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OZNANILA
župnije
Grahovo pri Cerknici
OBRAČUN
Povejte meni, kaj ste le-tu celu lejtu delali ali mislili. Le-tu lejtu je imelu 12 mesecov,
52 tednu, 366 dni, 8784 ur. Zdaj odgovorite meni: kulikajn mesecov ste za te nebeske
večne šace inu trošte delali? Pater, obeden cel mesec. Kulikajn tednu ste li na G. Boga
mislili? Pater, obeden cel teden. Vsaj kulikajn ur ste za izveličajne vaše duše se pomujali?
Hvala Bogu, jest vsak lubi praznik šlišim sveto mašo, v delavnik pak, kakor vstanem, doli
pokleknem inu G. Boga se prporočim; zvečer,
poprej kakor grem spat, tudi enu malu molim. Tedaj ti po moji rajtingi v enem lejti za
tu nebesku večnu veselje se pomujaš 192 ur.
Kej ostanejo te druge ure 8592? Tedaj 8592 si
delal za tvoje truplu, za tu posvejtnu, kateru
je enu neč … Jest, hvala Bogu, pater, vsaki zapovedan praznik šlišim dvej sveti maši inu s. pridigo inu v tej viži dvej celi uri G. Bogu
šlužim: kuliku tedaj ur pride v enem lejti? Hočeš vejdit? Pride ner tu več, če vse praznike
vkupaj zrajtamo, katere celu lejtu po zapuvidi ali navadi praznujemo, pride 220 ur. Kej
so ostale 8564 ur? Le-te tedaj z'enu neč si ofrav … Hvala Bogu, pater, jest vsak lubi dan
šlišim eno sveto mašo in vsak dan doma molim en del svetiga roženkranca; kulikajn
tedaj ur v enem lejti pride: Maša trpi poli ure inen del svetiga roženkranca tudi tulikaj
časa, tedaj v enem lejti pride 366 ur, katere si k šlužbi G. Bogu doprnesel. Kej so ostale te
druge ure 8418? Tedaj ti si taiste doprnesel za tu, kar je enu neč … Oh, nespamet velika
teh ludi, katerih veliku se najde, de tu celu lejtu nejso eno samo uro Bogu ofrali za izveličajne njih uboge duše, ampak so hudiču šlužili 12 mesecov, 52 tednu, 366 dni, 8784 ur.
Ah, de se Bogu stutavženkrat smili!
Janez Svetokriški, najslavnejši slovenski pridigar

NAPOVEDNIK

(če bodo pogoji glede ukrepov proti koronavirusu to dopuščali)
ӴӴ Prvi teden veselega decembra obhajamo
devetdnevnico v čast Brezmadežni s posebnim branjem za vsak dan.
ӴӴ V sredo, 2. 12., bo v Grahovem srečanje dekanijskih duhovnikov. K sv. maši ob 9.30 vabljeni cerkveni pevci in tudi drugi verniki.
ӴӴ V soboto, 5. 12., je ob 11.00 žegnanjska
sveta maša pri sv. Miklavžu pod Slivnico.
Iz več strani gredo procesije. V Grahovem se zberemo ob 9.30 pred cerkvijo in
krenemo na pot. K večerni maši (18.00)
pa vabljeni starejši in bolni. Kdor želi,
lahko med mašo prejme tudi bolniško
maziljenje. Po sveti maši sledi pogostitev
za starejše v župnišču.
ӴӴ Na prvo nedeljo v mesecu, 6. 12., ki je
tudi Miklavževa, je na Bločicah ofer za
potrebe cerkve. Pri grahovski sveti maši
sodelujejo otroci tretjega razreda. Ob
16.00 obišče naše otroke sveti Miklavž.
Prispevek staršev je 10 evrov na enega
otroka. Za ministrante ni prispevka.
Že prej sveti dobrotnik obišče tudi naše
ostarele po vaseh.
ӴӴ Na tretjo adventno nedeljo, 13. 12., je
žegnanje oziroma slovesno praznovanje
Brezmadežne, naše farne zavetnice. Med
svetima mašama v župnijski cerkvi je izpostavljeno Najsvetejše, zato smo vabljeni k molitvi. V Grahovem sodelujejo župnijski pevski zbor in otroci 4. razreda.
Ta dan je tudi priložnost za praznično
sveto spoved, ki velja že tudi za božič.
ӴӴ Na četrto adventno nedeljo, 20. 12., pri
deveti sveti maši sodelujejo otroci 5.
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razreda. skavti prinesejo Betlehemsko
lučko.
ӴӴ V sredo, 16. 12., začnemo tudi božično
devetdnevnico. Pri božični devetdnevnici
sodelujejo predšolski otroci in 1. razred.
Zbiramo ovčke in listke.
ӴӴ V četrtek, 17. 12., pri božični devetdnevnici sodelujejo otroci 2. razreda.
ӴӴ V petek, 18. 12., je pri verouku božična
sveta spoved. Pri božični devetdnevnici
sodelujejo otroci 3. razreda.
ӴӴ V soboto, 19. 12., pri božični devetdnevnici sodelujejo otroci 4. razreda.
ӴӴ V ponedeljek, 21. 12., pri božični devetdnevnici sodelujejo otroci 6. razreda.
ӴӴ V torek, 22. 12., je ob 11.00 delavnica za
otroke, da pripravimo krone in vse drugo
za kolednike. Pri božični devetdnevnici
sodelujejo otroci 7. razreda.
ӴӴ V sredo, 23. 12., pri božični devetdnevnici sodelujejo otroci 8. in 9. razreda.
ӴӴ Na prvi sveti večer (24. 12.) je otroška
božična maša ob 18.00. Ob koncu slovesnosti je blagoslov otrok. Blagoslovimo
tudi kredo in kadilo za kolednike. Vse
kaže, da glede na pridnost naših otrok
mali Jezušček obdari otroke s skromnimi darilci. Točno ob polnoči pa s pesmijo »Sveta noč, blažena noč« začnemo
praznik Gospodovega rojstva v župnijski cerkvi. S slovesnim petjem polepšajo
kot vedno ta praznik naši pevci. Pred
vsako sveto mašo je župnik v spovednici. Tudi druge dneve po dogovoru.
ӴӴ Na Štefanovo, 26. 12., bo ob devetih sve-

ta maša za domovino na Bločicah. V žusenju. Hvala za Vašo velikodušnost!
pnijski cerkvi na ta dan svete maše ne bo. ӴӴ Na praznik Nedolžnih otrok, 28. 12.,
Na Lipsenju pa bo ob desetih žegnanjska
molimo tudi za nerojene otroke.
maša in nato blagoslov konj. Pojejo naši ӴӴ Nedelja po božiču je nedelja sv. Družipevci. Vabljeni v čim večjem številu.
ne, ko še posebej molimo za ljubezen in
ӴӴ Po božiču pa tja do praznika sv. treh krarazumevanje po naših družinah.
ljev nas obiščejo koledniki (glej razpo- ӴӴ Na starega leta dan (ali na drugi sveti vered!). Spremlja jih g. župnik in (po želji)
čer) je ob 18.00 v župnijski cerkvi zahvalblagoslovi vaše domove. Sladke dobrona maša za vse dobrote, ki smo jih prejeli
od Boga v preteklem letu. Noč bo dolga,
te, ki nam jih namenjate, bomo pojedli,
denar pa namenili delno salezijanskim
zato je zelo na mestu obisk silvestrske
svete maše. Vabljeni v čim večjem številu!
misijonom, delno obnovi strehe na LipKoledniki in blagoslov hiš 2020:
26. december (sobota): GRAHOVO spodaj:
13.30 po vasi od župnišča dol,
16.00 hiše na levi v smeri proti Žerovnici.
27. december (nedelja): GRAHOVO zgoraj:
13.30 mimo stare šole proti Radleku, nove hiše,
15.00 mimo gasilskega doma, nove šole do frizerstva Brigita,
16.00 od frizerstva do fužine.
29. december (torek): MARTINJAK:
15.00 pri naših otrocih in sodelavcih.
30. december (sreda): GORENJE JEZERO:
15.00 pri naših otrocih in sodelavcih.
Koledniki in blagoslov hiš 2021:
2. januar (sobota):
9.00 BLOČICE,
11.00 BLOŠKA POLICA: pri naših otrocih in sodelavcih.
ŽEROVNICA:
14.00 od gostilne Stana po desni strani,
15.00 od gasilskega doma po levi strani,
16.00 okrog mlina Mavko proti Tekavčevi ogradi.
3. januar (nedelja):
13.30 LIPSENJ in PODŠTEBRK,
15.30 GORČICE.
4. januar (ponedeljek):
15.00 rezervni termin (po dogovoru).
6. januar (sreda):
15.00 rezervni termin,
18.00: Grahovo: koledniška sv. maša in pica za kolednike.
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OBVESTILA

(če bodo pogoji glede ukrepov proti koronavirusu to dopuščali)
Letošnji božični prazniki so zaznamovani s krizo covida 19. Celemu svetu ta bolezen sporoča, da smo ljudje kljub pameti in moči vendarle zelo krhka bitja. Imamo
veliko orožja in vojska, imamo številne in dobro izurjene policiste, ki nas varujejo.
Pa nas vse to ne more obvarovati pred tako majhnim, kot je koronavirus. Bodimo
pametni, držimo se splošno sprejetih ukrepov in tudi molimo po namenu za zdravje. Govorimo o luči na koncu tunela krize. Za nas kristjane je prava luč na koncu
tunela novorojeni Jezus, rojen ob polnoči, ko je tema najmočnejša.
ZATO VSEM SODELAVCEM, ŽUPLJANOM IN VAŠČANOM ŽELIM
OB PRAZNOVANJU JEZUSOVEGA ROJSTVA IN VSTOPA V LETO 2021,
DA BI SPREJELI NOVOROJENEGA KOT LUČ, KOT BOGA,
KI NAS REŠUJE TUDI IZ KRIZE BOLEZNI.
Bog vas blagoslovi in ostanite zdravi. Župnik Sandi
 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. Že dopoldne pa obisk

4










bolnikov na domu.
Na prvo soboto molimo litanije v čast
Materi Božji.
Ob sobotah gospe čistijo in krasijo cerkev po dogovoru ali po razporedu. Ob
10.00 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.
Razen rednih sodelavcev pri oblikovanju mesečnih oznanil vabim k sodelovanju še druge, ki znate kaj lepega
napisati.
Po dogovoru so priprave za krst in poroko.

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.

 Priporočam verski tisk, predvsem Druših cerkva. Še posebej vsem tistim, ki ste
žino in Ognjišče, za otroke pa Mavrico.
že namensko darovali za podružnično
Naročniki na verski tisk lahko poravcerkev sv. Štefana na Lipsenju. Zaradi
nate letno naročnino pri g. župniku.
omejitev cerkvenih dejavnosti in veVabimo tudi nove naročnike.
likega zmanjšanja prihodkov župnije
 Kupite lahko Marijanski koledar in
dolg za sv. Štefana ostaja nespremenjen,
pratiko za leto 2021, naročite pa se lahpribližno 15.000 evrov. Lahko darujete
ko tudi na Mohorjeve knjige. Na polici
prek banke ali tudi osebno v poštni nabodo tudi božične voščilnice s prostobiralnik župnišča in o tem obvestite žuvoljnim prispevkom za cerkev.
pnika. Naj Bog vsem dobrotnikom po Za mesec december in tudi še za naprej
plača s svojim blagoslovom in zdravjem.
lahko darujete za svete maše. Se župnik  Vsem, ki ta mesec godujete, praznujete
priporoča!
rojstni dan ali kakšen jubilej, voščimo
 Zahvaljujem se vsem dobrotnikom naobilo Božjega žegna.

MOLITVENI NAMENI SVETEGA OČETA – december 2020
Molimo, da bi se naš osebni odnos z
Jezusom Kristusom napajal iz Božje besede in iz molitvenega življenja.
Človek je bil ustvarjen kot bitje, ki je v
osebnem odnosu z Bogom, ki najde svojo
polno uresničitev samo v srečanju s svojim
Stvarnikom. Pot življenja vodi v dokončno
srečanje z Gospodom. Ustaviti se v tišini. Iz
skrivnostne tišine z Bogom privre njegova Beseda, ki odmeva v našem srcu. Jezus
sam nas je naučil, kako je zares mogoče biti
z Očetom, in to nam pokaže s svojo molitvijo. Evangeliji nam prikazujejo Jezusa, ki

se umakne v samotne kraje, da bi molil. Ko
učenci vidijo njegov tesen odnos z Očetom,
začutijo željo, da bi tega bili deležni tudi
sami, in Jezusa prosijo: »Gospod, nauči
nas moliti« (Lk 11,1). Ali se v svojem odnosu z Gospodom v molitvi čudimo ali pa
mislimo, da je molitev pogovor z Bogom,
kakor to počnejo papagaji? Ali dopustimo,
da nas Bog preseneti? Kajti Bog je Bog presenečenj. Srečanje z Gospodom je namreč
vedno živo srečanje, ni muzejsko srečanje.
Je živo srečanje in mi gremo k maši in ne v
muzej. Gremo v živo srečanje z Gospodom.

Molitev za zdravje v času epidemije koronavirusa
Oče usmiljenja in tolažbe,
tvoj Sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja.
Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani.
Nakloni jim izboljšanje zdravja, njihovim svojcem pa pogum in zaupanje.
Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje,
da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov;
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raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo.
Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov,
da bomo rešeni bolezni in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati.
Sv. Marija, zdravje bolnikov, prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni, prosi za nas.
Naši krstni zavetniki, prosite za nas.
Naši angeli varuhi, prosite za nas.
Vsi božji svetniki in svetnice, prosite za nas.

BOŽIČ – NEKOČ in DANES

Kljub zimi in kratkim dnevom je december med vsemi meseci najsvetlejši in
poln topline. Vonj po pečenih piškotih,
cimetovem čaju, smrečju in mahu ..., še
hladen zimski zrak nas opominja, da je
pred vrati najlepši čas v letu. Veselimo se
praznično razsvetljenih ulic, tudi okrašena
hiša in adventni venček na mizi, pa seveda
jaslice in božična smreka v nas vzbudijo veselo pričakovanje.
Kaj pa »globlji« pomen teh praznikov?
Žal danes številni pozabljajo na verski pomen prihajajočih praznikov. Še posebej
otroci so pogosto prepričani, da je smisel
božiča prav v prihodu Božička. Pa je res
tako?
Kako smo božič praznovali nekoč? Pred
božičem so gospodinje spekle orehovo potico, medenjake in božični kruh – poprtnik.
Gospodar se je odpravil v gozd po drevesce.
Na sveti večer se je družina zbrala, postavila
jaslice, okrasila drevesce z domačimi keksi,
bomboni, jabolki, orehi in drugimi domačimi dobrotami. Nato so pokleknili in molili.
Zvečer je družina ob molitvi rožnega venca
blagoslovila hišo in hlev. Ob petju božičnih
pesmi in goreči bakli, namočeni v smolo, se
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je družina odpravila k polnočnici.
Na božično jutro so kruh razrezali in ga
ponudili domačim živalim. Božični zajtrk sta
sestavljala potica in čaj. Za kosilo je gospodinja postregla govejo juho, meso, zeljnato glavo
in tenstan krompir. Na dan svetega Štefana je
družina obiskala sorodnike, pri čemer so si voščili in poklepetali, kako so preživeli božič.
Kako pa božič praznujemo danes? Danes se predpriprave na božični večer pričnejo
zelo zgodaj, tudi mesec pred božičem. Ljudje
hitimo, božič pa izgublja svoj prvotni pomen.
Nekoč so se otroci veselili potice, boljšega kosila in okraševanja božičnega drevesca, danes
pa vse te stvari predstavljajo nekakšno obvezo,
ki mora biti opravljena … Božična miza je
danes polna dobrot, vendar ne takšnih, kakršne so bile nekoč na mizah. Poznajo mlajše
generacije poprtnik ali jim je bolj znan božični
kruh? Nekoč je praznovanje božiča pomenilo
neko vrednoto. Danes za marsikoga predstavlja povsem nekaj drugega – prihod Božička
in z njim tudi vse obilnejših daril.
Ne pozabimo, da smisel božiča pravzaprav ni v obdarovanju, temveč v povezovanju družine in veselju Jezusovega rojstva. Naj
t. i. koronačas in ukrepi, ki smo jim priča in

ki jim sledimo, nas in našo družino še bolj
povežejo. Potrudimo se! Izkoristimo čas za
pogovor, molitev, mogoče družinski sprehod, izrečeno lepo besedo. Poizkušajmo se
spomniti, kako so praznike preživljale naše
babice in dedki, in poizkušajmo vnesti malce
skromnosti tudi v srca naših najmlajših. Če

nam bo to pomagalo ohraniti čar božica, potem je zagotovo vredno.
In naj nas v teh dneh spremlja misel:
»Kdor božiča nima v srcu, ta božiča nikoli
ne bo našel pod smrečico.« Roy L. Smith
Andreja M.

VOŠČILO GOSPODU ŽUPNIKU
V decembru rojstni dan praznuje tudi župnik Sandi.
Naj ga Bog spremlja na vseh njegovih poteh.

Adventne naloge za duhovno razgibavanje
Vsak dan prižgemo svečke na adventnem venčku in skupaj molimo najprej adventno molitev:
Gospod, kako srečni so tisti, ki jih nekdo
pričakuje! Blagor mu, kdor ima vsaj enega
človeka, ki mu lahko vse pove, ki mu more popolnoma zaupati, ki je vedno pripravljen prav
zanj in ga pričakuje, ker ga ljubi. Gospod, Ti si
veliki Prihajajoči. Hrepenenje ljubečega človeka je samo bleda slika in slaboten odsev Tvojega pričakovanja. Naša srca se v pričakovanju
hitro utrudijo, naša ljubezen omaga in zaspi.
Čakaš na nas v svetlih in temnih urah, vedno
in povsod, kadar delamo in kadar počivamo.
Čakaš nas, da bomo končno prišli k Tebi,
utrujeni, toda srečni, da smo Te našli. Gospod,
hvala za Tvoje pričakovanje in za pričakovanje vseh ljubečih ljudi. Oče naš … Zdrava Marija … Slava Očetu.
Prvi adventni teden
Prva svečka na adventnem venčku pomeni ljubezen do samega sebe. V času epidemije koronavirusa se trudimo, da bi zelo
poskrbeli najprej za lastno varnost. Da se ne
družimo s tujimi ljudmi, da se jim ne pribli-

žujemo in da ne hodimo množično na obiske. Da si vzamemo čas sami zase, za branje
dobrih knjig ali gledanje dobrih filmov. Za
trenutke tišine.
Drugi adventni teden
Druga svečka pomeni ljubezen do mojih
bližnjih. Po najboljših močeh jim pomagam
in jim stojim ob strani. Da starejšim ni treba
v trgovino ali po drugih opravkih, jim priskrbim vse, kar potrebujejo.
Tretji adventni teden
Tretja svečka pomeni ljubezen do narave,
živali in materialnih dobrin. Ker nas epidemija in strah pred pomanjkanjem silita k
skromnejšemu življenju, temu primerno ne
zapravljamo brez potrebe. Imamo lahko tudi
več časa za hišne ljubljenčke in za sprehod v
naravo.
Četrti adventni teden
Četrta svečka pomeni ljubezen do Boga.
Božični praznik je namreč praznik Božjega
prihoda, zato je najlepša priprava prav molitev. Ker nas ima Bog rad, ga tudi prosimo
za zdravje tistih, ki so bolni. Molimo tudi za
osamljene in žalostne.
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SVETE MAŠE IN GODOVI

1. 12., torek, Natalija, mučenka
2. 12., sreda, Živa, mučenka
3. 12., četrtek, Frančišek Ksaverij
4. 12., petek, Barbara, mučenka
5. 12., sobota, Filip Rinaldi,
salezijanec
6. 12., DRUGA ADVENTNA
NEDELJA, Miklavž, škof
7. 12., ponedeljek, Ambrož, škof
8. 12., torek, BREZMADEŽNA MARIJA
9. 12., sreda, Valerija, mučenka
10. 12., četrtek, Judita, sp žena
11. 12., petek, Damaz, papež
12. 12., sobota, Guadalupska Marija
13. 12., TRETJA ADVENTNA
NEDELJA, Lucija, mučenka
14. 12., ponedeljek, Janez od Križa
15. 12., torek, Kristina, devica
16. 12., sreda, Albina, mučenka
17. 12., četrtek, Lazar iz Betanije
18. 12., petek, Gacijan, škof
19. 12., sobota, Anastazij, papež
20. 12., ČETRTA ADVENTNA
NEDELJA, Evgen
21. 12., ponedeljek, Peter Kanizij
22. 12., torek, Ishirion, mučenec
23. 12., sreda, Janez Kancij
24. 12., četrtek, SVETI VEČER –
Adam in Eva
25. 12., petek, BOŽIČ,
GOSPODOVO ROJSTVO

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

+ Alojzija STRLE, 30. dan
Po namenu
Za župljane
Za duše v vicah
++ Marija PRIMOŽIČ, Marija ROK, obletna
++ iz družine MAHNE
+ Marija ŠTIH, obletna
++ Jože, Marija MULEC
V zahvalo ob rojstnem dnevu
+ Franc KOČEVAR
Za župljane
Po namenu
+ Janez TELIČ, starejši
+ Ivan PETRIČ
++ Anka in Ivan TRAVNIK
++ Franc, Ivana, obl., Jože JENC
Sv. maša drugje (za župljane)
Grahovo (18.00) V zahvalo za srečo in zdravje
Grahovo (18.00) Po namenu
Grahovo (18.00) + Veronika ROŽANC, 10. obletna
Grahovo (18.00) ++ iz družin PONIKVAR in ŠEGA
Grahovo (18.00) + Alojzija STRLE
Grahovo (9.00) ++ Marija, obl., ostali ULE (Goričice 7)
Žerovnica (10.15) ++ Ivana, Andrej LOGAR, obletna
Grahovo (18.00) Po namenu
Grahovo (18.00) + Antonija BARAGA, 30. dan
Grahovo (18.00) ++ Terezija, Jakob ULE
Grahovo (18.00) + Alojzija STRLE

Grahovo (polnoč)
Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)
26. 12., sobota, Štefan, mučenec Bločice (9.00)
Lipsenj (10.15)
27. 12., NEDELJA SVETE
Grahovo (9.00)
DRUŽINE, Janez, evangelist
Žerovnica (10.15)
28. 12., ponedeljek, Nedolžni otroci
29. 12., torek, David, kralj
Grahovo (18.00)
30. 12., sreda, Vincencija, redov. ust. Grahovo (18.00)
31. 12., četrtek, Silvester, papež Grahovo (18.00)

+ Katja ZGONC, obletna
Za župljane
Po namenu?
Za domovino
V čast svetemu Štefanu
+ Srečo ANZELJC, obletna
Za župljane
Sveta maša drugje
Po namenu?
Po namenu?
V zahvalo Bogu za minulo leto

