
OZNANILA 

župnije 
Grahovo pri Cerknici  

PREROK MALAHIJA
Ime Malahija pomeni »moj poslanec«. Nastopil je svoje poslanstvo v Jeruzalemu 

med obnovo že dograjenega templja. V njem so opravljali bogoslužje s prihodom 
duhovnika Ezdra. Zelo verjetno je bilo to med letoma 480 in 460 pred Kr. Malahijevo 
oznanjevanje prav lahko postavimo v to obdobje, ki je bilo zelo nemirno in za 
vero težko. Večji del knjige je posvečen bogoslužnim in obrednim vprašanjem. 
Prerok vneto zagovarja ljubezen Boga, ki je svoje ljudstvo izvolil zastonj. V imenu 
te ljubezni želi, da mu človek odgovarja z zvestim in brezgrajnim služenjem. 

Za prerokoma Agejem in Zaharijem so pričakovali izpolnitev obljube, ki je 
bila povezana z obnovo templja. Toda pričakovanje se je vleklo in v ljudi se je 
naselil dvom. Malahija je nastopil proti temu popuščanju. Zelo se je tudi trudil 
proti razkrajanju obredne službe tako pri duhovnikih kot pri vernikih. Nasproti 
splošni potrtosti zagotavlja vzpostavitev Božje pravičnosti. Njegov svetopisemski 
spis obsega tri poglavja ali le 55 vrstic. 

Nekaj njegovih misli za spodbudo: »Ljubim vas, govori Gospod, vi pa pravite: S 
čim si nam izkazal ljubezen? Mar ni bil Ezav Jakobov brat, govori Gospod, in vendar 
sem ljubil Jakoba, Ezava pa sem sovražil. Njegove gore sem naredil za puščavo, 
njegovo dediščino za šakale v pustinji. Če Edom pravi: Porušeni smo, a bomo spet 
pozidali razvaline, pravi na to Gospod nad vojskami: Oni naj zidajo, jaz pa bom 
porušil in imenovali jih bodo ›krivična dežela‹ in ›ljudstvo, ki se Bog vedno srdi 
nanj‹ … Prinašate ugrabljeno, kruljavo in bolno za daritev! Mar bom to z veseljem 
sprejel iz vaših rok, govori Gospod. Preklet zvijačnež, ki ima v svoji čredi samca in ga 
obljubi, potem pa daruje Gospodu nekaj poškodovanega … Če me ne boste poslušali 
in če si ne boste vzeli k srcu mojih besed, da bi dajali čast mojemu imenu, govori 
Gospod, pošljem prekletstvo nad vas.« 

Malahijev god obhajamo 18. decembra.
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NAPOVEDNIK 
(če bodo pogoji glede ukrepov proti koronavirusu to dopuščali)

 H 1. 4. je veliki četrtek, spomin Jezu-
sove zadnje večerje. Slovesna sve-
ta maša bo ob  19.00. Blagoslovili 
bomo majhne kruhke, ki jih bomo 
lahko odnesli domov in pojedli pri 
večerji.

 H 2. 4. je veliki petek, spomin na 
Jezusovo smrt na križu. Je strogi 
post, ko ne jemo mesa in se le en-
krat na dan do sitega najemo. Do-
poldne obisk bolnikov na domu. 
Ob 15.00 bo zato molitev križe-
vega pota, ob 19.00 pa obredi ve-
likega 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 pa-
sijonu (Jezusovemu trpljenju), kot 
ga je zapisal evangelist Janez.

 H 3. 4. je velika sobota, ko Jezus po-
čiva v grobu. Ob 7.00 bo blagoslov 
ognja, ki ga lahko pridete iskat in 
odnesete na domove. Popoldne 
sledi blagoslov jedil, ki jih boste 
v  košaricah postavili pred svoje 
hiše. Župnik se bo sprehodil po 
vaseh in jih s ceste blagoslovil, in 
sicer: po Bločicah ob 13.00, po 
Goričicah od 14.00, po Lipsenju 
od 15.00, po Žerovnici od 16.00, 
po Grahovem (spodnji del) od 
17.00, po Grahovem (gornji del) 
od  18.00. Ob 19.00 pa obhajamo 
velikonočno vigilijo, ko blagoslo-

vimo velikonočno svečo, zname-
nje Vstalega Gospoda. Prisluhnili 
bomo več berilom iz Stare zaveze. 
Še posebej pomembno je branje iz-
hoda Izraelcev iz Egipta čez Rdeče 
morje.

 H 4. 4. je Velika noč, praznik Go-
spodovega vstajenja. Ker ne ver-
jamem, da nas je lahko v procesi-
ji samo 10, kar bi bilo v skladu z 
ukrepi, procesije preprosto ne bo. 
Škofje dajejo dovoljenje župni-
kom, da za veliko noč lahko ima-
mo štiri sv. maše. Zato bo v naši 
fari sveta maša v vsaki cerkvi. Pra-
znična nabirka bo namenjena dol-
govom pri cerkvi svetega Štefana. 
Bog lonaj za vse, kar darujete tudi 
sicer za cerkev!

 H 11. 4. je druga velikonočna nede-
lja, tudi nedelja Božjega usmilje-
nja. Jezus je v videnjih tako naročil 
sv. Favstini Kovalski med prikazo-
vanji.

 H 18. 4. je tretja velikonočna nedelja. 
Začenjamo teden molitve za du-
hovne poklice.

 H 25. 4. je četrta velikonočna nedelja 
ali nedelja Dobrega Pastirja – Je-
zusa. Obhajamo svetovni dan mo-
litve za duhovne poklice.
 H 27. 4. je državni praznik. Naša žu-
pnijska cerkev obhaja obletnico po-
svetitve. Molimo za našo župnijsko 
skupnost.
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OBVESTILA 
(če bodo pogoji glede ukrepov proti koronavirusu to dopuščali)

JEZUSOVA SMRT IN VSTAJENJE  
NAM DAJETA UPANJE PROTI UPANJU, ALELUJA.

Več kot leto dni je že, odkar smo padli v epidemijo koronavirusa. Ta-
krat smo vsi upali, da bo tega kmalu konec. Govorilo se je, da bo v ne-
kaj mesecih življenje steklo po starih tirnicah. S tem so se širokoustili 
tudi politiki, zdravniki in mediji. Pa ni bilo nič s takimi željami. Še 
vedno se stanje ne zboljšuje. Govori se celo, da prihaja tretji val. Veliko 
ljudi je zaradi tega obupanih. Vsem nam zmanjkuje navdušenja in 
optimizma. Nekako tako so se počutili tudi Jezusovi učenci ob njego-
vem trpljenju in smrti. Bili so povsem nemočni in obupani. Skrivali so 

se pred sovražniki in bili žalostni. Toda Vstali Kristus jim je napolnil srca z vese-
ljem in pogumom. Tudi mi, kristjani, se za velikonočne praznike začnimo veseliti, 
da nam koronavirus ne bi več grenil življenja. Kljub mnogim skrbem in težavam 
smo priče tudi lepim dogodkom. Imamo prijatelje in svoje bližnje, s katerimi smo 
povezani na blizu ali na daleč. Imamo Boga, ki nas ima rad, in se k njemu zateka-
mo v molitvi. Imamo materialne in duhovne dobrine, da ne trpimo pomanjkanja.

Vsem župljanom in vaščanom želim blagoslovljeno praznovanje Velike noči.
Naj praznična »aleluja« odmeva v naših pesmih, predvsem pa v naših srcih.

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 v čast sv. Janezu Bosku, ob sre-
dah za domovino, ob četrtkih po sveti 
maši za duhovne poklice, ob petkih za 
naše bolnike in ob sobotah za družine.

 � Družine vabim, da se od cvetne nedelje 
pa do nedelje po veliki noči udeležijo 
vsaj kakšne sv. maše in pridejo tudi k 
praznični spovedi.

 � 12. aprila bomo začeli verouk na način, 
ki je mogoč v skladu z ukrepi. Pote-
kal bo v župnijski cerkvi pol ure pred 
mašo, to je ob 18.30. Da potem ostane-
mo še pri sv. maši. In sicer: predšolski 
in prvi v ponedeljek, drugošolci v to-
rek, tretješolci in petošolci v sredo, če-
trtošolci v četrtek, šestošolci v petek in 
sedmošolci v soboto. Delovne zvezke 
naredimo do vključno 20 lekcije. Če bi 
starši imeli težave pripeljati svoje otro-
ke ob različnih dnevih k  verouku, jih 
lahko pripeljejo en sam večer.

 � Ob petkih popoldne so uradne ure v 
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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.

župnišču, sicer pa je g. župnik dosegljiv 
vedno pred in po sv. maši ali na mobi-
tel.

 � Na prvi petek po sveti maši so litanije 
Srca Jezusovega.

 � Na prvo soboto molimo litanije v čast 
Materi Božji.

 � Po dogovoru s starši prvoobhajancev 
bo letos prvo sv. obhajilo v nedeljo, 23. 
maja.

 � 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. 

 � Vsem, ki ta mesec godujete, praznujete 
rojstni dan ali kakšen jubilej, voščimo 
obilo Božjega žegna.

 � Zbiramo še vedno za cerkev sv. Štefa-
na v Podštebrku. Ker se dolgovi nika-
kor ne zmanjšujejo, vabim vsako dru-
žino naše župnije, da letos namensko 
daruje 50 evrov v ta namen. Hvala 
vsem in Bog povrni!

 � V poletnih mesecih načrtujemo roma-
nja z raznimi slovenskimi župnijami. 
Če bi koga kaj zanimalo, naj se obrne 
neposredno na župnika Sandija. V igri 
so: Medžugorje, Češka, Nizozemska in 
Belgija, Poljska, Italija in Madžarska.

Splošni molitveni namen za mesec april 
TEMELJNE PRAVICE

Molímo za tiste, ki izpostavljajo svoje 
življenje, ko se borijo za temeljne človeko-
ve pravice v diktaturah, v totalitarnih reži-
mih in tudi v krizah demokracije.

Papeževo sporočilo mednarodni kon-
ferenci: »Človekove pravice v sodobnem 
svetu: pridobitve, opustitve, zanikanja.« 
Frančišek, 10. december 2018: »Potreba 
po pravičnosti in solidarnosti ima poseben 
pomen za nas kristjane, saj nas sam evan-
gelij vabi, naj pogled povzdignemo k naj-
manjšim izmed naših bratov in sester, naj 
sočustvujemo z njimi (prim. Mt 14,14) ter 

si konkretno prizadevamo lajšati njihovo 
trpljenje.« Ob bolj podrobnem pogledu na 
našo sodobno družbo odkrivamo mnoga 
protislovja, ki nas vabijo, da se vprašamo, 
če je enako dostojanstvo vseh človeških bi-
tij, ki je bilo slovesno razglašeno pred 70 
leti, resnično priznano, spoštovano, zašči-
teno in spodbujano v vsakršnih okolišči-
nah. Danes se v svetu še naprej nadaljujejo 
številne oblike krivice, ki jih spodbujajo 
omejevalni antropološki pogledi in eko-
nomski model, ki temelji na dobičku, ki 
izkorišča, uničuje in celo ubija človeka. [4] 
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Medtem ko en del človeštva živi v izobilju, 
je osebno dostojanstvo drugega dela člo-
veštva prezirano ali poteptano 

18 Izzivi za  človeštvo in poslanstvo 
Cerkve ter so njegove temeljne pravice za-
postavljene ali kršene. 

Ti pereči pojavi zadevajo nas vse. Ka-
dar so namreč kršene temeljne pravice, 
kadar se daje prednost le nekaterim pra-
vicam pred drugimi ali kadar so zagoto-
vljene le določenim skupinam, tedaj se 
dogajajo velike krivice, ki povečujejo kon-
flikte s težkimi posledicami – tako znotraj 
posameznih narodov kakor tudi v odno-
sih med njimi. Vsakdo je torej poklican, 
da glede na  specifično nalogo, ki jo ima, 
pogumno in odločno prispeva k spošto-

vanju temeljnih pravic vsake osebe, pose-
bej tistih »nevidnih«: mnogih, ki so lačni 
in žejni, nagi, bolni, tujci ali v ječi (prim. 
Mt 25,35–36), ki živijo na robu družbe ali 
so izključeni. Potreba po pravičnosti in 
solidarnosti ima poseben pomen za nas 
kristjane, saj nas sam evangelij vabi, naj 
pogled povzdignemo k najmanjšim izmed 
naših bratov in sester, naj sočustvujemo 
z njimi (prim. Mt 14,14) ter si konkretno 
prizadevamo lajšati njihovo trpljenje. Ob 
tej priložnosti želim z žalostjo v srcu po-
zvati vse, ki imajo odgovornosti v različ-
nih institucijah, naj postavijo človekove 
pravice v središče vseh področij delovanja, 
vključno s sodelovanjem pri razvoju, tudi 
kadar to pomeni iti proti toku.

LETO SVETEGA JOŽEFA 
SMO LAHKO PODOBNI SV. JOŽEFU?

Papež Frančišek nas ne neha presene-
čati. Na praznik Brezmadežne je napo-
vedal Leto svetega Jožefa. Zakaj je izbral 
ravno sv. Jožefa? Papež je svojo odločitev 
pojasnil v pismu Z Očetovim srcem. Ne-
dvomno je močan povod 150.  obletnica 
razglasitve sv. Jožefa za zavetnika vesoljne 
Cerkve. Drugi razlog vidi papež v pande-
miji. »Ta nam je dala razumeti pomen lju-
di, ki so podobno kot sv. Jožef neopaženi, 
daleč od pozornosti, a vendar prisotni in 
vsak dan potrpežljivo vlivajo upanje«, je 
pojasnil Luka Mavrič  iz Urada za druži-
no. Papež izpostavlja nekatere  lastnosti 
sv. Jožefa. »On je iz svojega življenja na-
redil darovanje samega sebe v ljubezni. V 
njem je  Jezus videl Božjo nežnost.  Tudi 

Jožef je podobno kot Marija izrekel svoj 
›Zgodi se!‹ in sodeloval pri skrivnosti od-
rešenja.«

Papež izpostavlja predvsem  Jožefove 
očetovske  lastnosti. Čeprav marsičesa ne 
razume, sprejme Marijo in hkrati z njo 
tudi Božjo voljo zanj. »Je  pogumen in 
ustvarjalen oče. Od njega se moramo na-
učiti ljubiti Cerkev in uboge, pravi papež. 
Kot oče nas tudi uči, da ima delo vrednost, 
da omogoča dostojanstvo družini. Jožefa 
postavlja za zgled očetom, ki to postanejo 
ne z rojstvom otroka, ampak ko se odloči-
jo, da sprejmejo skrb za otroka in prevza-
mejo odgovornost zanj. Jožefa postavlja 
tudi za zgled pravega očetovstva vsem vo-
diteljem v družbi in v Cerkvi.«
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MOLITEV ZA ZDRAVJE
Pod tvoje varstvo pribežimo
Pod tvoje varstvo pribežimo, 
o sveta božja Porodnica, 
ne zavrzi naših prošenj 
v naših potrebah, 
temveč reši nas 
vselej vseh nevarnosti, 
o častitljiva in blagoslovljena Devica, 
naša gospa, naša srednica, 
naša besednica!
S svojim Sinom nas spravi, 
svojemu Sinu nas priporoči, 
svojemu Sinu nas izroči!

MOLITEV K SVETEMU JOŽEFU
K tebi, o sveti Jožef, pribežimo v svojih 
stiskah, in ko smo na pomoč poklicali 
tvojo presveto nevesto, prosimo zau-
pljivo tudi tvojega varstva. Pri ljubezni, 

ki te je vezala z brezmadežno Devico, 
Božjo Materjo, in pri očetovski ljube-
zni, s katero si objemal Dete Jezusa, te 
ponižno prosimo, ozri se milostno na 
delež, ki ga je pridobil Jezus s svojo krv-
jo, in pomagaj nam v naših potrebah s 
svojo močjo in priprošnjo. O preskrb-
ni varuh Svete družine, varuj izvoljeno 
ljudstvo Jezusa Kristusa; odvrni od nas, 
ljubezni polni oče, vsako kugo zmot in 
greha. Podpiraj nas milostno iz nebes, o 
mogočni naš varuh, v tem boju zoper 
moči teme, in kakor si nekdaj otel Dete 
Jezusa iz smrtne nevarnosti, tako bra-
ni zdaj sveto Cerkev Božjo sovražnega 
zalezovanja in vsakega nasprotovanja. 
Varuj nas vsekdar, da bomo po tvojem 
zgledu in s tvojo pomočjo mogli sveto 
živeti, srečno umreti in doseči večno 
zveličanje v nebesih. Amen!

Katarina Sienska,  
velika mirovnica poznega srednjega veka

Katarina Sienska se je rodila leta 1347 
kot 23. otrok v izjemno rodovitni družini. 
To si danes težko predstavljamo. Živela je 
v burnih časih, ko je v sami Cerkvi prišlo 
do velikega razkola. Imela je stike s papeži 
in jim svetovala. Njena avtoriteta temelji na 
njeni duhovni izkušnji. Zato ji je cerkve-
no učiteljstvo kot drugi ženski v zgodovi-
ni krščanstva – takoj za Terezijo Avilsko 
– leta 1970 podelilo naziv »Učiteljica Cer-
kva«. 

Najpomembnejša stvar, ki jo moramo 
imeti pred očmi, ko pomislimo na življenje 
sv. Katarine, je to, da se je rodila leta 1347, 

in sicer eno leto pred tem, ko je v Evropi 
izbruhnila kuga. Gre za eno najpogubnej-
ših tragedij, ki je zadela Zahodno Evropo. 
Nekateri domnevajo, da naj bi v dveh letih 
umrla tretjina ali celo polovica evropske-
ga prebivalstva. Hudemu opustošenju sta 
sledila velik preobrat in sprememba. To se 
je čutilo v vsej Evropi, posebej v Toskani. 
Sieno je namreč kuga močno prizadela. Ta 
sprememba se je odrazila v omejevanju ši-
ritve mest, v občutku za kulturo in napred-
ku v vojskovanju. Druga pomembna stvar 
je papeštvo v 14. stoletju, ki je preživljalo 
težke čase. Zaradi nemirnega in nevarnega 
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ozračja v Rimu se je moral papež umakni-
ti na varno v Avignon. Ko so sedež papeža 
preselili v Avignon, so si papeži prizadevali, 
da bi se spet vrnili v Rim. To je povzročalo 
težave in velike napetosti znotraj Italije. In 
Toskana je v zvezi s tem, kakšni naj bi bili 
motivi papeža in njegovih najožjih sode-
lavcev, dejansko postala zelo sumljiva. Zato 
je prihajalo do pogostih vojnih spopadov 
med papeško in toskansko mestno državo. 
Gre za odločilni trenutek v mestu Siena. In 
v tem svetu je Katarina odraščala.

Katarina je bila odprte-
ga značaja in zelo dejavna v 
verskih krogih v Sieni. Če-
prav so dominikanci precej 
vplivali na njeno vsakdanje 
duhovno doživljanje, se je 
precej povezovala tudi z 
drugimi duhovnimi možmi 
in ženami. Številni so prihaja-
li k njej. Ko je Katarina v Firen-
cah naredila veliko dobrega, so to 
opazili dominikanci. Leta 1374 prav tam 
sreča Rajmonda iz Capue, ki postane njen 
spovednik. Rajmond sam je gonilna sila 
znotraj dominikanskega reda. V Katarini 
vidi zelo sposobno in navdihujočo žensko. 
In odslej so jo imeli dominikanci vse bolj za 
svojo. Katarina je bila znana tudi po tem, da 
je pisala pisma zelo različnim ljudem: pa-
pežem, prostitutkam, kraljem in običajnim 
ženskam. Bolj kot vidkinja ali mistikinja 
je bila velika prenoviteljica, ki je poskuša-
la privesti ljudi v Cerkev in k Bogu. Leta 
1378 je Katarina zelo spodbujala papeža 
Gregorja XI., naj se vrne v Rim. Katarina je 

(kot tudi druge ženske v poznem srednjem 
veku) poskušala posnemati to, kar je vide-
la v Kristusovem trpečem telesu, ki krvavi 
na križu in hrani ljudi na evharistični gosti-
ji. Te podobe so odzvanjale v ženskah, ki so 
trpele v bolezni ali pri porodu, ki so hranile 
skupnosti, kuhale in služile. V tem so se v 
veliki meri poistovetile s Kristusom. Tudi 
Katarinina identiteta je bila globoko poto-
pljena v osebo Jezusa Kristusa. Poskušala se 
je preoblikovati po podobi trpečega Kristu-

sovega telesa; ne samo, da bi sama 
izkusila odrešenje, ampak da bi 

ga doživeli tudi drugi, ki so jo 
obkrožali. Katarinina verska 
avtoriteta je v celoti uteme-
ljena v njeni askezi. Slovela 
je po svojih osebnih odpo-
vedih, ki so jo usmerjale v 

dobrodelno dejavnost, da je 
pozabljala na sebe in poma-

gala bolnim in ubogim. Kata-
rina je bila prepričana, da je papež 

zares Kristusov namestnik in da Cerkev 
potrebuje veliko prenovo. 

Ko je pomagala bolnikom in ubogim, 
jih je tudi spodbujala in jim pridigala. Gre 
za povezanost njenega delovanja in njenih 
besed. Ni pridigala s prižnice, ampak s svo-
jim zgledom. Bila je svetovalka na smrt ob-
sojenim. Njeni sodobniki so zapisali, da naj 
bi spremljala moške do vislic in jih še pred 
smrtjo opogumljala. Katarino so celo po-
klicali v Rim, da je pridigala papežu in kar-
dinalom z namenom, da bi pomirila razkol 
v Cerkvi. Umrla je v Rimu leta 1380, stara le 
33 let. Njen god obhajamo 29. aprila.



SVETE MAŠE IN GODOVI
1. 4., VELIKI ČETRTEK, Agapa, muč. Grahovo (19.00) + Franc TURK (iz Kožljeka)
2. 4., VELIKI PETEK, Frančišek Paolski Grahovo (19.00) OBRED VELIKEGA PETKA – ni sv. maše
3. 4., VELIKA SOBOTA, Sikst, papež Grahovo (19.00) + Antonija BARAGA
4. 4., NEDELJA 
GOSPODOVEGA VSTAJENJA 
– VELIKA NOČ 

Grahovo (8.00)
Žerovnica (10.15)
Bločice (11.00)
Lipsenj (16.00)

++ iz družine KOVAČ
Za sosesko
Za župljane
Za žrtve epidemije koronavirusa

5. 4., Velikonočni ponedeljek, Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)
Bločice (11.00)

++ Franc, Marija KOČEVAR
+ Janez GODEJŠA
++ Terezija, Matija ZGONC

6. 4., torek, Vilijem, opat Sv. maša drugod
(++ stari starši Jožef, Frančiška OSOJNIK)

7. 4., sreda, Herman, redovnik Grahovo (19.00) ++ starši (Retje 4)
8. 4., četrtek, Valter, opat Grahovo (19.00) + Marija PANTAR, 1. obletna
9. 4., petek, Hugo, škof Žerovnica (18.00) + Marija TURŠIČ, obletna
10. 4., sobota, Apolonij, mučenec Lipsenj (18.00)

Grahovo (19.00)
+ Miroslav ULE, obletna
++ iz družin OBREZA, CVETKO (iz Martinjaka)

11. 4., NEDELJA BOŽJEGA 
USMILJENJA, Stanislav, škof 

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

Za duše v vicah
+ Emilija SIMŠIČ, obletna
+ Ludvik MODEC, obletna

12. 4., ponedeljek, Alferij, opat ++ Marija, Janez CASERMAN
13. 4., torek, Ida, redovnica Grahovo (19.00) ++ Jožef, Marjeta STERLE
14. 4., sreda, Lidvina, devica Grahovo (19.00) + Janez MIHELČIČ, ob rojstnem dnevu
15. 4., četrtek,  Helena kneginja Grahovo (19.00) + brat Jernej, obletna
16. 4., petek, Bernardka Lurška, red. Grahovo (19.00) ++ Marija, obletna, Zvone PANTAR
17. 4., sobota, Rudolf, mučenec Lipsenj (18.00)

Grahovo (19.00)
++ Anica ŠKRLJ, Ljubo GAČNIK
Po namenu

18. 4., TRETJA 
VELIKONOČNA NEDELJA, 
Evzebij, škof 

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

Za župljane
+ Janez GODEJŠA
++ Marija MARKOVČIČ, Janez TELIČ

19. 4., ponedeljek, Ekspedit, muč. Grahovo (19.00) + Jože KOVAČ
20. 4., torek, Bernika, mučenka Grahovo (19.00) + Janko MIŠIČ (namesto cvetja)
21. 4., sreda, Anzelm, škof Grahovo (19.00) Za srečo in zdravje
22. 4., četrtek, Aleksandra, muč. Grahovo (19.00) ++ starši Pavli, Angela MILER, sestra Pavla
23. 4., petek, Jurij, mučenec Grahovo (19.00) + Franica ŽAGAR, obletna
24. 4., sobota, Fidelis, duhovnik Grahovo (19.00) + Jože MEKINDA (iz Podštebrka)
25. 4., NEDELJA DOBREGA 
PASTIRJA, Marko, evangelist 

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

++ Matija, obl., Marija, ob r. d., ROK
++ mama Ivana, 50. obl., sin Jože ŠTENTA
Za župljane

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

Sveta maša drugje

27. 4., torek, Hozana, devica Grahovo (19.00) Po namenu za moža
28. 4., sreda, Ludvik Monfortski, red. ust. Grahovo (19.00) Za župljane
29. 4., četrtek, Katarina Sienska, dev. Grahovo (19.00) Po namenu?
30. 4., petek, Jožef Kotolengo, red. Grahovo (19.00) ++ botra Liza, teta Fanka MODREJ


