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OZNANILA
župnije
Grahovo pri Cerknici
O LJUBEZNI BOŽJI
Leta 1604 je Frančišek Saleški imel postne pridige v mestu Dijon. Tam se je spoznal z Ivano Fremyot, ki je ostala brez moža Krištofa Šantalskega. Duhovno sta se povezala in Frančišek je skupaj
z njo leta 1610 ustanovil žensko redovno skupnost vizitadink in ona je postala prva predstojnica.
Najprej so njene sestre skrbele za bolnike in reveže, pozneje pa so se preusmerile k vzgoji ženske
mladine. Istega leta je Frančišku umrla mati, kar ga je zelo pretreslo. Leta 1618 je s kardinalom
Mavricijem Savojskim opravil pomembno diplomatsko opravilo na kraljevem dvoru v Parizu, ko
se je srečal tudi z Vincencijem Pavelskim. Zaradi
napornega življenja je konec leta 1522 bil kljub
55 letom izčrpan, bolan in je počasi ugašal. Nastanjen je bil v samostanu vizitadink v Lyonu. Umrl
je 28. decembra, na praznik Nedolžnih otrok. Vse
mesto je žalovalo. V oporoki je zapisal, da želi biti pokopan v samostanu vizitadink v Annecyju,
njegovo srce pa so dali v relikviarij in je ostal pri sestrah v Lyonu (danes se nahaja v Trevisu blizu
Benetk). Šele 24. januarja 1623 so ga pokopali ob navzočnosti nepregledne množice škofov, duhovnikov in vernikov. Takole je zapisal o božji ljubezni: »Pomisli na večno ljubezen, ki ti jo je Bog
izkazal, kajti še preden je Gospod Jezus Kristus kot človek trpel zate na križu, te je njegovo Božje
veličastvo zamislilo v svoji veliki dobroti in te neskončno ljubilo. In kdaj te je pričelo ljubiti? Takrat, ko
se je Bog začel. In kdaj se je Bog začel? Nikoli, saj je od vekomaj, brez začetka in konca. Od večnosti te
je nenehno ljubil, zato ti je pripravil milosti in dobrote, ki ti jih naklanja. Po preroku Jeremiju govori
sleherniku in tudi tebi: Z večno ljubeznijo te ljubim, zato te iz usmiljenja k sebi vlečem. Mislil je torej
tudi, kako naj ti pomaga do sklepov, da mu služiš. In kakšni so ti sklepi, ki jih je Bog zamišljal, načrtoval in snoval od svoje večnosti! Kako nam morajo biti dragi in dragoceni, kaj bi morali raje pretrpeti,
kakor da bi le za las odstopili od njih. Prav gotovo tega ne smemo storiti, pa če bi se podrl ves svet, saj
ves svet ni vreden ene same duše, duša pa ne velja nič brez naših odločitev.«

OBVESTILA
• 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 bolnike in ob sobotah
za družine.
• Na prvi petek po sveti maši so litanije Srca
Jezusovega. Že dopoldne pa obisk bolnikov
na domu.
• Na prvo soboto molimo litanije v čast Materi Božji.
• Ob sobotah naše gospe rade čistijo in krasijo župnijsko cerkev, pa tudi žerovniško.
Občasno pa tudi na Lipsenju in Bločicah.
Hvala za vaš trud in skrbnost. Vabimo nove
sodelavke!
• Zaradi zimskega časa so tedenske svete
maše v Grahovem ob 18.00, po podružnicah pa ob 17.00, če jih le naročite. V mesecu
decembru je še nekaj prostih namenov.
• 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.
• Ob sobotah ob 19.00 so pevske vaje za cer-

kveni zbor. Vabimo tudi nova dekleta k sodelovanju!
• Gospod župnik je vedno dosegljiv na telefon (031 276 590), pa tudi pred in po vsaki
sveti maši.
• Razen rednih sodelavcev pri oblikovanju
mesečnih oznanil vabim k sodelovanju tiste,
ki znate kaj lepega napisati.
• Po dogovoru so priprave za krst in poroko.
• Priporočam verski tisk, predvsem Družino
in Ognjišče, za otroke pa Mavrico.
• Vsem, ki ta mesec godujete, praznujete rojstni dan ali kakšen jubilej, voščimo obilo
Božjega žegna.
Do zime smo uspeli obnoviti sprednji del
fasade na cerkvi sv. Štefana v Podšteberku.
Stroški obnove so znašali 2.200 evrov. Zahvaljujem se gospodu Zdravku Bogataju iz Selščka za marljivo in zahtevno opravljeno delo.
Nadaljnja dela okrog cerkve sledijo spomladi
leta 2023. Nujno bo še treba v Žerovnici popraviti zvonik, saj omet odpada. Se priporočam za vaše darove, še posebej ob božičnih in
novoletnih nabirkah. Bog povrni!
Župnik Sandi s sodelavci

BOŽIČNO VOŠČILO
»Ljudstvo, ki hodi v temi, gleda veliko luč. Nad prebivalci v deželi smrtne sence zasije luč.«
Tako napoveduje lepšo prihodnost prerok Izaija. Zdi se, da je današnji svet tisto ljudstvo, ki
hodi v temi, ki tiči v smrtni senci. Smo v gospodarski krizi in v krizi vojne. Zdi se, da je vse
odvisno od temačnih sil in da nas je Bog zapustil. Toda spet prihaja veseli december, pred
nami sta advent in božič. Za verne prihaja Bog. Spet se bo rodil Jezus Odrešenik, ki kot Luč
razsvetljuje vsakega človeka. Vsem vernim in nevernim voščim blagoslovljeno praznovanje
božiča, v novem letu pa božjega varstva, miru in zdravja.
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NAPOVEDNIK
• Prvi teden veselega decembra obhajamo
devetdnevnico v čast Brezmadežni s posebnim branjem za vsak dan.
• V soboto, 3. 12., bo ob 11.00 žegnanjska sveta maša pri sv. Miklavžu pod Slivnico. Z več
strani bodo šle procesije. V Grahovem se
zbiramo ob 9.00 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.
• Na prvo nedeljo v mesecu, 4. 12., je druga adventna in tudi Miklavževa. Pri grahovski sveti maši sodelujejo otroci 8. 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.
• Na tretjo adventno nedeljo, 11. 12., bosta žegnanje in slovesno praznovanje
Brezmadežne, naše farne zavetnice. Med
svetima mašama v župnijski cerkvi je izpostavljeno Najsvetejše, zato smo vabljeni
k molitvi. V Grahovem sodeluje župnijski
pevski zbor, pa tudi otroci 9. razreda. Ta
dan je tudi priložnost za praznično sveto
spoved, ki velja že tudi za božič. Bo ofer za
potrebe cerkve.
• V petek, 16. 12., začnemo tudi božično devetdnevnico. Pri božični devetdnevnici sodelujejo predšolski otroci in prvi razred. V
času devetdnevnice bo tudi praznična spoved za otroke. Zbiramo ovčke in listke.
• V soboto, 17. 12., bomo imeli ob 10.00 v
župnišču izdelovanje koledniških kron in
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razdelitev vlog. Pri božični devetdnevnici
sodelujejo otroci 2. razreda.
Na četrto adventno nedeljo, 18. 12., skavti
prinesejo Betlehemsko lučko. Pri maši sodelujejo otroci 3. razreda.
V ponedeljek, 19. 12., pri božični devetdnevnici sodelujejo otroci 4. razreda.
V torek, 20. 12., je ob 11.00 delavnica za
otroke, da pripravimo krone in vse drugo za
kolednike. Pri božični devetdnevnici sodelujejo otroci 5. razreda.
V sredo, 21. 12., pri božični devetdnevnici
sodelujejo otroci 6. razreda. Pri verouku bo
praznična spoved.
V četrtek, 22. 12., pri božični devetdnevnici
sodelujejo otroci 7. razreda. Pri verouku bo
praznična spoved.
V petek, 23. 12., pri božični devetdnevnici
sodelujejo otroci 8. in 9. razreda. Pri verouku bo praznična spoved.
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.
Na štefanovo, 26. 12., bo ob devetih
sveta maša za domovino na Bločicah.
V župnijski cerkvi na ta dan svete maše
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ne bo. Na Lipsenju pa bosta ob desetih že- • Na praznik Nedolžnih otrok, 28. 12., mognanjska maša in blagoslov konj. Pojejo
limo tudi za nerojene otroke.
naši pevci. Vabljeni v čim večjem številu. • Na nedeljo sv. Družine (30. 12.) še posebej
• Po božiču pa tja do praznika sv. treh kramolimo za ljubezen in razumevanje po
naših družinah.
ljev nas obiščejo koledniki (glej razpored!).
Spremlja jih g. župnik in (po želji) blago- • Na starega leta dan (ali na drugi sveti večer)
je ob 18.00 v župnijski cerkvi zahvalna maša
slovi vaše domove. Sladke dobrote, ki nam
za vse dobrote, ki smo jih prejeli od Boga v
jih namenjate, bomo pojedli, denar pa namenili delno za salezijanske misijone, delno
preteklem letu. Noč bo dolga, zato je zelo na
za obnovo zunanje fasade pri sv. Štefanu na
mestu obisk silvestrske svete maše. Vabljeni
Lipsenju. Hvala za Vašo velikodušnost!
v čim večjem številu!
Koledniki in blagoslov hiš 2022:
26. december (ponedeljek): GRAHOVO nad glavno cesto
13.00: mimo stare šole proti Radleku in nove hiše,
15.00: mimo gasilskega doma, nove šole do Frizerskega studia Brigita,
17.00: od Frizerskega studia Brigita do fužine.
27. december (torek): GRAHOVO – pod glavno cesto
15.00: od cerkve po vasi dol in nato k hišam okrog nekdanje zadruge.
28. december (sreda):
15.00: MARTINJAK: pri naših otrocih in sodelavcih.
29. december (četrtek):
15.00: BLOŠKA POLICA: pri naših otrocih in sodelavcih.
30. december (petek):
15.00: BLOČICE.
31. december (sobota):
10.00: GORENJE JEZERO: pri naših otrocih in sodelavcih.
Koledniki in blagoslov hiš 2023:
2. januar (ponedeljek):
10.00: LIPSENJ in PODŠTEBERK,
12.00: GORIČICE,
ŽEROVNICA:
13.00: od gostilne Stana po desni strani ter k Mavkovemu mlinu,
15.00: od gasilskega doma po levi strani.
6. januar (petek):
14.00 rezervni termin,
18.00: Grahovo: koledniška sv. maša in pica za kolednike.
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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.

DOGODKI
MARTINOVANJE NA KRASU
Prijetno vzdušje pred župniščem ob jutranji kavi, anticovid razkužilu in v pričakovanju
skupine romarjev iz Štajerske je narekovalo eno
lepo martinovo soboto na Krasu.

Sedeži na avtobusu se še niso niti dodobra ogreli, ko je sledil že prvi postanek. Mimo
mirne vasice Črni Kal smo prispeli do vznožja
utrdbe Kraški rob. Od tu se nam je ponudil prekrasen razgled na celoten Trst, na naš slovenski
košček morja, na viadukt Črni Kal in na prelepe
okoliške vasice. Ostanki starega gradu se nahajajo nad vasjo ob skalnem robu na 30 m visoki
skali. Danes je to atraktivna točka za navdušence plezanja. Informativne table pravijo, da nam
sprehod do utrdbe vzame slabe pol ure časa, da
pa za občudovanje lepega razgleda ni omejitve.
Ker smo bili žal omejeni s časom, smo kmalu nadaljevali pot proti Marezigam. Na kmetiji
Ivančič so nas velikodušno postregli z domačimi dobrotami, pecivom, pršutom, siri, svojim

domačim kruhom in olivnim oljem ter nam
pripravili degustacijo vin. Vse je bilo vrhunsko okusno. Bil bi že greh, če se v nadaljevanju
romanja ne bi ustavili še v samem turističnem
središču Marezig, pri fontani vin in na razgledni točki naredili nekaj spominskih fotografij.
Pot nas je naprej vodila v mesto Strunjan.
Med slikovitima Izolo in Piranom se nad Strunjanskimi solinami, v razkošno zeleno odetim
gričevjem, dviga cerkev Marijinega prikazovanja.
Tamkajšnji župnik Bojan Ravbar nam je predstavil notranjo podobo in zgodovino strunjanske
cerkve, nato je sledila maša, ki jo je daroval gospod Sandi. Od cerkve naprej smo se povzpeli
še do Belega križa nad Strunjanskim Mesečevim
zalivom, od koder je lep razgled na celotno Istro,
ob lepi vidljivosti pa pogled seže vse do Triglava.
Tam je nastala tudi skupinska fotografija z našimi Štajerci. V samem središču Strunjana, s prekrasnim pogledom na Strunjanske soline, smo
obiskali Turistično kmetijo Trani. Gospodar Michele se je ravno ob našem obisku vrnil s plantaže
s sveže nabranimi olivami. Imeli smo priložnost
videti potek pridelave olivnega olja. Poizkušanje
njihovih vin, olja, pršuta, butično posušenih domačih kakijev ter zvoki harmonike našega pevca
Marka so pričarali pravo martinovo vzdušje.
Dan se je prevešal že v večer, ko smo se dobro razpoloženi ustavili še v Piranu, se sprehodili po mestu do piranske cerkve in nato v Gostilni Jasna v Jagodjah imeli pravo martinovo
večerjo. Marko na harmoniki in župnik Sandi
na kitari sta naredila odlično pevsko in plesno
vzdušje. Vidno zadovoljni smo v večernih urah
prispeli v Grahovo. Luštno je bilo.
A. M.
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Damaz I., papež
V zgodovini cerkve je papež Damaz eden
najpomembnejših, čeprav ga bolj malo poznamo. Rodil se je leta 304 v mestu Idanha Velha
ali Guimaraes na tleh današnje Portugalske. Po
materini smrti je prišel z očetom v Rim, kjer je
bil kot nadarjen mladenič deležen vsestranske
verske in znanstveno-umetniške izobrazbe.
V tem je tako napredoval, da ga smemo šteti
med najbolj pobožne in sposobne može svoje
dobe. Posvečen je bil v diakona in je spremljal
papeža Liberija v izgnanstvo v Trakijo, kamor ga je poslal cesar Konstancij. Leta 355 pa
je postal arhidiakon mesta Rim. Po Liberijevi smrti je manjša skupina, ki je nasprotovala
spravljivemu Liberijevemu stališču do padlih,
izvolila diakona Ursina za protipapeža. Za škofa
ga je posvetil tiburski škof Pavel. Za svoj sedež
si je izbral cerkev Santa Maria in Trastevere,
večinski papež pa Lateransko baziliko v Rimu.
Damaza je posvetil v škofa ostijski škof v Lovrenčevi baziliki. Ursin je poskušal od večine
izvoljenega Damaza z vsemi sredstvi spodriniti.
To je povzročilo nevaren upor in pravo državljansko vojno. Prišlo je celo do medsebojnih
spopadov, ki jih Damaz ni mogel preprečiti.
Nasprotniki so se spopadali po ulicah in celo po
cerkvah je tekla kri. V Licinijevi baziliki je bilo
ubitih 137, večinoma Ursinovih ljudi. Damaz
se je zaradi preteče smrtne nevarnosti skrival
po katakombah. Zapovedal je javne molitve v
čast mučencem ter zlasti Lovrenčevi in Feliksovi priprošnji pripisoval svojo končno rešitev in
zmago ter tudi umiritev razmer. Bolj kot izguba
papeškega položaja, čeprav je bil zakonito izvoljen, ga je skrbelo, da lahko iz tega nastane
splošen razkol. Prostovoljno je hotel odstopiti
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tekmecu papeški sedež in živeti nekje v samoti. Dobronamerni prijatelji pa tega niso sprejeli
in so se obrnili na cesarja Valentinijana I. Rimski župan Juvencij je Ursina in njegove najbolj
vnete privržence izgnal iz mesta. Medtem so se
drugi skrivali iz strahu pred ljudstvom po pokopališčih. Preostalim v Rimu je papež iz srca
odpustil brez trohice maščevalnosti. Kljub temu
so nekateri pod vplivom Ursinovih spletk hoteli
še naprej škodovati Damazovemu ugledu. Damaz je dovolil, da se je Ursin vrnil v Rim, pa
je vseeno nadaljeval hujskanje proti Damazu.
Zato ga je prefekt Pretekstat dokončno izgnal
v Galijo, od koder je pozneje prišel v Milano,
kjer se je pridružil krivovercem arijancem.
Spreobrnjeni Jud Izak je Damaza obtožil hudega zločina, zato se je ta moral zagovarjati pred
mestnim prefektom. Klerike, ki so bili poklicani
za priče, so celo mučili. Da se to ne bi ponovilo, je Damaz sklical Rimski sinodi v letih 368 in
369, kjer so sklenili, da morajo državni uslužbenci upoštevati določbe cerkvenega sodišča
in z njim sodelovati. Na tej sinodi se je Damaz
zavzel tudi za to, da bi Cerkev lahko sama, svobodno, brez zunanjih vplivov volila papeža, kar
je cesar tudi potrdil. Prav tako je cesar potrdil
papeževo najvišjo sodno oblast nad vsemi škofi
in metropoliti Zahoda ter njegovo pristojnost
v verskih in moralnih vprašanjih. Da bi utrdil
versko edinost v Cerkvi, je cesar Teodozij Veliki sklical vesoljni cerkveni zbor v Konstantinoplu 381. Pod predsedovanjem Gregorja Nazianškega so obsodili celo vrsto verskih zmot:
evnomianizem, sabelijanizem, focijanizem in
apolinarijanizem. Potrdili so sklepe prvega nicejskega koncila in poudarili božanstvo Svetega Duha. Damaz je uvedel ob koncu psalmov

vzklik v čast sveti Trojici: »Slava Očetu in Sinu
in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako
zdaj in vselej in vekomaj. Amen.« Zapuščene in
propadajoče katakombe je na novo uredil, zlasti
papeško grobnico in grobove mučencev. Spesnil
je številne pohvale v latinščini, ki so jih napisali
na grobove mučencev v rimskih katakombah.
Napise je na marmorne plošče vklesal kamnorezec Filokal z Damazovimi črkami. Na novo
je zgradil baziliko svetega Lovrenca, v kateri
je prejel škofovsko posvečenje. Baziliko svete
Anastazije je dal poslikati, na Via Ardeantina
pa je dal zgraditi novo cerkev. Najlepši spomenik si je postavil papež Damaz I. s svojo skrbjo
za novejši in boljši prevod Svetega pisma v latinščino. Na njegovo pobudo je papežev tajnik
in prijatelj sveti Hieronim pripravil nov latinski
prevod Svetega pisma. Nekatere dele je popravil
na temelju grškega prevoda, druge po grškem in
hebrejskem izvirniku; nekatere dele je na novo
prevedel. Hieronimov prevod se je splošno razširil in ga poznamo danes pod imenom Vulgata (Ljudski prevod). Od tridentinskega do drugega vatikanskega koncila (400 let!) je Vulgata
veljala za uradni cerkveni prevod, ki se je uporabljal tudi pri sveti maši, v brevirju in drugod.
Papež Damaz je umrl 11. decembra 384 in na ta
dan tudi goduje. Pokopan je na Via Ardeatina v
bližini Domicijinih katakomb v Rimu.

slišim lahko govorico človeškega dotika, človeškega glasu in pisnega sporočila. Naj se bolj in
bolj naučim dojemati, da vsa ta ljubezen prihaja
od tebe, da si ti popolna ljubezen, da si vir ljubezni in njena izpolnitev. Zahvaljujem se ti za vsak
izraz tvoje ljubezni do mene. Naj postanem bolj
vredna sprejemati tvojo ljubezen – ne glede na
to, kako jo izražaš. In naj me ta ljubezen tako
zaobjame, da se bom naučila ljubiti: ljubiti tebe
in dopustiti, da boš ti po meni ljubil druge.

SVETI VEČER NA KMETIH
Čez dan se vas je ogrnila v svež sijaj
in zdaj na njem svetloba oken se zrcali.
V skrivnosten molk sta se zavila vrt in gaj
in v hlevu pritajeno sopejo živali.
Otroci so se tiho zgnetli v kot za peč,
na beli mizi Bog počiva sredi kruha,
nocoj še stara mati ni šla z mrakom leč
in v kuhinji se kaša – jed božična – kuha.

V ta mir nenehno se razlil bo spev zvonov.
Tedaj bo oče tiho segel po kropilo,
ADVENTNA MOLITEV
po molek mati – in deset glasov
Gospod Jezus, hvala ti, da hočeš tolikokrat molitvi njeni se bo vneto pridružilo.
priti k meni po ljubezni, ki mi jo izkazujejo pri- In potlej kaša in pogovor pritajen
jatelji: po toplini njihovega objema, po nepriča- in jaslice in svečke, petje pesmi svetih;
kovanem telefonskem klicu, po razglednici, ki nihče ne bo zaspan in nagajiv noben:
prispe prav tisti dan, ko potrebujem spodbudo. tako pokojen sveti je večer na kmetih.
Dragi Gospod, včasih se mi zdiš tako daleč, toda
Ivan Čampa
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SVETE MAŠE IN GODOVI

1. 12., četrtek, Živa, mučenka
2. 12., petek, Natalija, mučenka
3. 12., sobota, Frančišek Ksaver,
redovnik
4. 12., DRUGA ADVENTNA
NEDELJA, Barbara, mučenka

Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Slivnica – Miklavž (11.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)
Bločice (11.00)

5. 12., ponedeljek, Filip Rinaldi, sdb.
6. 12., torek, Miklavž, škof
Grahovo (18.00)
7. 12., sreda, Ambrož, škof
Grahovo (9.30)
Grahovo (18.00)
8. 12., četrtek, BREMADEŽNA MARIJA Grahovo (18.00)
9. 12., petek, Valerija, mučenka Grahovo (18.00)
10. 12., sobota, Loretska Marija Grahovo (18.00)
11. 12., TRETJA ADVENTNA Grahovo (9.00)
NEDELJA, Damaz, papež
Žerovnica (10.15)
Bločice (11.00)
12. 12., ponedeljek, Guadalupska Marija
13. 12., torek, Lucija, devica
Grahovo (18.00)
14. 12., sreda, Janez od Križa, red. Grahovo (18.00)
15. 12., četrtek, Kristina, devica Grahovo (18.00)
16. 12., petek, Albina, mučenka Grahovo (18.00)
17. 12., sobota, Lazar, Jezusov Lipsenj (17.00)
prijatelj
Grahovo (18.00)
18. 12., ČETRTA ADVENTNA Grahovo (9.00)
NEDELJA, Gacijan, škof
Žerovnica (10.15)
Bločice (11.00)
19. 12., ponedeljek, Anastazij, papež Grahovo (18.00)
20. 12., torek, Evgen, mučenec Grahovo (18.00)
21. 12., sreda, Peter Kanizij, duhovnik Grahovo (18.00)
22. 12., četrtek, Frančiška Grahovo (18.00)
Cabrini, red.
23. 12., petek, Janez Kancij, duh. Grahovo (18.00)
24. 12., sobota, SVETI VEČER,
Adam in Eva
Grahovo (18.00)
25. 12., NEDELJA – BOŽIČ: Grahovo (polnoč)
JEZUSOVO ROJSTVO
Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)
Bločice (11.00)
26. 12., ponedeljek, Štefan,
Bločice (9.00)
mučenec
Lipsenj (10.15)
27. 12., torek, Janez, apostol Grahovo (18.00)
28. 12., sreda, Nedolžni otroci Grahovo (18.00)
29. 12., četrtek, David, kralj
Grahovo (18.00)
30. 12., petek, SVETA DRUŽINA Grahovo (18.00)
31. 12., sobota, Silvester, papež Grahovo (18.00)

++ Franc BRECELJ, vsi FUŽINSKI
Za zdravje in za dobre odnose
Žegnanjska v čast sv. Miklavžu
+ Marija ŠTIH, obletna
Za župljane
V zahvalo in priprošnjo
Po namenu?

Za odpuščanje in za mir v duši
V zahvalo za življenje
V zadoščenje osebnih in grehov prednikov
+ Janez TELIČ
++ Rok MIHELČIČ, Alojzij KOMIDAR
++ Jožefa, 3. obl., Andrej POROK
++ Jožef VESEL, ŠPANIČEVI
++ starši, Jože JENC
Za župljane
Po namenu
Za srečo in zdravje
Za srečo in zdravje v družini
+ Ana ŠTENTA
++ Robi PANTAR, Jure ŠEGA, obletna
Za zdravje in blagoslov v družini
++ Marija, obletna, ostali ULE
++ Andrej, obletna, Ivana LOGAR
Za župljane
Po namenu
Za moža
Za gospo Cvetko
++ iz družin ŠPAREMBLEK, AVSEC,
Frančiška, obletna
+ Veronika ROŽANC, ob 100. obletnici rojstva
+ Mitja ROK
+ Katja ZGONC, obletna
Za župljane
+ Janez GODEJŠA, ob rojstnem dnevu
+ Angela MIŠIČ
Za domovino
+ Anton KOTNIK
Po namenu?
++ Jože, obl., Francka MIHELČIČ
Po namenu?
Po namenu?
V zahvalo za preteklo leto

