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O PONIŽNOSTI
Frančišek Saleški je šel študirat v Pariz leta 1578, ko mu je bilo šele enajst let. Najprej 

je tri leta obiskoval razrede gramatike, nato pa se je poglabljal v humanistiko in retoriko. 
Ob koncu teh študijev si je pridobil diplomo bakalavreata (najnižjo stopnjo akademske 
izobrazbe). Sledil je štiriletni študij umetnosti in filozofije, ki je 
obsegal tudi matematiko, kozmografijo, naravoslovje in glasbo. 
V letu 1588 je dosegel stopnjo izobrazbe, imenovano licenciat, 
nato pa še doktorat iz umetnosti, ki je bil pogoj za vpis na prav-
no fakulteto. Frančišek je vzbujal pozornost pri profesorjih in 
sošolcih zaradi svoje nadarjenosti in gorečnosti v učenju, zaradi 
svoje ubogljivosti in ljubeznivosti. Leta 1588 se je odpravil v ita-
lijansko Padovo in tam nadaljeval študij prava in teologije. Sep-
tembra 1591 je doktoriral iz prava in se novembra vrnil v rodno 
Savojo. Najverjetneje je pred tem še obiskal večno mesto Rim, 
gotovo pa Marijino božjo pot Loreto. Frančišek takole pravi o 
ponižnosti: V svojem svetem hvalospevu pravi naša Gospa Devica Marija, da se je Gospod 
ozrl na nizkost svoje dekle, zato jo bodo odslej blagrovali vsi rodovi. S tem hoče povedati, 
da se je Gospod rade volje ozrl na njeno zavrženost, malovrednost in nizkost, zato da jo je 
napolnil z milostjo in prednostmi. Vendar je razlika med čednostjo ponižnosti in zavrženo-
stjo. Zavrženost je majhnost, nizkost in malovrednost, ki je v nas, ne da bi mi mislili nanjo. 
Čednost ponižnosti pa je pravo spoznanje in prostovoljno priznanje naše malovrednosti. 
Višek te ponižnosti pa ni le v radovoljnem priznanju naše malovrednosti, ampak v tem, 
da jo ljubimo in da smo radi v njej, ne zaradi pomanjkanja poguma ali velikodušnosti, 
ampak zato, da tembolj povzdigujemo Božje veličastvo in mnogo bolj cenimo bližnjega, 
ko ga primerjamo s seboj. Treba je ljubiti ne samo nevšečnosti, ki jih dosežemo s čednostjo 
potrpljenja, ampak tudi zavrženost, kar dosežemo s čednostjo ponižnosti.
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NAPOVEDNIK
 H 3. 4. je peta postna nedelja. Ofer za 
potrebe cerkve.

 H 8. 4. je cvetni petek in bo v Cerknici 
spovedni dan za vso dekanijo. Predho-
dne prijave niso potrebne. V župnijski 
cerkvi Marijinega rojstva bo ves čas od 
jutranje do večerne maše na razpolago 
duhovnik. Vabljeni k sveti spovedi tudi 
v grahovsko cerkev pred vsako mašo za 
praznike!

 H 9. 4. je sobota in so ob 10.00 birmanske 
delavnice na temo duhovnih del usmi-
ljenja.

 H 10. 4. je cvetna nedelja oz. začetek 
obhajanja velikega tedna. V spomin 
na  Jezusov prihod v Jeruzalem bla-
goslovimo oljčne vejice in drugo ze-
lenje. 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 praznič-
no spoved g. 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 veli-
ko nočjo pred večerno sv. mašo.

 H 11. 4. je sestanek za birmance in nji-
hove botre ter starše. Ob 19.30 je pre-
davanje, ki ga ima gospa Polona Mišič 
Vesel. Vabljeni v čim večjem številu!

 H 14. 4. je veliki četrtek, spomin Jezu-
sove zadnje večerje. Slovesna sveta 
maša bo ob 19.00. Sodelujejo letošnji 

prvoobhajanci. Blagoslovili bomo 
majhne kruhke, ki jih bomo lahko 
odnesli domov in pojedli pri večerji.

 H 15. 4. je veliki petek, spomin na Je-
zusovo smrt na križu. Je strogi post, 
ko ne jemo mesa in se le enkrat na 
dan do sitega najemo. Ob 15.00 bo 
zato molitev križevega pota, ob 19.00 
pa obredi velikega petka. To je edini 
dan v letu, ko v  znamenje žalovanja 
ni svete maše, a vseeno lahko pristo-
pimo k obhajilu. Pri obredih s polju-
bom počastimo križ in prisluhnemo 
pasijonu (Jezusovemu trpljenju), kot 
ga je zapisal evangelist Janez. Berejo 
letošnji birmanci.

 H 16. 4. je velika sobota, ko Jezus po-
čiva v grobu. Ob 7.00 bo blagoslov 
ognja, ob 8.00 pa molitev hvalnic pri 
Božjem grobu. Popoldne sledi blago-
slov jedil, in sicer ob 15.30 na Bloči-
cah, ob 16.00 na Lipsenju, ob 16.30 
v Žerovnici in ob 17.00 v Grahovem. 
Ob  19.00 pa obhajamo velikonočno 
vigilijo, ko blagoslovimo velikonoč-
no svečo, znamenje Vstalega Gospo-
da. Prisluhnili bomo več berilom iz 
Stare zaveze. Še posebej pomembno 
je branje izhoda Izraelcev iz Egipta 
čez Rdeče morje. Tudi zvečer bo bla-
goslov jedil.

 H 17. 4. je Velika noč, praznik Gospo-
dovega vstajenja. Ker ne verjamem, 
da nas je lahko v procesiji samo deset, 
kar bi bilo v skladu z ukrepi, procesije 
preprosto ne bo. Škofje dajejo dovo-
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ljenje župnikom, da imamo za veli-
ko noč lahko štiri  sv.  maše. Zato bo 
v naši fari sveta maša v vsaki cerkvi. 
Praznična nabirka je namenjena za 
dolgove pri cerkvi svetega Štefana. 
Bog lonaj za vse, kar darujete tudi 
sicer za cerkev!

 H 24. 4. je druga velikonočna nedelja, 
tudi nedelja Božjega usmiljenja. Je-
zus je v videnjih tako naročil sv. Fa-
vstini Kovalski med prikazovanji.

 H 27. 4. je državni praznik. Naša župnij-
ska cerkev obhaja obletnico posvetitve. 
Molimo za našo župnijsko skupnost.

OBVESTILA

VELIKONOČNO VOŠČILO
Ko se Jezus učencem prikaže po vstajenju, jih nagovori: »Mir vam bodi!« Učenci 

so bili prestrašeni, negotovi in v skrbi za svojo prihodnost. A Jezus jih opogumlja: 
»Mir vam bodi!« Bali so se Judov, skrivali so se po 
hišah in bili zmedeni. A Jezus jih spodbuja: »Mir 
vam bodi!« In letošnja velika noč je nekaj podobne-
ga. Tudi mi smo zaskrbljeni in negotovi, strah nas 
je in s trepetom gledamo v prihodnost. Toda Jezus 
nas nagovarja: »Mir vam bodi!« Če je Jezus prema-
gal smrt, bo tudi vso našo zaskrbljenost. Prepustimo 
se Mu, saj je le on naša rešitev in naša trdna opora. 
Ko odpove človeška pamet, nam ostane samo še za-
upanje v Boga, zato goreče molimo za mir v svetu in 
za zdravje.

Vsem voščim blagoslovljeno praznovanje velike noči. 
Župnik Sandi

 � Tedenske svete maše v Grahovem so 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 be-
atifikacijo naših svetniških kandidatov, 
ob torkih v čast sv. Janezu Bosku, ob 
sredah za  domovino, ob četrtkih po 
sveti maši za duhovne poklice, ob pet-
kih za naše bolnike in ob  sobotah za 
družine.

 � Gospod župnik je 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 cer-
kev po dogovoru ali po razporedu. Ob 
20.00 so pevske vaje za starejši cerkveni 
zbor. Vabljeni novi člani!

 � Ker je naša župnija zaznamovana s sa-



4

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.

lezijansko navzočnostjo, priporočam 
na 24. v  mesecu spomin Marije Po-
močnice in zadnjega v mesecu spomin 
na sv. Janeza Boska.

 � Razen rednih sodelavcev pri obliko-
vanju mesečnih oznanil vabim k so-
delovanju še druge, ki znate kaj lepega 
napisati.

 � V Grahovem sta prejela sv. krst Teo 
(27. 2.) in Klara (13. 3.). Naj Bog ohra-
ni njuni družini v svoji ljubezni.

 � V Grahovem sta bili cerkveno pokopani 
Katarina Naglič (13. 3.) in Marija Švigelj 
(16.  3.). Umrl je Anton Kotnik z Lip-
senja. Pogreb s sveto mašo bo v petek, 
1. aprila ob 15. uri izpred domače hiše. 
Umrla je Angela Koman iz Bločic. Po-
greb s sveto mašo je v torek, 29. marca 

ob 15. uri na Bločicah.  Gospod, daj jim 
večni pokoj in večna luč naj jim sveti!

 � 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.

 � Na daleč načrtujemo tudi romanja z 
raznimi župnijskimi skupinami: Dal-
macija (12.–14. 5.), Katalonija – Špani-
ja (13.–18. 6.), Rim (22.–25. 6.), Južna 
Italija (27. 6.–1. 7.), Švica (2.–6.  8.), s 
Cerkničani v Toskano (18.–20.  8.) in 
Assisi – Loreto (29.–31. 8.). Če bi koga 
kaj zanimalo, naj se obrne kar na žu-
pnika Sandija.

HOZANA KOTORSKA (1493–1565)
Na koncu Boke Kotorske, slikovitega 

zaliva, ki se zajeda globoko v obalo črno-
gorskega Primorja, je mesto Kotor, kjer 
je že nad tisoč let sedež škofije. Škofija 
obstaja še danes, čeprav je katoliških ver-
nikov v njej manj kot 10.000. Iz te škofije 
je bil doma sv. Leopold Mandič, rojen v 
mestu Hercegnovi, ki si je svetniško sla-
vo prislužil kot izreden služabnik božjega 
usmiljenja in je večino svojih redovniških 
let preživel kot spovednik pri kapucinih v 
Padovi.

V kotorski škofiji je tekla zibelka tudi 
blaženi Hozani Kotorski, katere ime naj-
demo na svetniškem koledarju 27. aprila. 
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Njen rojstni kraj ni zanesljivo znan, vse-
kakor pa se je rodila nekje v okolici Ko-
torja. Luč sveta je zagledala 25. novembra 
1493. Starši so bili pravoslavne vere in pri 
krstu so ji dali ime Kata (Katarina). Tako 
starši kot sosedje so občudovali njeno bi-
stroumnost, nedolžno veselost, blago srce 
in očarljivo prijaznost. Bila je pesniško 
nadarjena in je na paši najraje prepevala 
pesmi, ki jih je sama zlagala: o cvetkah, 
o nebu in soncu, najraje pa o ljubem, do-
brem Bogu. Mati ji je pripovedovala, da 
Bog, ki je postal človek in je več kot tri-
deset let živel na zemlji, še naprej živi med 
nami pod podobo kruha. Poslej Kata ni 
nehala nadlegovati svoje mame: »Pokaži 
mi, kje je dom ljubega Boga, da ga poi-
ščem in bom srečna ob njem!«

Mati ji je pokazala cerkev v Kotorju. 
Kato je minilo veselje do paše, odtlej je ho-
tela biti v bližini tabernaklja. Ko ji je bilo 
štirinajst let, so ji domači dovolili, da se 
je preselila v Kotor. Osem let je živela pri 
mestnem svetovalcu kot služkinja. Zna-

la je prijeti za vsako delo, s svojo živahno 
pesmijo pa je v hišo prinašala dobro voljo. 
Gospodar ji je omogočil, da se je naučila 
brati in pisati. Zelo rada je obiskovala bol-
nike in jih tolažila. Ko ji je bilo dvaindvaj-
set let, je zvedela, da je v Mantovi umrla 
pobožna vladarjeva svetovalka Hozana, ki 
se je proslavila z modrostjo in predvsem z 
dobrimi deli. Kata je sklenila, da ji postane 
podobna, čeprav nima svetnega bogastva. 
Stopila je v tretji red sv. Dominika in si pri-
vzela ime Hozana. Sredi mesta Kotor si je 
priskrbela tesno celico, kjer je lahko nemo-
teno molila. Lotila se je vseh opravil z veli-
kodušno ljubeznijo do trpečih, svoje telo je 
krotila s trdim ležiščem in strogim postom. 
Ko je potres leta 1521 porušil njeno celico, 
se je preselila k samostanu ob cerkvi sv. Pa-
vla. Tam je prebila še preostalih štiriinšti-
rideset let življenja. Meščani so ji prinašali 
hrano, ona je zase obdržala le toliko, koli-
kor je najbolj nujno potrebovala, drugo je 
razdelila revežem in bolnikom. Od blizu in 
daleč so prihajali k njej premožni in revni, 
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katoličani in pravoslavni, sveta in pomoči 
potrebni in se ji priporočali v molitev.

Zadnja dva meseca življenja je sil-
no trpela, a je kljub temu bila srečna, ker 
ji je Jezus dal delež pri svojem trpljenju. 
Vse je prenesla z veseljem, ker je bila usli-
šana njena mladostna želja: biti v bližini 
dobrega Boga. Bog jo je vzel s tega sveta 

k sebi 27. aprila 1565. Njeno nestrohnjeno 
telo počiva v stekleni krsti na stranskem ol-
tarju Marijine cerkve v Kotorju. Njeno sve-
tniško češčenje, ki je bilo med preprostim 
ljudstvom razširjeno vse od njene smrti, je 
Cerkev potrdila, ko jo je leta 1927 razglasila 
za blaženo pod imenom Hozana Kotorska.

JUDEŽEV OBUP
V polnočnem miru temnih oljk in tal
zveni topot bežečih nog skoz mraz
in trudne žile bičajo obraz:
Gospod, izdal sem Te, izdal!
 
Noč lega name, težki lesk srebra
čez vse nebeške je poti razlit,
in jaz sem droben meteor razbit,
ki za oblaki v večno noč vihra.

 
Tako sem tih in lačen sem besed
in Tvojih vseodpuščajočih rok,
rad k nogam Ti položil bi glavo.
 
Ah, sam sem, le usmiljeno drevo
mi nemo proži vej drhtečih lok,
da našel mir bi zadnji Tvojih čred.
France Balantič

VELIKONOČNE UGANKE
Mirno so spali rdeči plameni
v tihem hramu leto in dan,
a zdajci so prigoreli na plan;
na soncu se jim bleščati hoče,
veter pomladi jim v zubljih fofoče –
le naj, saj to je življenja dan!
(arednab)
 
Oj, trebuščki – debeluščki,
rdečeličniki – trkljači,
suhih zlatov se najedli:
ali ptički – orloviči,
prekljuvači in sekači,
s svetlim kljunom jih pobili,
žolte zlate uplenili.
(ihrip)

Zašumeli grmi in grmiči,
deco mlado k maši so poslali,
naj pomoli in Boga zahvali.
Ali hčerke zale, vitke vile,
so moliti pozabile:
druga z drugo se ravna gizdavo,
da bi jo presegla z bujno glavo.
(eratub)
 
Pisana kača oblezla je vas,
vso vas je prelezla, še cerkev ovila,
ovila jo krog in krog, vanjo se skrila
in Bogu slavo zapela naglas.
(ajisecorp)

Fran Levstik
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V DUHU TE HOČEM SLAVITI TUDI V PEKLU MED POGUBLJENIMI
Tu te hočem sredi tvojih sovražnikov 

kljub njihovemu sovraštvu in besu proti tebi, 
združen z veliko ljubeznijo tvojega Očeta in 
tvojega Svetega Duha do tebe, častiti in te lju-
biti in hvaliti iz vsega svojega srca, o Gospod 
Jezus, za vse, kar si sam v sebi ter v vseh stva-
reh, in celo za vse učinke tvoje pravičnosti 
nad hudobnimi duhovi in nad pogubljenci. 
O češčenja vredni Jezus, zakaj nimam v sebi 
vseh sil in vseh zmožnosti, ki so jih nekdaj 
imeli ti nesrečneži? Imeli so jih za to, da bi te 
ljubili in slavili, pa so jih zaradi svoje zlobe 
izgubili. Jaz bi jih rad uporabil v tvojo hvalo 
in te z njimi ljubil! Gorje, Gospod, ti nesreč-
niki nenehno uporabljajo vso svojo moč le za 
to, da te žalijo. Ko bi bilo v meni vsaj toliko 
gorečnosti in pozornosti za to, da bi te hvalil, 
kolikor je v njih besa in prizadevanja, da bi 
te preklinjali! O ko bi mogel vsaj nekoliko 
popraviti nečast in preklinjanje, s katerim te 
žalijo. O dobri Jezus, ti nesrečneži so prejeli 
od tebe bitje in življenje ter naravne popol-
nosti, ki jih imajo in bi jih morali uporabiti 
v tvojo slavo, pa delajo prav nasprotno. Zato 

pa moram in hočem jaz nadomestiti njihov 
greh ter delati, kar bi morali delati oni. Bit, 
življenje in naravne popolnosti hudobnih 
duhov in vseh zavrženih pripadajo namreč 
tebi, moj Bog, kot nekaj, kar je izšlo iz tebe 
in pripada zato tudi meni, saj je vse moje, 
kakor pravi tvoj apostol: »Vse je vaše.« Ko 
si se mi namreč dal, si mi dal tudi vse, kar 
je tvoje. Iz tega pa nujno sledi, da morem in 
moram uporabljati v tvojo slavo bit, življe-
nje in naravno popolnost hudobnih duhov 
in pogubljencev, ker sem dolžan uporabiti 
vse, kar mi pripada, v tvojo slavo in hvalo. 
Zato ti darujem vse to, moj Jezus, kot svo-
je. Tako želim vse to uporabljati za namen, 
da boš kljub tem nesrečnežem v vsem tem 
poveličan. Zato želim v duhu stopiti v pekel 
tudi z namenom, da se postavim na prostor, 
ki ga poznaš ti, moj bog, prostor, ki sem ga 
s  svojimi grehi zaslužil in kjer bi dejansko 
bil, če bi me tega ne bilo rešilo tvoje usmi-
ljenje. Tam te hočem častiti in te ljubiti, moj 
vrhovni Sodnik.

sv. Janez Eudes

Molitev pred volitvami
Dobri Bog, oče vseh ljudi, v času velike stiske v naši domovini in po svetu izbiramo 

može in žene, ki bodo nosili bremena odgovornosti pri delu za pravičnost, varnost in 
mir med nami in v svetu. Zahtevno pot bomo zmogli v sodelovanju in z močjo tvojega 
Duha. On nas utrjuje v tvoji ljubezni in skrbi za vse ljudi. Naj omehča naša srca, da 
bomo premagovali prepire in razdore ter spoštovali tvojo podobo v vsakem človeku. 
Jezus, Božji Sin! Ti si se na križu daroval za vsakega izmed nas, da nas vse osvobodiš 
spon in grehov ter nam podariš zgled svoje darujoče ljubezni. Podari izvoljenim pogum, 
moč, poštenost in nesebičnost pri delu za blagor domovine. Usliši, dobri Oče, priprošnje 
Marije Pomočnice, naše tolažnice, ter vseh naših zavetnikov! Po Kristusu, našem 
Gospodu. Amen



SVETE MAŠE IN GODOVI
1. 4., petek, Hugo, škof   Sveta (klementinska) maša v Medžugorju
2. 4., sobota, Frančišek Paoski, red.   Sveta (klementinska) maša v Medžugorju
3. 4., PETA POSTNA (Tiha) 
NEDELJA, Sikst, papež

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

++ Danica, Jože in ostali KRAJC
Po osebnem namenu
V čast sv. Duhu za pravo pamet in blagoslov pri delu

4. 4., ponedeljek, Izidor, škof Grahovo (19.00) Po namenu
5. 4., torek, Ferbuta, vdova Bločice (18.00)

Grahovo (19.00)
+ Angela KOMAN, 7. dan
+ Tina HRIBAR

6. 4., sreda, Vilijem, opat Grahovo (19.00) V zahvalo in priprošnjo za zdravje
7. 4., četrtek, Herman, redovnik Grahovo (19.00) Za župljane
8. 4., petek, Valter, opat Lipsenj (18.00)

Grahovo (19.00)
+ Anton KOTNIK, 7. dan
Po namenu

9. 4., sobota, Valdetruda Lipsenj (18.00)
Grahovo (19.00)

+ Miroslav ULE, obletna
++ iz družine MELE in Branko VUČAK

10. 4., CVETNA NEDELJA, 
Apolonij, mučenec

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

+ Tilka KRAJC, ob godu, 40. obl.
+ Stane ZGONEC, obletna
++ Terezija, obl., Matija ZGONC

11. 4., ponedeljek, Stanislav, škof Grahovo (19.00) ++ Alojz KOMIDAR, Rok MIHELČIČ
12. 4., torek, Alferij, opat Grahovo (19.00) ++ iz družine CVETKO in OBREZA (Martin-

jak)
13. 4., sreda, Ida, redovnica Grahovo (19.00) ++ Branka in iz družine ROK
14. 4., VELIKI ČETRTEK, Lidvina Grahovo (19.00) ++ starši, brat Jernej (Retje 45)
15. 4., VELIKI PETEK, Helena Grahovo (19.00) Obredi velikega petka (Jezusov pasijon)
16. 4., VELIKA SOBOTA, 
Bernardka Lurška, redovnica

Grahovo (19.00) + Franc KOTNIK, 1. obletna

17. 4., NEDELJA 
GOSPODOVEGA VSTAJENJA 
– VELIKA NOČ

Grahovo (8.00)
Žerovnica (10.15)
Bločice (11.00)

+ Mitja ROK
Za sosesko
Za župljane

18. 4., ponedeljek, Antuza, devica Grahovo (19.00) ++ iz družin MIHELČIČ, TEKAVEC in ROŽIČ
19. 4., torek, Ekspedit, mučenec Grahovo (19.00) + Marija ŠVIGELJ, 30. dan
20. 4., sreda, Bernika, mučenka Grahovo (19.00) V zahvalo za zdravje
21. 4., četrtek, Anzelm, škof Grahovo (19.00) Za ozdravljenje družinskega debla
22. 4., petek, Aleksandra, muč. Grahovo (19.00) Po namenu Brezmadežne in za duše v vicah
23. 4., sobota, Jurij, mučenec Grahovo (19.00) ++ Antonija, Anton LUNKA
24. 4., DRUGA 
VELIKONOČNA NEDELJA 
(Božjega usmiljenja)

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

++ iz družin KODRCA in KOČEVAR
++ starši JANEZ, obl., Frančiška, mož Janez GODEJŠA
+ Magdalena KOVAČIČ, 30. dan

25. 4., ponedeljek, Marko, evangelist Žerovnica 18.00 Za župljane
26. 4., torek, Marija, Mati dobrega sveta Sveta maša drugod (za župljane)
27. 4., sreda, Hozana, devica Žerovnica (18.00) Po namenu
28. 4., četrtek, Ludvik Monfortski   Sveta maša drugod (za župljane)
29. 4., petek, Katarina Sienska Bločice (18.00)

Grahovo (19.00)
+ Angela KOMAN, 30. dan
za spreobrnjenje grešnikov

30. 4., sobota, Jožef Kotolengo, red. ust. Lipsenj (18.00)
Grahovo (19.00)

+ Anton KOTNIK, 30. dan
++ starši KOTNIK, Laze 5

 


