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PREROK ABDIJA
Prerok Abdija je živel nekako v letih od 600 do 550 pred Kristusom. Njegova knjiga 

je najkrajša od vseh v Stari zavezi, saj v enem poglavju obsega le 21 vrstic. Prerokbe pre-
šinja veliki duh številnih pomembnejših prerokov. V knjigi je opis videnja, ki mu sledi 
kratka razlaga. Videnje vsebuje: napoved propada Edoma, razglasitev njegove krivde in 
seznanitev Izraela s tem padcem, ki mora priti. Čas nastanka je povezan z dogodkom, 
o katerem govori: pisec obsoja ravnanje 
Edoma, sosednje dežele, katere prebi-
valci so izkoristili izgnanstvo Izraelcev 
in zasedli nekatere dele Jeruzalema. 
Prerokba prinaša tolažbo judovski sku-
pnosti, ki se je rešila in s katero so slabo 
ravnali.

S temi besedami se je Bog razodel 
Abdiju: »Edom, zaradi nasilja nad tvo-
jim bratom Jakobom te bo zagrnila sra-
mota in iztrebljen boš za vselej. Na dan, 
ko si stal ob strani, na dan, ko so tujci plenili njegovo imetje, ko so drugorodci vstopali skozi 
njegova vrata in za Jeruzalem metali žreb, si bil tudi ti kakor eden izmed njih: ne bi bil 
smel gledati na dan svojega brata, na dan njegovega zloma, ne se veseliti nad sinovi Juda 
na dan njegove pogube, ne se širokoustiti na dan stiske. Ne bi bil smel iti skozi vrata mojega 
ljudstva na dan njegove pogube, ne še ti gledati njegove bede na dan njegovega propada, 
ne segati po njegovem imetju na dan njegovega propada… Hiša Jakobova bo dobila v last 
tiste, ki so jo imeli v lasti. Hiša Jakobova bo postala ogenj, hiša Jožefova plamen ... Kot 
zmagovalci bodo šli na goro Sion in vladali Ezavovemu pogorju, kraljestvo bo Gospodovo.«

Prerok Abdija v krščanskem koledarju goduje 19. novembra.
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NAPOVEDNIK
 H Na praznik vseh svetih, 1. 11., bo po 
oznanjenih sv. mašah tudi blagoslov 
grobov. In sicer po podružnicah po 
sv. maši, v Grahovem pa ob 16.00. Ob 
17.00 bo v župnijski cerkvi molitev 
rožnega venca za naše rajne, še pose-
bej tiste, ki so umrli v zadnjem letu. 
Med vsako sveto mašo bo tudi pri-
ložnost za sveto spoved. Za popolni 
odpustek, ki ga lahko darujemo tudi 
za naše rajne, je treba k  spovedi, k 
sv. maši (in obhajilu), na pokopališče 
ter moliti po papeževem namenu.

 H Na verne duše, 2. 11., vsak duhovnik 
opravi ob redni sveti maši tudi eno za 
duše v vicah.

 H Na zahvalno nedeljo, 7. 11., bo v Gra-
hovem in v Žerovnici ofer za vzdrže-
vanje duhovnikov. Ob tej priložnosti 
se vam zahvalim za vse, kar prinesete 
v župnišče. V evropski skupnosti smo 
(edino) v Sloveniji duhovniki (žal) 
brez plače in zato živimo od darov 
vas, dobrih ljudi. Naj vam Bog za vse 
povrne s svojim blagoslovom! V Gra-
hovem pri sv. maši pojejo naši pevci 
in sodeluje 6. razred.

 H V soboto, 13. 11., organiziramo Marti-
novo romanje na slovensko obalo. Obi-
skali bomo Koper, Piran, Izolo, soline 
in Portorož (sv. maša). Ustavili se bomo 
tudi v Strunjanu na kmečkem turizmu 

Trani, kjer nam bodo pokazali pride-
lavo oljk in vinski hram. Ogledali si 
bomo tudi vinsko klet in imeli zaključ-
no večerjo. Odhod izpred  župnišča v 
Grahovem bo ob 7.30. V Grahovo se 
bomo vrnili v večernih urah. Prispevek 
znaša 40 evrov. Vključuje prevoz, 
malico, degustacijo in večerjo. Za cer-
kvene pevce in župnijske sodelavce je 
prispevek le 20 evrov.

 H V nedeljo, 14. 11., sodelujejo v Gra-
hovem pri sveti maši otroci 7. razre-
da. Na vrsti bo mesečna spoved. Pri-
de gospod Maks iz Begunj.

 H V soboto, 20. 11., bomo z otroki ime-
li jesenski oratorij od 9.00 do 12.00: 
molitev, kateheza, risanje, petje, igre in 
malica. Vabljeni!

 H V nedeljo, 21. 11., zaključujemo cer-
kveno leto in obhajamo praznik Kri-
stusa  Kralja. Pri grahovski sv. maši 
sodelujejo otroci 8. razreda.

 H V ponedeljek, 22. 11., goduje  sv. Ceci-
lija, zavetnica cerkvene glasbe.

 H V nedeljo, 28. 11, je prva adventna 
in začenjamo novo cerkveno leto. 
V  Grahovem pri sv. maši sodelujejo 
otroci 1. razreda.

 H V nedeljo, 5. 12., nas bo ob 16. uri 
obiskal Miklavž. Prispevek staršev je 
10  evrov na enega otroka. Za mini-
strante je brezplačno.

OBVESTILA
 � Čez teden molimo po sv. maši po raz-

ličnih namenih: ob ponedeljkih  za be-
atifikacijo naših svetniških kandidatov, 
ob torkih v čast sv. Janezu Bosku, ob 
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sredah za  domovino, ob četrtkih po 
sveti maši za duhovne poklice, ob pet-
kih za bolnike in ob sobotah za druži-
ne.

 � 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.

 � Ob nedeljah v novembru molimo po 
vsaki sv. maši za rajne, ki jih posebej 
priporočamo Bogu.

 � 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!

 � Zaradi zimskega časa so tedenske svete 
maše v Grahovem ob 18.00, po podru-
žnicah pa ob 17.00, če jih le naročite. V 
mesecu novembru je še veliko prostih 
namenov.

 � Potekajo redne pevske vaje ob sobotah 
za otroški zbor ob 10.00 in cerkveni 

zbor ob 20.00. Vabljeni novi člani!
 � 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.

 � Gospod župnik je vedno dosegljiv na 
telefon, pa tudi pred in po sv. maši.

 � 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.

 � V naši župniji sta prejela sv. krst Lukas 
in Mia (14.  10.). Naj Bog blagoslavlja 
njiju in njune družine!

 � 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.

VEROUK V ŽUPNIJI GRAHOVO V KATEHETSKEM LETU 2021/22

TOREK:        12.30: 3. razred; 13.30: 5. + 6. razred; 14.20 = 7. razred (vse g. Sandi)
SREDA:        14.30: 8. razred (g. Sandi)
                       16.00: predšolski + 1. razred (gospa Patricia)
                       16.00: 2. razred (gospod Sandi)
                       16.00: 4. + 9. razred (gospa Polona)

Prispevek za knjige in kurjavo je na letni ravni 40 evrov za prvega otroka, 
za ostale iz iste družine pa 30.
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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.

MOLITVENI NAMENI SVETEGA OČETA – november 2021
Molímo za ljudi, ki trpijo zaradi de-

presije ali izgorelosti, da bi povsod našli 
podporo in luč, ki bi jih odprla v življe-
nje.  Jezusova beseda nas spodbuja, da se 
premaknemo in odzovemo. Napaka, ko 
stvari gredo narobe, je ostati na mestu. Go-
spod ve, kako je lahko življenje težko. Ve, 
da mnoge stvari obtežijo srce: razočaranja, 
rane iz preteklosti, teža, ki jo je treba nositi, 
in krivice, ki jih je treba v sedanjosti prena-
šati, negotovosti in zaskrbljenost glede pri-
hodnosti. V temačnih trenutkih se zdi na-
ravno biti sam s seboj, tuhtati o tem, kako 
je življenje krivično, kako nehvaležni so 
drugi ter kako zloben je svet. Vsi to vemo, 
saj smo doživeli že kakšno težko izkušnjo. 
Ne smemo se navaditi na žalost. Jezus nas 
hoče potegniti iz živega peska obupa. Zato 
vsakemu reče: »Pridi!« Izhod je v odnosu, 
v tem, da iztegnemo roko in dvignemo po-
gled proti tistemu, ki nas resnično ima rad. 
Ne zadostuje pa iti iz sebe; treba je vedeti, 
kam iti, saj je toliko ciljev navideznih, ki 
obljubljajo počitek in razvedrilo, zagota-
vljajo mir in omogočijo zabavo, a te konč-
no pustijo v osamljenosti kot prej, ker so le 
kot ognjemet. Zato Jezus pokaže, kam iti: 
»Pridite k meni.« Večkrat zaradi teže življe-

nja ali zaradi stanja, ki nas žalosti, skušamo 
govoriti z nekom, ki nas posluša, s prijate-
ljem, s strokovnjakom … To je zelo dobro, 
a ne pozabimo na Jezusa! Ne pozabimo od-
preti se Njemu ter mu pripovedovati o svo-
jem življenju, izročiti mu osebe in stanja. 
Morda so področja našega življenja, ki jih 
še nismo odprli Njemu – in so še temačna, 
ker še niso videla Gospodove luči. Pojdite 
k duhovniku, pojdite k Jezusu. Danes vsa-
kemu pravi: »Pogum, ne kloni pod težo ži-
vljenja, ne zapri se pred strahovi in grehi, 
ampak pridi k meni!« On nas čaka, vedno 
nas čaka, ne zato, da bo čudežno razrešil 
probleme, temveč da nas bo, ko smo sredi 
problemov, okrepil. Jezus nam ne odvzema 
teže življenja, temveč tesnobo srca. Ne od-
vzame nam križa, temveč ga nosi z nami. Z 
njim vsako breme postane lahko. Ko Jezus 
vstopi v življenje, pride mir, tisti, ki ostane 
tudi med preizkušnjami, med trpljenjem. 
Pojdimo k Jezusu, dajmo mu svoj čas, vsak 
dan ga srečajmo v molitvi, v zaupnem in 
osebnem pogovoru. Postanimo domači z 
njegovo Besedo, odkrijmo njegovo odpu-
ščanje, nasitimo se z  njegovim Kruhom 
življenja. Tako se bomo čutili od Njega lju-
bljeni in potolaženi.

Papež Leon Veliki
Leon se je rodil v  Toskani  okrog leta 

390 v plemeniti družini očetu Kvintinija-
nu, ki je bil izobražen in spoštovan mož. 

Sinu, ki je že kmalu pokazal velike sposob-
nosti in izredne zmožnosti, je nudil dobro 
vzgojo in izobrazbo. Po sprejemu duhov-
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niškega posvečenja so na učenega in kre-
postnega moža postali predstojniki pozor-
ni. Že za časa Celestina je bil čislan kot di-
akon: Kasijan je njemu posvetil knjigo, na-
pisano zoper Nestorija, sveti Ciril pa ga je 
prosil za posredovanje v sporu zoper jeru-
zalemskega nestorijanskega škofa Juvena-
lisa; cesarica Placidija ga je poslala v Galijo, 
da bi pomiril med seboj sprta vojskovod-
ja Aetija in upravnika Albina. Ko je bil šele 
na poti, je umrl  papež Sikst III.  Njegovi 
smrti sta rimsko ljudstvo in kler za novega 
papeža izvolila arhidiakona Leona, ki pa 
se je takrat nahajal na mirovni misiji v Ga-
liji. Po vrnitvi v Rim je iz rok ostijskega 
škofa 29. septembra 440 prejel škofovsko 
posvečenje. Poudarjal je pomen papeža 
kot Petrovega naslednika in Kristusovega 
namestnika, sklicujoč se zlasti na Jezusove 
besede, ki jih je rekel apostolu Petru. 
Ohranjenih je 143 njegovih pisem. Tako v 
pismih kot v  pridigah  (ohranjenih je 97) 
si je prizadeval za pravovernost, spodbujal 
vernike h krščanskemu življenju. Ob Leo-
novi izvolitvi so se v Rimu še vedno skri-
vaj sestajali heretiki manihejci, o katerih je 
Leon menil, da je njihov »zakon laž, vera 
satan, daritev hinavščina«. Kljub temu jih 
je skušal pridobiti s poučevanjem in do-
broto.

Kot se je poprej vmešal v politiko 
že Inocenc, ko je cesar odpovedal, tako je 
tudi Leona Velikega prisilil obup Rimlja-
nov, da je zapustil cerkev in zakristijo ter 
se spustil v politično dejavnost, vendar to 
zanj ni bilo nekaj novega, saj se je že pred 
izvolitvijo za papeža odlikoval po uspe-

šni diplomatski in miroljubni dejavnosti. 
Ker je bila Italija ob velikem preseljevanju 
narodov najbolj iskani plen na njihovem 
barbarskem pohodu, so bili papeži tako 
rekoč najzanesljivejši zavetniki, branitelji 
in tolažniki. V tem se je posebej odlikoval 
papež Leon.

Mogočni  hunski  kralj  Atila  se je 
imenoval zaradi svoje krutosti tudi  »Bič 
Božji«. Huni so si v Evropi podredili ve-
liko plemen ter imeli Panonijo kot neka-
kšno vojaško bazo. Od tam je Atila odhajal 
na roparske pohode in z ognjem in mečem 
pustošil skoraj po celi Evropi. Ko je pretr-
pel poraz pri francoskem Chalonsu, ga je 
ranjeni ponos podžigal k še hujšim zloči-
nom. Opustošene vasi in razvaline mest, 
oropane cerkve ter gomile iznakaženih 
trupel so kazale pot, po kateri je hodil. Iz 
Francije je dospel v Italijo. Osvojil in poru-
šil je med drugim tudi Oglej, Verono, Mi-
lan, Cremono in Bergamo. Papež, Genadij 
Avijen in Trigetijse so se z Atilo srečali 
pri Minciju v bližini Mantove. Papež je 
od Atile dobil obljubo, da se bo umaknil 
iz Italije ter se s cesarjem pogodil za mir. 
Prosper Oglejski je pri opisu zgodovin-
skega srečanja dal vse zasluge za uspešno 
pogajanje papežu. Priskus poroča, da naj 
bi Atila opustil Rim zaradi vraževerja. Bal 
se je, da ga bo doletela podobna usoda 
kot  Alarika, ki je umrl kmalu po opleni-
tvi Rima leta 410. Za povrh je Italijo leta 
451 doletela huda lakota, leta 452 pa tudi 
ni bilo veliko pridelka. Pomik proti Rimu 
bi zahteval zaloge, ki pa niso bile na voljo v 
Italiji. Pravijo, da je obšel med papeževim 
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govorom Atila strah, ker je opazil aposto-
la Petra in Pavla, ki sta mu žugala z golim 
mečem, in da je to napravilo na sicer ne-
uklonljivega vladarja močan vtis. Častniki 
in vojaki, jezni zaradi izgubljenega oblju-
bljenega plena, so mu ugovarjali in ga za-
čudeni spraševali, kako da je – proti svoji 
navadi – izročil zmago neoboroženemu 
duhovniku. Odgovoril je: Nisem ustregel 
njemu osebno, ampak nadzemeljski pri-
kazni, ki sem jo videl lebdeti nad njegovo 
glavo in ki mi je žugala z  ostrim mečem 
s smrtjo. Kakorkoli, papež Leon se je kot 
vodja odposlanstva uspešno pogodil z Ati-
lom. V zameno za plačilo  davka  je  hun-
ski  vladar pustil  Italijo  nedotaknjeno in 
se vrnil čez današnjo Slovenijo z vso svojo 
vojsko v Panonijo. Atila je 453 umrl brez 
naslednika, ko je slavil poroko z lepo nem-
ško deklico Ildiko. Nekateri zgodovinarji 
menijo, da je bil zastrupljen. Papeža Leo-

na pa so v Rimu pričakali z nepopisnim 
navdušenjem in veseljem ter ga slavili kot 
»očeta domovine«. Takoj je določil zahval-
ni praznik za čudežno rešitev.

Benedikt XIV.  ga je uvrstil med  cer-
kvene učitelje, kajti v svojih pismih in 
pridigah jasno in temeljito razlaga katoli-
ški nauk v nasprotju z učenjem heretikov. 
Leon je tudi svetnik in zavetnik glasbeni-
kov,  pevcev  in  organistov. Leon Veliki je 
umrl 10. novembra 461 v Rimu. Pokopa-
li so ga v stebrišču Bazilike svetega Petra 
v Rimu. Ko ga je  papež Sergij I.  leta 688 
slovesno prištel k svetnikom, so njegovo 
truplo prenesli pod oltar, ki so ga v baziliki 
postavili njemu v čast. Ko so v času od 
1506 do 1626 baziliko ponovno zgradili, 
so njegove relikvije pokopali pod oltar, ki 
ga krasi  Algardijev  (1598−1654) orjaški 
marmornati relief, ki prikazuje papeževo 
srečanje z Atilom.

DOGODKI
BLAGOSLOV 
OBNOVLJENEGA KRIŽA  
V TEKAVČI OGRADI

V nedeljo, 17. oktobra, smo se doma-
či iz Tekavče ograde zbrali pri blagoslovu 
križa. Križ, ki stoji na domačem travniku 
ob kozolcu, je bil v celoti obnovljen. Čas 
in razlog prve postavitve ostajata neznana. 
Vsaj petim generacijam pa je znano, da je 
križ stal na tej lokaciji. Običajno nabožni 
spomeniki, med katere sodijo tudi križi, 
spominjajo ljudi na tragične dogodke ali 
pa izražajo zahvalo in izpolnjeno zaoblju-
bo za uslišane prošnje v stiskah. Prav je, 

da tem zname-
njem namenja-
mo pozornost 
ter s tem ohra-
njamo kulturno 
dediščino za 
prihodnje ro-
dove. Zahvalju-
jem se gospodu 
Sandiju Osojni-
ku za blagoslov 
križa in vsem 
ostalim, ki so 
sodelovali pri njegovi obnovi. 

Manca Modic 
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Zlata maša g. Metoda Lampeta

Na koru zapeta je bila pesem 
»Zlatomašnik bod´ pozdravljen«. Pred 
oltarjem pa nas je pozdravil zlatomašnik 
g. Metod Lampe, ki je nedavno nazaj 
praznoval svoj jubilej. Ker je dolga leta 
služboval tudi v Grahovem, ga je g. Sandi 
povabil, da zlato mašo ponovi tudi v naši 
župniji. Slavljenec nas je najprej lepo 
pozdravil in dejal, da je bil natanko pred 
29 leti 11. oktobra postavljen temeljni 
kamen cerkve. Navzoč je bil tudi g. 
inšpektor Marko Košnik, ki se je lepo 
zahvalil zlatomašniku, da je z veliko truda 
in dela požrtvovalno in z Božjo pomočjo 
nedeljo za nedeljo potoval po Sloveniji 
in zbiral darove za cerkev. Pri sv. maši 
so sodelovali otroci 3. razreda, ki so lepo 
prebrali prošnje. Zlatomašnik se je zahvalil 

za vse darove in vsem, ki so sodelovali pri 
tej slovesnosti. Dan pozneje pa je g. Metod 
obhajal tudi svojih 79 let, zato mu je bila 
zapeta pesem: »Kolkor kapljic tolko let 
…« Vsi mu želimo, da bi mu zdravje bolje 
služilo in da bi z dobroto še služil Bogu 
in ljudem. Po končani sv. maši je sledilo 
fotografiranje slavljenca z duhovniki in 
pevci. Nato pa so se vsi skupaj še malo 
zadržali v župnišču ob kozarčku vina in 
domačega peciva.                      Sonja Kovač  



SVETE MAŠE IN GODOVI
1. 11., ponedeljek,
VSI SVETI

Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)
Bločice (11.00)
Lipsenj (14.30)

++ starši KOČEVAR
Po papeževem namenu
++ Marija, starši MARKOVČIČ, ŠEGA
+ Joža JOŽELJ, roj. KOTNIK, 30. dan (iz Avstralije)

2. 11., torek, Spomin vernih 
duš v vicah

Žerovnica (9.00)
Grahovo (18.00)

Za duše v vicah
+ Franica LEVAR, družina JEMEC

3. 11., sreda, Viktorin Ptujski Grahovo (18.00) za zdravje Nejca
4. 11., četrtek, Karel Boromejski Grahovo (18.00) ++ iz družine POROK
5. 11., petek, Zaharija in Elizabeta Grahovo (18.00) ++ iz družin POROK in TRUDEN
6. 11., sobota, Lenart, opat Grahovo (18.00) ++ iz družine OGRINC
7.  11., ZAHVALNA NE-
DELJA, Ernest, opat

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

++ sin Andrej MALNAR, 5. obl., mama Frančiška, ob roj. dnevu
++ Frančiška, obl., ostali ROJC
Za župljane

8. 11., ponedeljek, Kebij, opat   Sveta maša drugod
9. 11., torek, Posvetitev la-
teranske bazilike

Grahovo (18.00) Za srečo in zdravje

10. 11., sreda, Leon Veliki, p. Grahovo (18.00) ++ Franica LEVAR, družine DOBRIN
11. 11., četrtek, Martin, škof Grahovo (18.00) Po namenu
12. 11., petek, Jozafat, muč. Grahovo (18.00) ++ Alojz KOMIDAR, Rok MIHELČIČ
13. 11., sobota, Stanislav Kostka Strunjan (11.00) Sv. maša na martinovanju
14. 11., TRIINTRIDESETA 
NEDELJA MED LETOM, 
Nikolaj Tavelić, mučenec

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

++ starši Julijana, Leopold ZBAČNIK
++ Marija ROK, Marija PRIMOŽIČ, obl.
Za župljane

15. 11., ponedeljek, Albert, šk.   Sveta maša drugod
16. 11., torek, Marjeta Škotska Grahovo (18.00) V dober namen
17. 11., sreda, Elizabeta Ogrska Grahovo (18.00) + Franc Rožanc, ob roj. dnevu
18. 11., četrtek, Karolina, muč. Grahovo (18.00) ++ iz družine KOROŠEC
19. 11., petek, Matilda, red. Grahovo (18.00) Po namenu?
20. 11., sobota, Edmund, kralj Grahovo (18.00) + Jože KOVAČ
21.  11., NEDELJA KRIS-
TUSA KRALJA, Darovanje 
Device Marije

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

++ Franc URBIČ, 40. obletna
+ Janez GODEJŠA
Za župljane

22. 11., ponedeljek, Cecilija, muč.   Sveta maša drugod
23. 11., torek, Klemen, papež Grahovo (18.00) Po namenu?
24. 11., sreda, vietnamski muč. Grahovo (18.00) ++ iz družin MIHELČIČ, DOLŠAK, ZAKRAJŠEK, 

Marija URBIČ, obl.
25. 11., četrtek, Katarina, devica Grahovo (18.00) ++ Antonija, obletna, ostali ŠVIGELJ
26. 11., petek, Valerijan, škof Grahovo (18.00) Po namenu?
27. 11., sobota, Virgil in Modest Grahovo (18.00) Za pobite v Grahovem
28.  11., PRVA ADVENT-
NA NEDELJA, Katarina 
Labure

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

++ mama Frančiška LOGAR, obl., sin Andrej, ob godu
++ iz družin GODEJŠA in TURK
++ iz družin MAROLT in OKOLIŠ

29. 11., ponedeljek, Filomen, muč. Grahovo (18.00) Za župljane
30. 11., torek, Andrej, apostol Grahovo (18.00) Po namenu

 


