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Karmeličanke
Karmel je gora v Palestini, ki jo opisuje tudi Sveto pismo Stare zaveze. V Novi zavezi 

pa so tam častili Marijo, karmelsko Mater Božjo. Pozneje so se po tej gori poimenovali 
redovniki in redovnice. Prvih šest karmeličank iz karmela na Dunaju in v Gradcu je 
prišlo na Selo (zdaj Ljubljana Moste) 12. junija 1889. Na praznik sv. Terezije Ávilske 
leta 1948 so samostan zaplenili, sestre pa izgnali. Samostan so deloma porušili, deloma 
spremenili v stanovanjsko hišo, samostansko cerkev pa so zaradi razširitve Zaloške ce-
ste porušili. Mlajše od izgnanih 
sester so si poiskale zaposlitev, 
starejše so se zatekle v  avstrij-
ske karmele, zlasti na Dunaj in 
v Linz. Zadnja sestra, ki je leta 
1946 vstopila v Karmel na Selu 
pri Ljubljani, je bila  s.  Marija 
Agneza Prečistega Marijinega 
srca  in pozneje je bila glavna 
pobudnica, da so se karmeličanke iz Avstrije leta 1967 vrnile v Slovenijo. Tri sestre so 
se vrnile in se 20. julija 1967 naselile v gospodarskem poslopju v Mengšu. Prošnje na 
občino, da bi poslopje obnovile in preuredile, so bile večkrat zavrnjene, zato so sestre 
iskale drugo lokacijo. V župniji Sora so dobile župnijski travnik, na katerem danes stoji 
samostan. Za gradnjo novega samostana si je prizadeval in ga tudi materialno podpiral 
nadškof Alojzij Šuštar. Samostan v Sori pri Medvodah je posvečen sv. Jožefu in Mari-
jinemu brezmadežnemu srcu in je bil blagoslovljen na cvetno nedeljo, 23. marca 1986.

Iz Sore je s. Marija Agneza Prečistega Marijinega srca leta 1992 odšla v rojstno župni-
jo Mirna Peč, kjer je po njeni zaslugi zaživel karmel Marije, Kraljice angelov.

V karmelu Sora in Mirna Peč živi, dela in moli 26 sester, v Avstriji pa še štiri.
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 NAPOVEDNIK
 H 1. 4. je dan šaljivcev. Prav je, da koga 
malo potegnemo za nos. A ne preveč, 
da bi koga ne zadela kap.

 H 2. 4. je cvetna nedelja in začetek ob-
hajanja velikega tedna. V spomin na 
Jezusov prihod v Jeruzalem blagoslo-
vimo oljčne vejice in drugo zelenje. 
Pri deveti maši v Grahovem bo proce-
sija izpred križa na dvorišču v cerkev. 
Med sv. mašo beremo pasijon (do-
godke Jezusovega trpljenja, kot jih 
je zapisal evangelist Matej). Pri maši 
poje starejši župnijski zbor. Med sv. 
mašo bo na razpolago za  praznično 
spoved g.  Maks Ipavec. V Žerovnici 
in na Bločicah bo procesija okrog cer-
kve. Po maši bo g. župnik na razpola-
go za sv. spoved in tudi ves teden pred 
veliko nočjo pred večerno sv. mašo.

 H 6. 4. je veliki četrtek, spomin Jezuso-
ve zadnje večerje. Pri večernih obre-
dih ob  19.00 sodelujejo tudi bodoči 
prvoobhajanci (otroci 2. razreda). Za 
otroke, ki še niso bili pri prvem obha-
jilu, bomo blagoslovili majhne kruh-
ke, ki jih bodo odnesli domov.

 H 7. 4. je veliki petek, spomin na Jezu-
sovo smrt na križu. Je strogi post, ko 
ne jemo mesa in se le enkrat do sitega 
najemo. Dopoldne bo obisk bolnikov 
na domu. Ob 15.00 bo molitev križe-
vega pota, ob 19.00 pa obredi velike-
ga petka. To je edini dan v letu, ko v 
znamenje žalovanja ni svete maše, a 
vseeno lahko pristopimo k obhajilu. 
Pri obredih s poljubom počastimo 

križ in prisluhnemo pasijonu (Jezu-
sovemu trpljenju), kot ga je zapisal 
evangelist Janez. Sodelujejo lanski 
birmanci.

 H 8. 4. je velika sobota, ko Jezus počiva 
v grobu. Ob 7.00 bo blagoslov ognja, 
ob 8.00 pa molitev hvalnic pri Božjem 
grobu. Dopoldne bo obisk bolnikov 
na  domu s prazničnim obhajilom. 
Popoldne sledi blagoslov jedil, in si-
cer ob 15.30 na Bločicah, ob 16.00 na 
Lipsenju, ob 16.30 v Žerovnici in ob 
17.00 v Grahovem. Ob 19.00 pa obha-
jamo velikonočno vigilijo, ko blago-
slovimo velikonočno svečo, zname-
nje Vstalega Gospoda. Tudi zvečer bo 
blagoslov jedil.

 H – 9. 4. je Velika noč, praznik Gospo-
dovega vstajenja. Ob 8.00 bo najprej 
vstajenjska procesija po Grahovem, 
nato pa slovesna maša s sodelova-
njem otroškega in starejšega zbora. 
Ob 10.15 bo praznična maša tudi v 
Žerovnici. Praznična nabirka je na-
menjena novi strehi na cerkvi na Lip-
senju. Bog lonaj za vse, kar darujete 
tudi sicer za cerkev!

 H 16. 4. je bela nedelja ali nedelja Božje-
ga usmiljenja. Pri sveti maši sodelujejo 
otroci predšolskega in prvega razreda.

 H 23. 4. je tretja velikonočna nedelja in 
pri sv. maši sodelujejo otroci 2. in 3. 
razreda.

 H 25. 4. bo po sveti maši ob 19.30 sesta-
nek staršev prvoobhajancev.

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

 H 30. 4. je nedelja Jezusa, dobrega Pastirja 
in je sveta maša samo v Grahovem ob 
9.00 (ne v Žerovnici in ne na Bločicah). 
Je svetovni dan molitve za duhovne po-
klice. Župnik Sandi pa je na romanju v 
Rimu.

 H Načrtujemo romanja z raznimi sku-
pinami, tudi od drugod: Medžugorje 
(12.–14. 4.), Rim (27.–30. 4.), Bolga-
rija in Romunija (27. 6.–6. 7.), Toska-
na (10.–12. 7.) in Bavarska (10.–12. 8. 
skupaj s cerkniškimi). Če bi koga kaj 
zanimalo, naj se obrne neposredno na 
župnika Sandija.

OBVESTILA

VELIKONOČNO VOŠČILO
Ko so Jezusa umorili in položili v grob, so učenci bili prepri-

čani, da je vsega konec. Pravljična triletna avantura se je spre-
menila v nočno moro. Spet se bo treba vrniti med sorodnike in 
stare prijatelje. Gotovo se jim bodo posmehovali in jim čestitali, 
da so kočno prišli k pameti in nehali sanjariti o Jezusovem kra-
ljestvu. Toda čez tri dni presenetljivo nova zgodba. Mrtev Jezus 
je živ. Pa saj to je noro! Apostoli skoraj ne morejo verjeti, »ne-
verni« Tomaž prav tako ne. Zgodil se je čudež. Žalost ob Jezuso-
vi smrti je bila velika, veselje ob njegovem vstajenju pa še večje.

Kriza današnjega sveta nas spravlja v žalost in obup. Nika-
kor noče biti konca vojaških spopadov, podražitev, sesutij bank, pomanjkanja 
potrebnih poklicev, krize materialnih dobrin … Nekateri celo napovedujejo ure-
sničitev konca sveta, o katerem govori tudi Sveto pismo.

Pa vendar: KRISTUS JE SPET VSTAL! Spet obhajamo veliko noč, zato v srcih 
kristjanov ni obupa in žalosti, ampak optimizem in pogled v svetlo prihodnost. 
Usoda sveta je v Božji roki in ne v odločitvah velikih mogočnežev!

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 različ-
nih namenih: ob ponedeljkih  za beati-
fikacijo naših svetniških kandidatov, ob 
torkih za žrtve v vojni in v potresih, ob 

sredah za domovino, ob četrtkih po sve-
ti maši za duhovne poklice, ob petkih 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.
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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.

• Na prvo soboto molimo litanije v čast 
Materi Božji.

• Ob sobotah gospe čistijo in krasijo 
cerkev po dogovoru ali po razpore-
du. Ob 20.00 so pevske vaje za sta-
rejši cerkveni zbor. 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.

• Razen rednih sodelavcev pri obliko-
vanju mesečnih oznanil vabim k so-
delovanju 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.

Legenda o Kristusovi suknji
Ko je Kristus umrl, so vadljali pod kri-

žem vojščaki za njegovo suknjo. Dobil pa 
je vadljo Markus iz Panonije. Kristusova 
suknja je bila šita iz grobega rdečega su-
kna, rezana vsa iz enega kosa. Šivala jo je 
Marija sama, ko je bilo Kristusu sedem let. 
Na rdeče sukno so kapale njene rdeče sol-
ze, ko je mislila na sinovo trpljenje in smrt. 
Tistih solz ni bilo moči izbrisati, poznajo se 
še danes. Kristus je oblekel suknjo in je ni 
slekel petindvajset let. Kakor je rastel, tako 
je rasla suknja čudežno z njim. Nosil jo je, 
ko je tolažil žalostne, odpuščal grešnikom, 
lečil bolnike, dramil mrtve. Tudi jo je no-
sil, ko je jokal krvave solze na Oljski gori 
in ko je nastopil pot na Golgoto. Markus 
iz Panonije si je ogrnil Kristovo suknjo, da 
bi se razkazal pred vojščaki. Ali komaj jo 
je ogrnil, ga je zabolelo srce in njegove oči 
so spregledale. Odpasal si je meč, ni slišal 
zasmehovanja, ne hudih besed in je šel, 
kakor ga je gnalo spoznanje. Videl je krivi-

co, ki je prej ni videl; videl je, da so deležni 
trpljenja in križa tisti, ki lajšajo trpljenje in 
nosijo križ omagujočim: in videl je, da bo 
njih plačilo večno in nezaslišano veselje; in 
nazadnje je videl tisočletno kraljestvo pra-
vice in blagoslova božjega. Tako je romal 
od kraja do kraja, od dežele do dežele in 
njegova beseda je bila evangelij. Ubogim 
je prinesel bogastvo, bolnim zdravje, po-
trtim radost. Razodel je malodušnim: vsa 
krivica je v vaših srcih; očistite srca – kje 
je krivica? On sam, Markus iz Panonije, 
ni čutil romarskega trpljenja, ne gladu, ne 
žeje, ne mraza. Njegove oči so bile uprte 
v tisočletno kraljestvo in njegova duša je 
bila do upanja nasičena in napolnjena. 
Ubog in trden je umrl, pokopali so ga za 
plotom. Ko so ga pokopali, so se spogledali 
in so rekli: »Komu njegovo premoženje?« 
Njegovo premoženje pa je bila Kristuso-
va suknja. Dolgo so govorili in barantali, 
naposled pa so uganili: »Razrežimo jo, to 
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rdečo suknjo, pa si vzemimo vsak svoj kos, 
kolikor nas je. Ti si mu dal kos kruha, jaz 
kozarec vode, ti slamo za noč, ti si ga po-
kopal, vsem je dolžan, naj plača vsem!« In 
tako so storili. Na devet kosov so razrezali 
Kristusovo suknjo; in povečala je suknja 
devet spoznavalcev. Zakaj ostale so na su-
knji Marijine solze in ostala je Kristusova 
kri. Šli so v svet, dediči Kristusove suknje, 
in so oznanjali tisočletno kraljestvo. Trpe-
li so in umrli v trpljenju in sladkosti. Njih 
bogastvo pa je ostalo in na stotine je bilo 
dedičev. Razšli so se, razbegli se na vse 
strani prostorne zemlje; vsi bogati dediči, 
lastniki Kristusove suknje. Njih dedičev je 

bilo na tisoče, bilo jih je na milijone.
Brate, čemu jokaš? Raduj se in vriskaj 

od radosti: tudi ti nosiš Kristusovo suknjo, 
kakor jo nosim jaz. Kakor jaz in kakor sil-
ni milijoni trpečih. Pa pride čas in blizu je, 
ko se bo razodelo do konca: da naše trplje-
nje ni bilo izlito kakor voda v pesek, tem-
več da nam je pognojilo, zalilo in hranilo 
večno poveličanje; ko se bo razodelo, da je 
vsaka naša solza osušila tisočero drugih; 
in ko se bo navsezadnje preslavno razode-
lo, da smo mi vsi, mi zmagovalci, ki smo 
trpeli zaradi pravice, nosili rdečo Kristu-
sovo suknjo.

Ivan Cankar

Sveti Rudolf, mučenec
Ime Rudolf je na Slovenskem precej 

pogosto. Po izvoru je to nemško ime in 
pomeni »slavni volk«. Priljubljeno je bilo 
zlasti v plemiških družinah. Proslavil ga je 
na primer nemški cesar Rudolf I., začetnik 
Habsburžanov, ki so vladali nad sloven-
skim ozemljem vse do leta 1918 in prav to 
je najbrž pripomoglo, da je bilo v preteklo-
sti in je še danes pri nas razmeroma veliko 
takih, ki jim je ime Rudolf ali skrajšano 
Rudi pa tudi Dolfe. Pri Nemcih sta iz ime-
na Rudolf skrajšani obliki Dolf in Rolf, pri 
Francozih Raoul, pri Italijanih Rodolfo in 
skrajšano Dolfo. Bibliotheca Sanctorum, 
kritična enciklopedija vseh svetnikov in 
svetnic, ki jih je katoliška Cerkev uvrstila 
v svoj spominski koledar, opisuje življe-
nje dveh blaženih in enega svetnika s tem 
imenom. 17. aprila se spominjamo blaže-
nega Rudolfa iz švicarskega mesta Bern, ki 
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je umrl mučeniške smrti še v otroški dobi. 
V Bernski kroniki, ki jo je napisal Konrad 
Justinger v letih 1420 do  1430, beremo, 
da je bil 17. aprila leta 1294 v tem mestu 
storjen gnusen zločin. Skupina Judov je v 
neki kamnolom zvabila krščanskega dečka 
Rudolfa, in da bi se ponorčevali iz Kristu-
sovega trpljenja, so dečka pribili na križ in 
ga pustili, da je tam izkrvavel. Storilci so to 
dejanje skušali potlačiti v pozabo, vendar 
se je zločin kmalu razvedel. Mestni svet in 
krajevna duhovščina so na tako krut način 
umorjenega dečka imela za mučenca, zato 
so ga z vsemi častmi pokopali ob oltarju 
Svetega Križa v glavni mestni cerkvi. Pre-
prosto ljudstvo je ta oltar poslej imenovalo 
»oltar svetega Rudolfa« spričo mnogih ču-
dežev, ki so se ob grobu mladega mučenca 
dogajali. Gotovo pa mučenec Rudolf ne bi 
odobraval maščevanja mestnih oblasti nad 

judovskimi morilci: mnoge člane judovske 
skupnosti so vrgli v ječo, jih mučili in ne-
katere tudi usmrtili. Izdali so tudi odlok, 
da se noben Jud ne sme več za stalno na-
seliti v Bernu. Cerkev, v kateri je bil poko-
pan blaženi Rudolf, so leta 1485 podrli ter 
na njenem mestu zgradili večjo in lepšo. 
Posmrtne ostanke mladega mučenca so 
položili v sarkofag pod oltar Svetega Kri-
ža. Leta 1520 so kalvinci oplenili cerkev, 
porušili oltar Svetega Križa, relikvije bla-
ženega Rudolfa so vzeli iz sarkofaga ter jih 
pokopali neznano kje. Češčenje blaženega 
Rudolfa je bilo razširjeno le v nekaterih 
predelih Švice, kjer so njegov spomin ob-
hajali 17. aprila. V Rimskem martirologiju 
njegovega imena ni.

(iz knjige Silvestra Čuka,  
Svetnik za vsak dan, I. del)

MOLITVENI NAMEN ZA MESEC APRIL
Za kulturo nenasilja
Molimo, da bi se bolj razširila kultura 

nenasilja, ki vključuje vse manjšo uporabo 
orožja tako s strani držav kot državljanov.

Nenasilje: stil politike za mir
Želim se zadržati pri nenasilju kot stilu 

mirovne politike in prosim Boga, naj vsem 
nam pomaga, da bi se nenasilja oklenili z 
najglobljimi koreninami svojih čustev in 
osebnih vrednot. Velikodušna ljubezen in 
nenasilje naj nas vodita pri vzpostavljanju 
medsebojnega, družbenega in medna-
rodnega povezovanja. Ko se žrtve nasilja 
znajo upreti skušnjavi maščevanja, lahko 
postanejo najzanesljivejši protagonisti ne-

nasilnih gibanj za krepitev miru. Nenasilje 
lahko postane značilni slog našega odlo-
čanja, naših medsebojnih razmerij, dejanj, 
naše politike na vseh ravneh, od krajevne 
in vsakdanje do svetovne.

Razbiti svet
Preteklo stoletje sta opustošili dve smr-

tonosni svetovni vojni. Svet je spoznal 
nevarnost atomske vojne in veliko drugih 
spopadov. Danes pa imamo, žal, opraviti 
s  strašno svetovno vojno po koščkih. Ni 
lahko reči, ali je današnji svet nasilnejši 
od včerajšnjega ali ne, niti tega, ali smo za-
radi sredstev sodobnega komuniciranja in 
mobilnosti, tako značilnih za našo dobo, 
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občutljivejši na nasilje ali nanj bolj navaje-
ni. Kakor koli že, to vsestransko »razdro-
bljeno« nasilje povzroča velikansko trplje-
nje, ki se ga dobro zavedamo: vojne po šte-
vilnih državah in celinah: terorizem, kri-
minal in nepredvidljivi oboroženi napadi; 
zlorabe, ki so jim izpostavljeni begunci in 
žrtve trgovine z ljudmi; uničevanje okolja. 
Čemu vse to? Mar nasilje omogoča dose-
ganje dolgotrajnih ciljev? Mar ne sproža 
le besnih povračilnih ukrepov in vedno 
novih smrtonosnih spopadov, ki prinašajo 
koristi samo maloštevilnim »gospodarjem 
vojne«? Nasilje ni zdravilo za naš razdro-
bljeni svet. Odgovarjanje nasilju z nasiljem 
vodi, v najboljšem primeru, k prisilnim 
migracijam in povzroča neskončno tr-
pljenje, ker so velikanske količine dobrin 
namenjene vojaškim ciljem in odtegnjene 
vsakdanjim potrebam mladih, družin v 
stiski; starim, bolnim, veliki večini svetov-

nega prebivalstva. V najslabšem primeru 
lahko vodi številne, če že ne kar vseh, v 
telesno in duhovno smrt.

Močnejše od nasilja
Nenasilje včasih razumemo kot pre-

dajo, izmikanje in ravnodušnost, v resnici 
pa ni tako. Ko je mati Terezija leta 1979 
prejela Nobelovo nagrado za mir, je jasno 
povedala, kako gleda na nenasilje: »V naši 
družini ne potrebujemo bomb, orožja, 
uničevanja, da bi prinašali mir, temveč le 
to, da smo skupaj, da se imamo radi. In 
premagali bomo vse zlo na svetu.« Kajti 
moč orožja je varljiva. Medtem ko trgovci 
z orožjem opravljajo svoj posel, revni de-
lavci za mir pomagajo enemu pa drugemu 
pa spet drugemu človeku in tako darujejo 
svoje lastno življenje. Zato je tem mirov-
nim delavcem mati Terezija »simbol, iko-
na naših časov«.

Papež Frančišek

ZNAMENJA ČASA
Znamenja časa se dajo človeku
popotniku na tej naši zemlji
v eni sami Gospodovi želji,
da ne bi zgrešili poti k prihodnjemu veku.
 
Kjer bo sijalo Sonce pravice,
kjer bo vladala čista ljubezen
in bo strta vsaka bolezen,
tam bo tron miru, ljubezni in pravice.
 
Kdo razumel bo znamenja časa?
Mogotci, kralji, bogataši;
uživalci sveta ob polni čaši?
Mogočen narod, čistokrvne rase?

Hvala, Oče, da si to prikril
vsem modrim in razumnim;
z modrostjo tega sveta nasičenim!
Malim, preprostim otrokom pa razkril.
 
Slišimo že tvoje korake
in glas Pastirja poznamo;
Tebi se popolnoma predamo,
odpusti nam naše napake.

 
Metod Jerič



SVETE MAŠE IN GODOVI
1. 4., sobota, Agapa in Irena, muč. Grahovo (19.00) Za zdravje 
2. 4., CVETNA NEDELJA, 
Frančišek Paolski, redovni 
ustanovitelj

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

+ Ivanka ŽNIDARŠIČ, ob roj. dnevu
+ Stane ZGONEC, obletna
++ Marija, starši MARKOVČIČ

3. 4., ponedeljek, Rihard, škof   Sveta maša drugod (za župljane)
4. 4., torek, Izidor Seviljski, škof Grahovo (19.00) Za blagoslov in zdravje
5. 4., sreda, Krescencija, red. Grahovo (19.00) Za prijatelje popotnike
6. 4., veliki četrtek, Ida, red. Grahovo (19.00) ++ iz družin BRANCELJ, KOČEVAR in ZAKRAJŠEK
7. 4., veliki petek, Lidvina Grahovo (19.00) obredi velikega petka – ni sv. maše!
8. 4., velika sobota, Helena Grahovo (19.00) ++ Franc in sorodniki IVANČIČ
9. 4., NEDELJA GOSPO-
DOVEGA VSTAJENJA – 
VELIKA NOČ

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

++ Andrej, Vida KRANJC
Za sosesko
+ Ivana, obletna, Matija INTIHAR

10. 4., velikonočni ponedel-
jek, Rudolf, mučenec

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

Za župljane
Po namenu?
++ Terezija, obl., Matija ZGONC

11. 4., torek, Stanislav, škof Grahovo (19.00) Za zdravje in Božji blagoslov
12. 4., sreda, Zenon, škof Grahovo (19.00) ++ starši, brat Jernej (Retje 45)
13. 4., četrtek, Ida, redovnica Grahovo (19.00) Po namenu
14. 4., petek, Lidvina, devica   Sveta maša drugod
15. 4., sobota, Helena,  
kneginja

Lipsenj (18.00)
Grahovo (19.00)

+ Miroslav ULE, obletna
++ iz družine OBREZA, CVETKO (iz Martinjaka)

16. 4., nedelja, NEDELJA 
BOŽJEGA USMILJENJA, 
Bernardka Lurška

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

++ Marjeta MULEC, 20. obl., Doroteja JAKŠIČ, 35. obl.
++ iz družine JENC
+ Ciril SRNEL, 10. obletna

17. 4., ponedeljek, Rudolf, muč.   Sveta maša drugod
18. 4., torek, Galdin, škof Grahovo (19.00) Za župljane
19. 4., sreda, Ekspedit, muč.   Sveta maša drugod
20. 4., četrtek, Bernika, muč. Grahovo (19.00) ++ Branka in ostali iz družine ROK
21. 4., petek, Anzelm, škof Grahovo (19.00) V zahvalo in za srečo in za zdravje
22. 4., sobota, Hugo, škof Grahovo (19.00) ++ starši in brat Jernej (Retje 45)
23. 4., NEDELJA BOŽJEGA 
USMILJENJA,  
Jurij, mučenec

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

+ Stane ŠEGA (z Lipsenja)
Za župljane
+ Angela MIŠIČ

24. 4., ponedeljek, Fidelis, 
mučenec

  Sveta maša drugod

25. 4., torek, Marko, evan-
gelist

Grahovo (19.00) Po namenu družine TURŠIČ

26. 4., sreda, Marija, Mati 
dobrega sveta

Grahovo (19.00) V zahvalo in priprošnjo za Božje varstvo

27. 4., četrtek,  Hozana Kotorska Grahovo (19.00) + Jožefa ZGONEC, obletna
28. 4., petek, Vital, mučenec   Sveta maša drugod
29. 4., sobota, Katarina Sienska   Sveta maša drugod
30. 4., TRETJA VELIKO-
NOČNA NEDELJA,  
Pij V., papež

Grahovo (9.00) + Ivanka ŽNIDARŠIČ, obletna

  


