
OZNANILA 

župnije 
Grahovo pri Cerknici  

V GOSTJE POVABIT, DE BI VELIKU PRIJATELNOV SI ZEDOBILI
Na dan svetiga letniga žegnajna per vsaki cerkvi veliku veselje duhovnu in telesnu 

se vidi inu obhaja, zakaj le-ta praznik je en spomin veselja, kateru ti izvoleni v nebe-
sih uživajo. Danes je vse veselu, nej obene žalosti zgle-
dat ali šlišat. Kamerkuli se eden obrne, godce šliši; en 
prijatel tiga druziga v gostje vabi inu z veseljem gori 
vzame, inu le-tu, menem, h spominu Zaheusa, kateri 
tudi Kristusa Jezusa z veseljem je bil v svojo hišo gori 
vzel inu dobre gostarije njemu prpravil. Jest tudi danes 
mislim moje pošlušavce v goste povabit, de bi li kejkaj 
dobriga mogel jim naprej postavit, zakaj piše Cicero, de gosti ludje so bili zmislili za tiga 
uržoha volo, de bi veliku prijatelnov si zedobili inu od taistih v potrebah pomoč imeli. 
Zatoraj piše Plutarcus, de Aleksander, macedonski krajl, vseskuzi je gostil svoje žolnerje 
inu skuzi le-tu je dosegel, de žolnerji so bili njemu taku zvejsti inu dobri, de rajši bi bili 
umrli kakor se njemu zamerili. Cesar Numa Pompilius je bil vse rimske purgarje v gostje 
povabil inu v tej viži je bil potalažil njih srdita, razžalena inu puntarska srca. Julius Cesar 
glihi viži je bil dosegel vse, kar je želel od rimskiga folka, kadar je bil vus folk v gostje 
povabil, žlahtnu inu obilnu gostil. Jest tudi bi hotel, de bi moji dobri, zvejsti prijatelni 
ratali inu moje prošne ušlišali. Za tiga volo danes jih hočem gostiti. Če pak ne bodo rihte 
taku dobre inu obilne, kakor bi imelu biti, se troštam, de ne bodo meni zamerili; zakaj 
sem bral, da enkrat Sokrates je bil povabil v gostje te neručenejše filozofe inu cilu malu 
inu žleht rihte je bil taistem naprej postavil, taku de en philosophus se nej mogel zdržat, 
de bi ga ne bil sfaril, rekoč: »Je špot inu sramota, de ti takoršne gospude v gostje povabiš 
inu taku malu inu žleht taistem naprej postaviš.« Sokrates hitru odgovori: »Če so moji 
pravi prijatli, tu malu bodo za dobru vzeli; če pak nejso prijatli, še tiga nejso vredni.«

Janez Svetokriški, najslavnejši slovenski pridigar

september 2020 št. 9
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NAPOVEDNIK
 � V soboto, 5. 9., začnemo s pevskimi va-

jami za starejši cerkveni zbor ob 20.00 
v župnišču. Ker je birma pred vrati, 
prosim vse pevce, da pridejo. Vabljeni 
tudi novi člani! 

 � V nedeljo, 6. 9., začnemo z birman-
sko devetdnevnico. Pri deveti maši 
birmanci berejo prošnje in zahvale.

 � V ponedeljek, 7. 9., bo v Cerknici pred 
sveto mašo srečanje s škofom birmo-
valcem in malo spraševanja. Med samo 
sv. mašo pa bo škof spovedal starše in 
botre. Birmanci od torka naprej pride-
jo vsak dan k večerni sveti maši v Gra-
hovo. Po maši sledijo vaje za birmo. Če 
le morete, pridite vsak dan z njimi tudi 
starši in botri.

 � V torek, 8. 9., bo po večerni praznični 
sv. maši sestanek staršev veroučencev. 
Vabljeni v čim večjem številu, da se do-
govorimo glede urnika za verouk.

 � V sredo, 9. 9., bo po sv. maši spoved za 
birmance in vaje.

 � V petek, 11. 9., prosim, da starši posta-
vijo mlaje za birmo, očistijo cerkev in 
župnišče.

 � V soboto, 12. 9., bo po sv. maši gene-
ralna vaja za birmansko slovesnost. Ob 
20.00 tudi pevska vaja za cerkveni zbor.

 � V nedeljo, 13. septembra, je v naši žu-
pniji praznik svete birme. Zbiranje v 
župnišču ob 8.30, začetek slovesnosti 
pa ob 9.00 s procesijo izpred župni-
šča. Imena naših štirih birmancev pa 
so: Nejc Zalar, Tina Kotnik, Julija Ta-
vzelj in Filip Mele Grudzinski. Prav 

je, da se njih in tudi njihovih družin 
radi spomnimo v molitvi. Zakrament 
sv. birme bo opravil ljubljanski po-
možni škof, g. Anton Jamnik. S pe-
tjem bo popestril slovesnost naš žu-
pnijski zbor. Zahvala že vnaprej vsem 
za sodelovanje in pomoč pri pripravi 
ter lepem poteku slavja.

 � V tednu po 14. septembru bomo začeli 
z rednim veroukom. Urnik verouka bo 
določen po sestanku s starši.

 � V soboto, 19. 9., bomo imeli z otroki 
jesenski oratorij od 9.00 do 12.00. Naj-
prej bo molitev v cerkvi, nato kateheze 
in delavnice. Pa tudi nekaj igre. Vablje-
ni otroci v čim večjem številu. Ta dan 
je tudi vseslovensko srečanje mladine v 
Stični na Dolenjskem. Mladi, ki bi jih 
zanimalo to srečanje, naj se zanimajo 
pri župniku Sandiju o podrobnejših 
informacijah predvsem glede prevoza.

 � V nedeljo, 20. 9., praznujemo sloven-
ske svetniške kandidate. Med števil-
nimi mučenci in pričevalci je tudi naš 
domačin g. profesor in duhovnik An-
ton Strle, doma od Sv. Vida. Priporo-
čamo se vsem, saj so naši priprošnji-
ki pri Bogu. V naši župniji se k njim 
obračamo z  molitvijo vsak ponede-
ljek pri sv. maši. Začnemo devetdnev-
nico v čast blaženemu Antonu Marti-
nu Slomšku. On nam je zgled človeka 
vere in kulture. Ljubil je Boga in našo 
domovino, zato mu je z Božjo pomo-
čjo uspelo prenesti sedež škofije z av-
strijskega na  slovensko ozemlje. Na 



3

ta način je zgornja Štajerska na čelu 
z  Mariborom ostala slovenska, sicer 
bi bila njih usoda ista, kot je bila uso-
da Koroške. Pri  sv. maši sodelujejo 
predšolski otroci in 1. razred.

 � V nedeljo, 27. septembra, obhajamo 
Slomškovo nedeljo. Še posebej se 
bomo našemu zavetniku priporoči-
li otroci, vzgojitelji, učitelji in kate-
heti, da bi naše študijsko delo v tem 
letu bilo uspešno. Vsi otroci bomo 
sodelovali pri tej sveti maši, s seboj 

pa bomo prinesli šolske torbe in jih 
blagoslovili.

 � Na praznik nadangelov Mihaela, Ga-
brijela in Rafaela, 29. 9., bo po sv. maši 
ob 19.45 srečanje gospodarskega in 
župnijskega sveta. Začelo se je novo 
šolsko oziroma veroučno obdobje in 
prav je, da spet na novo zastavimo na-
čin dela v župniji. Vabljeni vsi člani, 
vse druge pa vabim, da podpirate naša 
prizadevanja s svojo molitvijo in sode-
lovanjem.

OBVESTILA
 H Z mesecem septembrom se začne tudi 
novo šolsko oziroma veroučno leto. 
Urnik verouka bo določen naknadno, 
ko malo več izvemo glede šolskega ur-
nika in interesnih dejavnosti. Občasno 
bodo ob sobotah ob 11.00 tudi delavni-
ce. Prispevek za verouk znaša 40 evrov 
za prvega otroka, za vsakega naslednje-
ga iz družine pa 10 evrov manj. Zbira-
mo prijave tudi za predšolski verouk, 
imenovan Sončni žarek. Vabljeni otro-
ci, stari od tri do pet let!

 H Na prvo nedeljo v mesecu je ofer na 
Bločicah. Bog vam povrni.

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

 H Na prvo soboto molimo litanije v čast 
Materi Božji.

 H Na drugo nedeljo v mesecu pa je ofer 
za tudi v Grahovem in Žerovnici. Je 
tudi priložnost za  sv. spoved. Pride g. 
dekan Maks Ipavec.

 H Tedenske svete maše so v Grahovem ob 

19.00, po podružnicah pa ob 18.00, če 
jih le naročite.

 H Čez teden molimo po sv. maši po raz-
ličnih namenih: ob ponedeljkih za be-
atifikacijo naših svetniških kandida-
tov, ob torkih v čast sv. Janezu Bosku, 
ob sredah za domovino, ob četrtkih 
po  sveti maši za duhovne poklice, ob 
petkih za zdravje naših bolnih in ob 
sobotah za družine.

 H Ob petkih popoldne so uradne ure v 
župnišču, sicer pa je g. župnik dosegljiv 
vedno pred in po sv. maši ali na mobitel.

 H V naši župniji sta prejela sv. krst v za-
dnjem obdobju: Klara Zabukovec (26. 
7.) in Jurij (23.  8.). Naj Bog ohranja 
njune družine v svoji ljubezni!

 H Umrla pa je v 101. letu starosti gospa 
Anica Premrov iz Martinjaka (Špajno-
va Ana), mama naše organistke Anke. 
Gospod, daj ji večni pokoj. In večna luč 
naj ji sveti!

 H Ker je naša župnija zaznamovana s sa-
lezijansko navzočnostjo, priporočam 
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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 24. v  mesecu spomin Marije Po-
močnice in zadnjega v mesecu spomin 
na sv. Janeza Boska.

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

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

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

 H V mesecu septembru je še nekaj prostih 
dni za svete maše. Lahko jih naročite!

 H Ob sobotah naše gospe rade čistijo in 
krasijo župnijsko cerkev, pa tudi žerov-
niško. Občasno tudi na Lipsenju in Blo-
čicah. Hvala za vaš trud in skrbnost. Va-
bimo k sodelovanju tudi druge gospe!

 H Zahvaljujem se vsem za bero in tudi za 
vaše dobrote z vrta, ki jih prinesete v 
župnišče. Bog povrni!

 H Vsem, ki ta mesec godujete, praznujete 

rojstni dan ali kakšen jubilej, voščimo 
obilo Božjega žegna.

 H Še vedno zbiramo denar za obnovo 
podružnične cerkve sv. Štefana v Pod-
štebrku. Notranjost cerkve je dokon-
čana, počasi, a zanesljivo se spreminja 
tudi zunanja podoba. Zato nagovar-
jam vse, ki vam je pri srcu ta svetnik, 
da bi še darovali za omenjeno cerkev. 
Vsakega 26. v mesecu (to je namreč 
dan sv. Štefana) se bomo pri redni sv. 
maši spomnili vseh vas, dobrotnikov. 
Tistih, ki ste že darovali, pa tudi tistih, 
ki se boste za to še odločili. Prisrčna 
zahvala še enkrat enajstim dobrotni-
kom postaj križevega pota. Tri postaje 
pa še čakajo na svojega »lastnika«. V 
času koronavirusa ne vračamo dolgov 
v dogovorjenih terminih. Še vedno jih 
je za približno 15.000 evrov. Bog naj 
vas blagoslovi za vse, kar dobrega sto-
rite tudi sicer za našo župnijo.

MOLITVENI NAMEN SVETEGA OČETA – september 2020
Molimo, da bi ljudje zemeljskih virov ne izropali, temveč si jih delili pravično in spoštljivo.
Oče naš … Zdrava Marija … Slava Očetu …

Kogar imaš rad, nikoli ne umre; le daleč, daleč je in vedno ostaja z nami.

Zaprla je trudne oči in odšla k večnemu počitku Angela Kovač. 
Na poti slovesa jo je spremljalo veliko ljudi. 

Zato hvala vsem, ki ste jo pospremili, vaščanom Grahovega za vso pomoč in darove, 
gospodu župniku Osojniku, cerkvenemu pevskemu zboru in vsem, ki ste karkoli pomagali.

Naj bo beseda, ki velikokrat gre težko iz ust, napisana z velikimi črkami. HVALA.
Vsi njeni.
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Dogodki
Zahvala za pripravo in 
izvedbo zahvalne maše 

Z velikim veseljem sem se pripravljal, 
da bom s cerkniškimi rojaki, prijatelji, 
sorodniki in z vsemi farani obhajal zlato 
mašo in se Bogu ter vsem, ki ste me pet-
deset in več let spremljali v mojem življe-
nju, zahvalil za vse dobrote, ki sem jih bil 
in sem jih še deležen od našega Gospoda 
in Boga ter od vseh vas. Moja radost je bila 
še večja, ko sem opažal, kako ste se tudi vi, 
rojaki in župljani, vključili v priprave na to 
slovesnost v Cerknici. 

Žal so se pojavile velike težave in ne-
premostljive ovire, ki so omejile vaše in 
moje najboljše namene. Virusa »korona 
19« in »korona srca« sta bila prehuda in 
močnejša od  vse dobre volje in pripra-
vljenosti narediti lep praznik za vse. Kljub 
vsem težavam pa sta bili vaša vztrajnost in 
pripravljenost, da bo kljub vsemu prazno-
vanje lepo in prisrčno, še več, veličastno, 
močnejši. Mene in vse navzoče ste prese-
netili. 

Za to se vam vsem iskreno zahvalju-
jem. Zahvaljujem se za ves trud, ki ste ga 
vložili v  priprave in izvedbo slovesnosti, 
hvala za vse darove in voščila, za vse iz-
rečene in napisane želje. Moja zahvala gre 
tudi v vasi Martinjak, Grahovo, Bločice, 
Žerovnica in vsem drugim, ki ste me obsi-
pali z voščili in darovi. A še prav posebno 
sem vam hvaležen za vse molitve, ki ste 
jih izrekli Bogu za me. Zahvalo izrekam 
tudi vsem, ki bi se radi udeležili moje zlate 

maše, pa zaradi bolezni ali drugih vzrokov 
niste mogli priti. Bogu hvala za pomoč 
tudi v tej preizkušnji, on naj vam vsem po-
vrne vse, kar ste zame storili s tako veliko 
ljubeznijo in dobroto! Še za v prihodnje 
se vam priporočam v vaše molitve in vam 
obljubljam tudi svoj molitveni spomin. 
Obenem z mojimi iskrenimi zahvalami 
sprejmite tudi moje najlepše pozdrave.

Vam vedno hvaležni  
zlatomašnik Metod Lampe

ZAČENJAMO NOVO 
VEROUČNO LETO

Ko me je župnik Sandi prosil, naj napi-
šem nekaj misli za novo prihajajoče vero-
učno leto, sem bila kar malce izgubljena. 
Leto 2020 se je res začelo zelo razgibano 
s številnimi spremembami. Zaradi epide-
mije koronavirusa smo družabno življenje 
precej omejili in vera, maša ter veroučne 
vsebine so se izvajale le v domačem krogu. 
»Ali bo naša vera zaradi teh težav zamrla?« 
se mi je ob teh dogodkih porajalo vpraša-
nje. Imam pa izkušnjo, da vse težave in 
prepreke velikokrat poglobijo našo vero, 
saj se ravno v težkih časih pogosteje z mo-
litvijo obračamo k Bogu, Jezusu in Mariji. 
Mogoče bo naša vera še trdnejša, kdo ve 
… Novo veroučno leto se začenja malce 
drugače – verouk, mašo in ostalo druženje 
bomo izvajali tako kot običajno, le z nekaj 
varnostnimi priporočili. Novi izzivi prina-
šajo drugačen, vendar zanimiv pristop do 
vere, maše in veroučnih vsebin.
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In v tem novem prihajajočem verouč-
nem letu zaupam v Marijino varstvo in 
pomoč, Božjo ljubezen in Jezusovo spre-
mljanje na tej novi, razgibani in s spre-
membami tlakovani poti. 

Patricia
Oratorij

Zadnji teden v avgustu je bilo v župni-
šču v Grahovem spet živahno. Potekal je 
oratorij, ki je tokrat trajal le tri dni. Od 
ponedeljka do srede so se zbirali fantje in 
dekleta vseh starosti. Od najbolj navihanih 
do najbolj pridnih. Vsak dan smo začeli ob 
devetih z molitvijo v cerkvi. Sledile so ka-
teheze, na katerih smo prvi dan risali roke, 
nanje pa zapisali, kako vse si lahko poma-

gamo. Bodisi svoji družini bodisi pa prija-
teljem. Izdelovali smo tudi semaforje, ki so 
nas spomnili, na kaj vse moramo biti po-
zorni. Pa naj bo to pozornost na cesti ali pa 
ko pazimo na mlajše brate in sestre. Lačne 

želodčke smo potešili s hrenovkami, odlič-
no sadno kupo, toasti in pico. Zadnji dan 
so animatorji otrokom pripravili ustvarjal-
ne delavnice. Otroci so se naučili izdelova-
ti rožice iz krep papirja. Tisti malo pogu-
mnejši pa so z delom nadaljevali. Izdelali 
so še srčke, na katere so zapisali, kako so 
lahko v življenju ljubeznivi. Za razvedrilo 
smo na dvorišču uganjali norčije in se do-
bro imeli.

Polona Mišič
Svetnik meseca

Sveti Tilen
Na prvi dan šole goduje sv. Tilen. Reče-

mo mu tudi Egidij ali Šentilj. V starih časih 
je bil v naši deželi zelo češčen in celo eden 
izmed štirinajstih pomočnikov v sili. Po 
rodu je bil Grk, Atenec, pa se je preselil na 
ozemlje današnje južne Francije in živel kot 
puščavnik in samotar. Njegovo ime v grščini 
pomeni »ščitonosec« ali »ščitodržec«. Živel 
je nekako od leta 650 do 725. Kot puščav-
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nik se je hranil z zelišči in mlekom košute, 
ki je prihajala k njemu. Njegove zveze z za-
hodnogotskim kraljem Vambom se opirajo 
na legendo, ki pripoveduje, da je kralj ne-
koč na lovu naletel na košuto in ji je sledil. 
Košuta se je zatekla k puščavniku. Kralj je 
ustrelil, toda puščica je zadela 
puščavnika. Ko je kralj zvedel, 
kako Tilen svetniško živi, mu 
je sezidal samostan, v katerem 
je Tilen umrl kot opat. Za Ri-
mom in špansko Komposte-
lo je bila to najbolj obiskana 
božja pot na krščanskem Za-
hodu. Po izročilu je Tilen sam 
ustanovil opatijo in jo vodil 
po pravilih sv. Benedikta, vendar je še da-
lje bival v skalni votlini. Ko so muslimanski 
Mavri iz severne Afrike napadali španske in 
francoske pokrajine, je Tilen s svojimi bra-
ti prubežal k  francoskemu vladarju Karlu 
Martelu. Po končani nevarnosti so samostan 

še povečali in nastalo je mesto Saint Gilles. 
Množično so romarji prihajali na Tilnov 
grob in se priporočali v dušnih in telesnih 
stiskah. V 11. stoletju je Tilnova opatija zelo 
sodelovala pri duhovni prenovi francoskega 
naroda. Ko so protestanti zavzemali kraje, 

so relikvije sv. Tilna prene-
sli v cerkev S. Sernin v mestu 
Toulouse. Češčenje sv. Tilna 
se je preneslo tudi v Nemčijo, 
kasneje pa tudi v naše kraje. V 
Sloveniji ima kar deset župnij-
skih in osem podružnih cer-
kva. Na Koroškem pa je postal 
celo glavni zavetnik. Svetniku 
so se priporočali za dobro leti-

no, za lepo vreme, proti ognju, streli in tudi 
kugi. Je tudi priprošnjik proti bolezni raka 
in blaznosti, tudi za srečen porod. Številni 
ga častijo tudi kot zavetnika lovcev, saj ima 
vedno ob sebi košuto ali srno.
(povzeto iz knjige 'Leto svetnikov', l. 2000, tretja knjiga) 

LIST
List, eden izmed mnogih listov na širnem svetu,
na vrtu, na polju, v gozdovih, pomeni življenje svojim rastlinam,
kot pljuča pomenijo nam. Zanj povejte hvala Očetu!

Mnogim živalim si hrana, prava nebeška mana.
Daješ tudi navdih poetu. Senčico daješ v neznosni vročini,
vsem, ki jih pelje mimo. Zanj pojmo hvalo Očetu!

Rahlo šumijo gozdovi v vetru. Listje ustvarja to melodijo.
Jeseni utrgani listi v vzletu, po širni planjavi okrog se podijo.
Bogu čast dajejo, dokler živijo. Zanj pojmo hvalo Očetu!

V listih so tudi zdravilni sokovi, različni učinki po njih vrstah,
dajejo tudi zdravilno moč cvetu, ki razveseljuje naša srca,
večkrat v žalost odeta. Zanj pojmo hvala Očetu.

Metod Jerič



SVETE MAŠE IN GODOVI
1. 9., torek, Brezijanska Mati Božja Grahovo (19.00) Po namenu
2. 9., sreda, Ingrid, redovnica Grahovo (19.00) ++ Antonija, obl., Franc KOČEVAR
3. 9., četrtek, Gregor Veliki, papež Grahovo (19.00) Za župljane
4. 9., petek, Irma, devica Grahovo (19.00) Po namenu
5. 9., sobota, mati Terezija, 
redovnica

Lipsenj (18.00)
Grahovo (19.00)

+ Ivan PETRIČ, obletna
+ Ana TURK

6. 9., ANGELSKA NEDELJA, 
Zaharija, prerok 

Grahovo (9.00)
Bločice (10.15)

++ iz družine MAROLT 
++ starši Ana, Janez ŽNIDARŠIČ, JERETOVI

7. 9., ponedeljek, Regina, muč. Grahovo (19.00) + Alojz KOROŠEC in starši 
8. 9., torek, Marijino rojstvo Grahovo (19.00) + Marija KOČEVAR
9. 9., sreda, Ciaran, opat Grahovo (19.00) + Emil ULE, obletna
10. 9., četrtek, Ines, mučenka Grahovo (19.00) ++ Stane, obletna, starši MODIC
11. 9., petek, Helga, spokornica Grahovo (19.00) + Marija PANTAR
12. 9., sobota, Marijino ime Lipsenj (18.00)

Grahovo (19.00)
+ Danijela SEŽUN, obletna
++ Zora, Štefan POLOVIČ

13. 9., ŠTIRIINDVAJSETA 
NEDELJA MED LETOM, Janez 
Zlatousti 

Grahovo (9.00)

Žerovnica (10.15)

+ Jože VIDIC
Za blagoslov birmancev
Za župljane

14. 9., ponedeljek, Povišanje 
Svetega Križa

Grahovo (19.00) Za gospo Majdo

15. 9., torek, Žalostna Mati Božja Grahovo (19.00) Po namenu
16. 9., sreda, Kornelij in Ciprijan Grahovo (19.00) + Slavko ŠVIGELJ
17. 9., četrtek, Robert Belarmino, šk. Grahovo (19.00) Po namenu?
18. 9., petek, Jožef Kupertinski, red. Grahovo (19.00) Po namenu
19. 9., sobota, Januarij, škof Bločice (18.00)

Grahovo (19.00)
++ Edo, sestra Angela, obl., ŽNIDARŠIČ
+ Angela KOVAČ, ob rojstnem dnevu

20. 9., NEDELJA SVETNIŠKIH 
KANDIDATOV, korejski muč.

Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)

+ Vekoslava ŽNIDARŠIČ
Za župljane

21. 9., ponedeljek, Matej, apostol Grahovo (19.00) Sveta maša drugje
22. 9., torek, Mavricij, mučenec Grahovo (19.00) Po namenu?
23. 9., sreda, pater Pij, redovnik Grahovo (19.00) Sveta maša drugje
24. 9., četrtek, Anton Martin 
Slomšek, škof 

Grahovo (19.00) Po namenu?

25. 9., petek, Sergij, menih Grahovo (19.00) Sveta maša drugje
26. 9., sobota, Kozma in 
Damjan, mučenca

Lipsenj (18.00)
Grahovo (19.00)

++ Franc, Ana GERBEC (Lipsenj 2)
++ Ana, Franc AVSEC, obletna

27. 9., SLOMŠKOVA 
NEDELJA, Vincencij Pavelski 

Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)

++ Marija, Ivan MEDEN, družina JEMEC
++ starši ŠKRINJAR, sestra Tončka

28. 9., ponedeljek, Venčeslav, 
mučenec

Grahovo (19.00) Za župljane

29. 9., torek, Mihael, Gabrijel, 
Rafael, nadangeli

Grahovo (19.00) ++ iz družine OGRINC

30. 9., sreda, Hieronim, cerkv. 
učitelj

Grahovo (19.00) Po namenu?


