj sredstev in še samarijski del prebivalstva je temu nasprotoval. Zaradi hudih sporov v bližnjem Perzijskem kraljestvu je prišlo tudi v Izraelu
do politične negotovosti in družbenih napetosti. Na to je začel opozarjati tudi prerok
Agej. Njegovo preroško oznanilo sega v leto 520 pred Kristusom. Sodobnikom skuša
razložiti, da sta revščina in slaba letina posledica njihove duhovne otopelosti. Predlaga
jim, naj poživijo vero v Boga in naj se lotijo obnove Gospodovega templja. Šele zatem se
bodo množili blagoslovi in nastopil bo čas odrešenja. Pričakovanje dokončanja templja
je tudi pričakovanje Božjega maziljenca, ki ga bo Bog poslal. Agejeva beseda je aktualna
tudi za današnji čas, ko nas skrbi epidemija koronavirusa, ko so nam na prvem mestu
materialne dobrine, ne pa duhovne. Skrbi nas telesno zdravje, ne pa dušno. Takole nas
nagovarja: »V drugem letu kralja Dareja se je Gospodova beseda po preroku Ageju zgodila
Zerubabelu, upravitelju Judeje: ›To ljudstvo pravi: Ni še prišel čas, da bi zidali Gospodovo
hišo! Gospod pa odgovarja: Za vas same pa je čas, da prebivate v hišah z deščenim obojem,
medtem ko je moja hiša v razvalinah? In zdaj govori Gospod nad vojskami: Premislite v
srcu svoje poti: veliko sejete, a malo pospravite, jeste, a se ne nasitite, pijete, a se ne odžejate, oblačite se, a se ne ogrejete, in kdor dela za plačo, spravlja denar v luknjasto mošnjo.
Veliko ste pričakovali, a malo dobili. Zakaj neki, govori Gospod. Zaradi moje hiše, ki je
zapuščena, vi pa tekate vsak za svojo hišo. Zato vam nebo zadržuje roso in zemlja zadržuje
svoj pridelek … Zdaj pa pogum, vse ljudstvo v deželi. Delajte, obnovite tempelj, kajti jaz
sem z vami, govori Gospod nad vojskami.‹«
Prerok Agej v krščanskem koledarju goduje 16. decembra.

NAPOVEDNIK

(če bodo pogoji glede ukrepov proti koronavirusu to dopuščali)
HH7. 3. je tretja postna nedelja. Na
začetku svete maše molimo kratek križev pot. Sodelujejo otroci
3. razreda. Namesto ofra lahko
malo več darujete za cerkev v košarico. Bog povrni! Bo tudi priložnost za sveto spoved. Slovenska
karitas nas vabi k postni akciji 40
dni brez alkohola.
HH14. 3. je četrta postna nedelja. Na
začetku svete maše molimo kratek križev pot. Sodelujejo otroci
4. razreda. So volitve za župnijske
svete. Na listih boste dobili imena, ki jih obkrožite in vržete v pripravljeno košaro.
HH16. 3. bo ob 19.30 sestanek župnijskega in gospodarskega sveta.
HH17. 3. bo ob 19.30 sestanek za starše
prvoobhajancev.
HH19.–25. 3. je teden molitve za družine. Pri vsaki sveti maši primerno
branje in molitev.
HH26. 3. načrtujemo romanje grahovskih in cerkniških devetošolcev
na Brezje (ob zaključku osnovne
šole).
HH21. 3. je peta postna nedelja. Po
sveti maši je praznovanje dneva
staršev ob prazniku sv. Jožefa in
Marijinega oznanjenja. Za mamice in očke bomo pripravili lepa
darilca. In tudi za babice. Sodelu2

jejo cerkveni pevci in otroški zbor
pa tudi otroci 5. razreda.
HH23. 3. bo sestanek in predavanje za
vse starše veroučencev.
HHV soboto pred cvetno nedeljo
prehajamo na poletni čas in urini
kazalci se bodo pomaknili naprej
sredi noči. Pomeni, da bomo eno
uro manj spali. Kdor zaspi prvo sv.
mašo, pride k drugi.
HH28. 3. je cvetna nedelja in začetek
obhajanja velikega tedna. V spomin na Jezusov prihod v Jeruzalem blagoslovimo oljčne vejice in
drugo zelenje.
Pri deveti maši
v Grahovem
bo
procesija
izpred
križa
na dvorišču v
cerkev. Med sv. mašo beremo pasijon (dogodke Jezusovega trpljenja, kot jih je zapisal evangelist
Marko). Pri maši poje starejši župnijski zbor. Med sv. mašo bo na
razpolago za praznično spoved
g. dekan Maks. V Žerovnici in na
Bločicah bo procesija okrog cerkve. Po maši bo g. župnik na razpolago za sv. spoved in tudi ves
teden pred veliko nočjo pred večerno sv. mašo.
HH31. 3. bo v času rednega verouka
tudi velikonočna spoved za otroke.

OBVESTILA

(če bodo pogoji glede ukrepov proti koronavirusu to dopuščali)
 Zaradi zimskega časa so tedenske
svete maše v Grahovem ob 18.00,
po podružnicah pa ob 17.00, če jih
le naročite.
 Čez teden molimo po sv. maši po
različnih namenih: ob ponedeljkih za beatifikacijo naših svetniških kandidatov, ob torkih v čast sv.
Janezu Bosku, ob sredah za domovino, ob četrtkih po sveti maši za
duhovne poklice, ob petkih za naše
bolnike in ob sobotah za družine.
 Verouk za otroke poteka po razporedu ob sredah.
 Ob petkih popoldne so uradne ure
v župnišču, sicer pa je g. župnik
dosegljiv vedno pred in po sv. maši
ali na mobitel.
 Na prvi petek po sveti maši so litanije Srca Jezusovega.
 Na prvo soboto molimo litanije v
čast Materi Božji.
 Ob sobotah gospe čistijo in krasijo
cerkev po dogovoru ali razporedu.
Ob 19.00 so pevske vaje za starejši
cerkveni zbor. Vabljeni novi člani!
 Ker je naša župnija zaznamovana
s salezijansko navzočnostjo, priporočam na 24. v mesecu spomin
Marije Pomočnice in zadnjega v
mesecu spomin na sv. Janeza Boska.
 Poleg rednih sodelavcev pri obli-

kovanju mesečnih oznanil vabim k
sodelovanju še druge, ki znate kaj
lepega napisati.
 Po dogovoru so priprave za krst in
poroko.
 Priporočam verski tisk, predvsem
Družino in Ognjišče, za otroke pa
Mavrico.
 Vsem, ki ta mesec godujete, praznujete rojstni dan ali kakšen jubilej, voščimo obilo Božjega žegna.
 Še vedno zbiramo za cerkev sv. Štefana v Podšteberku. V župnijski
cerkvi so še tri miniaturne kopije
križevega pota, ki še čakajo na zlate
dobrotnike. 13 se jih je že našlo, ki
so darovali za obnovo ene postaje
400 evrov. Samo ena še čaka. Hvala
vsem in Bog povrni!
 V poletnih
mesecih
načr tuj emo romanja z raznimi slovenskimi
župnijami.
Če bi koga
kaj zanimalo, naj se obrne neposredno na župnika Sandija. V igri so:
Medžugorje, Češka, Nizozemska in
Belgija, Poljska, Italija in Madžarska.
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MOLITVENI NAMENI SVETEGA OČETA – marec 2021
ZAKRAMENT SPRAVE
Molimo, da bi z bolj poglobljenim
doživljanjem zakramenta sprave okusili neskončno Božje usmiljenje.
Oče naš … Zdrava Marija … Slava
Očetu …
Spoved je prehod od tega, da smo potrebni usmiljenja, k usmiljenju, je pisanje Boga na srce. V njej vsakič beremo,
da smo dragoceni v očeh Boga, da je On
Oče in nas ljubi bolj, kot mi ljubimo sami
sebe. Kolikokrat se čutimo sami in izgubimo nit življenja. Kolikokrat ne vemo
več, kako ponovno začeti, ko smo obteženi od naprezanja, da bi se sprejeli. Začeti moramo od začetka, vendar ne vemo,
od kod. Kristjan se rodi z odpuščanjem,
ki ga prejme pri krstu. In vedno znova se
rojeva iz tega, iz presenetljivega odpuščanja Boga, iz njegovega usmiljenja, ki nas
obnavlja. Le tedaj, ko nam je odpuščeno,
gremo lahko ponovno naprej opogumljeni; po tem, ko smo izkusili veselje, da
nas Oče do konca ljubi. Le prek Božjega
odpuščanja se v nas dogajajo resnično
nove stvari. Prisluhnimo stavku, ki nam
ga Gospod govori po preroku Izaiju:
»Glejte, nekaj novega storim.« (Iz 43,19)
Odpuščanje nam dá nov začetek, naredi
nas za novo stvaritev, omogoči nam, da
se z roko dotaknemo novega življenja.
Božje odpuščanje ni neka fotokopija, ki
se identično razmnoži pri vsakem pre-
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hodu skozi spovednico. Prejeti odpuščanje grehov prek duhovnika je izkušnja,
ki je vedno nova in edinstvena. Pomaga
nam preiti od tega, da smo sami s svojo
bedo, do tega, da nas Gospod ponovno dvigne in spodbudi. Kaj storiti, da bi
vzljubili usmiljenje, da bi premagali strah
pred spovedjo? Sprejmimo ponovno
Izaijevo povabilo: »Mar ne opazite?« (Iz
43,19) Opaziti Božje odpuščanje. To je
pomembno. Bilo bi lepo, če bi ostali po
spovedi kakor žena grešnica iz evangelija; s pogledom, uprtim v Jezusa, ki nas je
pravkar osvobodil: ne več v svojo bedo,
ampak v njegovo usmiljenje. Gledati na
Križanega in reči z osuplostjo: »Poglej, tukaj so končali moji grehi. Ti si jih vzel nase.
Name nisi pokazal s prstom, razpel si roke
in mi ponovno odpustil.« Pomembno se je
spominjati Božjega odpuščanja, njegove
nežnosti, ponovno okusiti mir in svobodo, ki smo ju doživeli. To je namreč srčika
spovedi: ne grehi, ki jih povemo, ampak
Božja ljubezen, ki jo prejmemo in ki jo
vedno potrebujemo. Lahko nam pride še
en dvom: »Nima se smisla spovedovati,
vedno delam iste grehe.« Vendar pa nas
Gospod pozna, on ve, da je notranji boj
težaven, da smo šibki in nagnjeni k padcem, pogosto vedno znova delamo slabo.
In predlaga nam, da bi začeli delati vedno
znova dobro, da bi vedno znova prosili
usmiljenja. On bo tisti, ki nas bo ponov-
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no dvignil in iz nas naredil novo stvaritev.
Začnimo torej ponovno pri spovedi, dajmo ponovno temu zakramentu mesto, ki
mu gre v našem življenju. Tudi mi danes
pri spovedi doživljamo to srečanje rešitve: mi, s svojo bedo in svojim grehom, in
Gospod, ki nas pozna, ljubi in osvobaja
zla. Vstopimo v to srečanje, prosimo za
milost, da bi ga ponovno odkrili.
Papež Frančišek je z apostolskim pismom, ki nosi naslov
»Z Očetovim srcem«, napovedal Leto svetega Jožefa. V njem
spominja na 150. letnico razglasitve sv. Jožefa za zavetnika
vesoljne Cerkve.
Kot ljubljeni oče, oče v nežnosti, poslušnosti in sprejemljivosti; oče ustvarjalnega poguma, delavec, vedno v senci: s
temi besedami papež Frančišek nežno in
ganljivo opisuje sv. Jožefa v apostolskem
pismu »Patris corde«, ki je bilo objavljeno
ob 150. letnici razglasitve ženina Device
Marije za zavetnika katoliške Cerkve. Blaženi Pij IX. je namreč z dekretom Quemadmodum Deus, ki ga je podpisal 8. decembra 1870, zahteval ta naziv za sv. Jožefa. Za obhajanje te obletnice je papež
od danes do 8. decembra 2021 napovedal
posebno »leto«, posvečeno Jezusovemu
krušnemu očetu. V ozadju apostolskega
pisma je pandemija covid-19, ki nam je
dala razumeti, piše Frančišek, pomen navadnih ljudi, tistih, ki so daleč od središča
pozornosti, vsak dan potrpežljivi in vlivajo upanje, sejejo soodgovornost. Prav ka-

kor sv. Jožef, »mož, ki je ostal neopažen,
mož vsakdanje obzirne in skrite prisotnosti. In vendar je njegova vodilna vloga brez
primere v zgodovini zveličanja.«
Ljubljeni, nežni in poslušni oče
Sv. Jožef je namreč konkretno izrazil
svoje očetovstvo, ko je iz svojega življenja
naredil darovanje samega sebe v ljubezni,
postavljeni v služenje Odrešeniku. Zaradi
te svoje vloge »stičišča, ki združuje
Staro in Novo zavezo«, ga je krščansko ljudstvo vedno imelo rado. V
njem je Jezus videl Božjo nežnost,
tisto, zaradi katere sprejemamo svojo slabost, kajti skozi in kljub naši
slabosti se uresničuje večina Božjih
načrtov. Samo nežnost nas bo rešila
delovanja Zlobnega in ob srečevanju Božjega usmiljenja zlasti v zakramentu sprave lahko doživimo resnico in nežnost, ker
nas Bog ne obsoja, ampak nas sprejema,
nas objema, nas podpira in nam odpušča.
Jožef je kot oče tudi v poslušen Bogu: s
svojo predanostjo reši Marijo in Jezusa
in uči svojega Sina izpolnjevati Očetovo
voljo. Ker ga je Bog poklical, naj služi Jezusovemu poslanstvu, sodeluje pri veliki
skrivnosti odrešenja in je v resnici služabnik zveličanja.
Kot oče, ki sprejema Božjo voljo in
bližnjega
Istočasno je Jožef kot oče v sprejemanju, ker sprejme Marijo brez predhodnih pogojev. Ta gesta je pomembna še
posebej danes, v našem svetu, v katerem
je očitno psihološko, verbalno in fizično
nasilje nad žensko. Toda Marijin ženin je
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tudi tisti, ki v zaupanju v Gospoda v svoje življenje sprejme tudi dogodke, ki jih
ne razume; razpravljanje pusti ob strani
in se pomiri. Jožefovo duhovno življenje
ni pot, ki pojasnjuje, ampak pot, ki sprejema, kar ne pomeni, da je bil pasivno v
usodo vdan človek. Nasprotno: njegova
glavna vloga je pogumna in močna, ker z
močjo Svetega Duha, ki je polna upanja,
zna narediti prostor za tisti del bivanja,
ki je protisloven, nepričakovan in ki zna
razočarati. Praktično, kot bi nam Bog po
sv. Jožefu ponavljal: »Ne bojte se!«, saj
vera osmisli vsak dogodek, veselega ali
žalostnega. Pa ne le to: sv. Jožef ne išče
bližnjic, ampak se sooči z resničnostjo z
odprtimi očmi in osebno sprejme odgovornost zanjo. Zato nas njegova sprejemljivost vabi, naj sprejmemo druge brez
izključevanja, takšne, kot so, s posebno
ljubeznijo do slabotnih.
Pogumen in ustvarjalen oče, zgled
ljubezni do Cerkve in ubogih
Sveti Jožef živi ustvarjalni pogum, pogum, ki se pokaže predvsem v težavah in
ki v človeku prebudi nepričakovane vire.
Tesar iz Nazareta zna težavo spremeniti v priložnost, ker vedno daje prednost
zaupanju v Božjo Previdnost. Spoprijema
se s konkretnimi problemi svoje družine,
tako kakor vse druge družine na svetu,
zlasti družine migrantov. V tem smislu je
sv. Jožef v resnici poseben zavetnik tistih,
ki morajo prisiljeni zapustiti domovino
zaradi nesreč, lakote, vojn, sovraštva ali
preganjanja. Sv. Jožef, Jezusov in Marijin
varuh, ne more drugače, kot da je varuh
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Cerkve, njenega materinstva in Kristusovega telesa: vsak v potrebi, revež, trpin,
umirajoči, tujec, jetnik, bolnik je »Dete«,
ki ga Jožef varuje in od njega se moramo
naučiti ljubiti Cerkev in uboge.
Kot oče, ki nas uči vrednosti, dostojanstva in veselja do dela
Sv. Jožef, pošteni tesar, ki je delal, da
je zagotovil vzdrževanje svoje družine,
nas uči tudi vrednosti, dostojanstva in veselja, ko jemo kruh kot sad svojega dela.
Ta pomen Jezusovega krušnega očeta
nas poziva v prid delu, ki je postalo nujno socialno vprašanje tudi v državah z
višjo stopnjo blaginje. Treba je razumeti
pomen dela, ki daje dostojanstvo, ki postane sodelovanje pri delu odrešenja in
priložnost za uresničitev zase in za svojo družino, ki je prvotno jedro družbe.
Kdor dela, sodeluje z Bogom, ker postane mali ustvarjalec sveta, ki nas obdaja.
Zato papeževa spodbuda vsem, da bi
ponovno odkrili vrednoto, pomembnost
in nujnost dela, tako da vzpostavijo novo
normalnost, v kateri nihče ne bo izključen. Glede na poslabšanje brezposelnosti
zaradi pandemije covid-19 naj bi pregledali naše prednostne naloge, da si bomo
prizadevali in rekli: Noben mlad človek,
sploh noben človek, nobena družina ne
sme ostati brez dela!
Kot oče v senci, na obrobju iz ljubezni do Marije in Jezusa
Jožefovo očetovstvo do Jezusa je zemeljska senca nebeškega Očeta. Očetje
se ne rodijo, očetje postanejo, ko sprejmejo skrb za otroka, ko prevzamejo od-

govornost za njegovo življenje. Na žalost
se v današnji družbi otroci pogosto zdijo
sirote svojih očetov, očetov, ki so sposobni sina uvesti v življenjsko izkušnjo, ne
da bi ga zadrževali ali posedovali, ampak
ga usposobili za odločitve, za svobodo in
za odhode. V tem smislu ima Jožef vzdevek »najčistejši«, kar je nasprotje posedovanju: Pravzaprav je znal ljubiti na izredno svoboden način, znal je stopiti na
obrobje, da bi v središče svojega življenja
ne postavil samega sebe, ampak Jezusa in
Marijo. Njegova sreča je v darovanju samega sebe. Njegov lik je zato nadvse zgleden v svetu, ki potrebuje očete in zavrača
gospodarje, odklanja tiste, ki avtoriteto
mešajo z avtoritarnostjo, služenje s servilnostjo, soočenje z zatiranjem, ljubezen s
socialnim skrbstvom, oblast z uničenjem.
Pravi oče je tisti, ki se odpove skušnjavi,
da bi živel življenje otrok, in spoštuje njihovo svobodo, saj očetovstvo, ki je živeto
v polnosti, naredi očeta samega nepotrebnega v trenutku, ko otrok postane samostojen in stopa sam po poteh življenja.
Biti očetje ni nikoli uveljavljanje posedo-

vanja, ampak znamenje, ki nas napoti na
višje očetovstvo, k nebeškemu Očetu.
Papeževa vsakdanja molitev k sv. Jožefu in »določen izziv«
Papež Frančišek vsak dan že več kot
štirideset let zmoli molitev k Marijinemu
ženinu, ki je vzeta iz francoske knjige pobožnosti iz 19. stoletja Kongregacije redovnic Jezusa in Marije. Gre za molitev,
ki izraža predanost in zaupanje do sv. Jožefa, pa tudi določen izziv, ker se konča z
besedami: »Da se ne bo govorilo, da sem
te zaman klical, mi pokaži, da je tvoja dobrota velika kakor tvoja moč.«
Popolni odpustek za Leto svetega Jožefa
Objavo apostolskega pisma »Patris
corde« spremlja dekret Apostolske penitenciarije, ki razglaša posebno Leto svetega Jožefa, ki ga je napovedal papež, in
s tem povezano podelitev daru posebnih
odpustkov. Posebna pojasnila so dana za
dneve, ki so tradicionalno posvečeni spominu Marijinega ženina, kot sta 19. marec in 1. maj, ter bolnim in ostarelim v sedanjih izrednih zdravstvenih razmerah.

MOLITEV OTROKA ZA MAMO (OB MATERINSKEM DNEVU)
Jezus, prosim te za svojo mamo. Ti si hotel, da mi je dala
življenje. Brez nje me ne bi bilo. Hočem ji biti za to hvaležen. Dolge mesece in leta je bedela nad menoj in tudi sedaj
neprestano dela zame. Bila je prva, ki mi je govorila o tebi
in me naučila moliti. Prosim te, Jezus, blagoslovi jo in povrni ji stokratno vse dobro, kar mi je storila. Obljubljam ti,
da ji bom rad pomagal, jo spoštoval in ljubil.
(po KRISTJAN MOLI, Družina, 2016)
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1. 3., ponedeljek, Albin, škof
2. 3. torek, Neža Praška, devica
3. 3., sreda, Kunigunda, cesarica
4. 3., četrtek, Kazimir, knez
5. 3., petek, Olivija, mučenka
6. 3., sobota, Julijan, škof
7. 3., TRETJA POSTNA
NEDELJA, Perpetua in Felicita,
mučenki
8. 3., ponedeljek, Janez od Boga, red.
9. 3., torek, Frančiška Rimska
10. 3., sreda, 40 armenskih muč.
11. 3., četrtek,
12. 3., petek, Doroteja, mučenka
13. 3., sobota, Patricija, mučenka
14. 3., ČETRTA POSTNA
NEDELJA - papeška
15. 3., ponedeljek, Klemen Dvoržak
16. 3., torek, Herbert, škof
17. 3., sreda, Patricij, škof
18. 3., četrtek, Ciril Jeruzalemski, šk.
19. 3., petek, JOŽEF, Jezusov rednik
20. 3., sobota, Klavdija, mučenka
21. 3., PETA (tiha) POSTNA
NEDELJA, Nikolaj iz Flue
22. 3., ponedeljek, Lea, spok.
23. 3., torek, Rebeka, redovnica
24. 3., sreda, Katarina Švedska, red.
25. 3., četrtek, GOSPODOVO
OZNANJENJE
26. 3., petek, Lara, mučenka
27. 3., sobota, Rupert, škof
28. 3., CVETNA NEDELJA,
Bojan, knez

SVETE MAŠE IN GODOVI

Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Lipsenj (17.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)
Bločice (11.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)
Bločice (11.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)

Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)
Bločice (11.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)

Grahovo (18.00)
Lipsenj (17.00)
Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)
Bločice (11.00)
29. 3., ponedeljek, Bertold, red. Grahovo (19.00)
30. 3., torek, Amadej, vojvoda Grahovo (19.00)
31. 3., sreda, Kornelija, mučenka Grahovo (19.00)

Za zdravje Ane
Za župljane
Za zdravje
Po namenu
++ Ana, obl., družini DRENIK in PUNTAR
+ Janko MIŠIČ, 7. dan
Po namenu
++ Franc, Marija KOČEVAR
++ starši Terezija in Matija MULC
++ Ivana, obl., Matija INTIHAR
+ Jelka SADAR
Za župljane
V zahvalo za uspešen poseg
++ iz Retij 45
++ Danica, Jože KRAJC, ob rojstnem dnevu
++ Ida VITEZ, obl., starši GORNIK in ZBAČNIK
+ Sara KOČEVAR, obletna
+ Janez GODEJŠA (namesto cvetja)
Za dušno zdravje
+ Jelka SADAR
Po namenu
Za župljane
++ iz družin ULE in OBREZA
++ Marina, obl., Ljubo URBIČ
++ sin Andrej, ob 40 roj. dnevu, starši Jože,
Frančiška, ob godu, DOVIČEVI
+ Jože MULEC, obletna
+ Jože JENC, ob godu
Za župljane
Sveta maša drugod
Za srečo in zdravje
+ Janko POROK, ob rojstnem dnevu
++ Ivanka ŽNIDARŠIČ, ob r. d., družina
CERJANEC
++ starši in brat KOMIDAR
+ Janko MIŠIČ, 30. dan
+ Ciril SRNEL, obletna
+ Andrej TELIČ
Za župljane
Po namenu?
Po namenu?
Po namenu?

