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Sestre klarise oziroma red ubogih sester svete Klare 
sta ustanovila sveti Frančišek in sveta Klara Asiška. Ta 
se je rodila leta 1194 bogatemu plemiču v italijanskem 
mestu Assisi, a se je marca leta 1212 po Frančiškovem 
zgledu odpovedala bogastvu. Pri Porciunkuli je odložila 
svojo bogato obleko in si nadela skromno redovniško. 
Okrog Klare je nastala redovna skupnost, ki je živela v 
strogi klavzuri. Vodilo reda je avgusta 1253, dva dne-
va pred Klarino smrtjo, potrdil papež Inocenc IV. Red 
klaris se je iz Italije hitro širil po stari celini, tudi na slovensko ozemlje. Prvi samostan 
klaris so ustanovili leta 1299 v Kopru, leta 1300 sta mu sledila samostana v Mekinjah pri 
Kamniku in v Celju. V 14. stoletju sta zrasla še samostana v Šentvidu ob Glini (na dana-
šnjem avstrijskem Koroškem) in v Škofji Loki, v 17. stoletju pa še v Gorici in v Ljubljani. 
V teh samostanih, ki so imeli pomembno kulturno in tudi izobraževalno vlogo, so kot 
sestre klarise živele hčere najpomembnejših plemiških in meščanskih družin iz Kranjske, 
Štajerske, Koroške in Goriške. Samostan v Celju je zaprl vrata leta 1335, sredi 16. stoletja 
pa tudi tisti v Šentvidu ob Glini. Druge samostane na Slovenskem je ukinil cesar Jožef II. 
leta 1782. Obdržal se je le samostan klaris v Kopru, ki so ga leta 1806 razpustili Francozi 
za časa Napoleonovih osvajanj. S tem se je zgodovina klaris na slovenskih tleh za skoraj 
dvesto let končala. Šele oktobra 1977 je prišlo dovoljenje iz Rima za novi osnutek samo-
stana klaris v Nazarjah. Aprila 1978 so tri Slovenke iz zagrebškega samostana prišle k 
frančiškanom v Nazarje. Ti so sestram odstopili tudi del vrta, kjer so leta 1979  zgradili 
nov samostan. Leta 2000 je pet sester iz samostana v Nazarjah odšlo v ljubljanske Dolni-
ce, kjer so v stari opuščeni hiši uredili samostan. Leta 2011 pa so sestre klarise prišle tudi 
v murskosoboško škofijo in za svoje bivališče obnovile poslopje nekdanjega župnišča v 
Turnišču. Klarise več kot osem ur na dan posvetijo molitvi. Dan začnejo in končajo z mo-
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litvijo. Vstajajo ob 23.45 in dve uri molijo. 
Jutranje molitve se začnejo ob 5.45, mašo 
imajo ob 9. uri. Po zajtrku delajo, delu sle-
di molitev. Po kosilu imajo nekaj prostega 

časa za razvedrilo, nato spet sledi delo, ki 
se konča ob peti uri popoldne. Popoldan-
skemu delu znova sledi molitev.  Danes v 
Sloveniji živi, dela in moli 30 klaris.

NAPOVEDNIK
• 5. 3. je druga postna nedelja. Sveta 

maša je samo v Grahovem, ker je 
župnik na romanju. Na koncu svete 
maše molimo kratek križev pot. So-
delujejo otroci 7. razreda. Ker prve 
dni marca ni verouka, so vsi otroci 
vabljeni k sveti maši.

• 12. 3. je tretja postna nedelja. Na za-
četku svete maše molimo kratek kri-
žev pot. Sodelujejo otroci 8. razreda. 
Bo ofer za potrebe cerkve. Bog povr-
ni! Bo tudi priložnost za sveto spo-
ved. Izjemoma bo ta dan tudi obisk 
bolnikov na domu.

• 19.–25. 3. je teden molitve za družine. 
Pri vsaki sveti maši primerno branje 
in molitev.

• 18. 3. bodo ob 10.00 v župnišču delav-
nice in pevske vaje za materinski dan. 
Vabljeni vsi otroci!

• 19. 3. je četrta postna nedelja. Na za-
četku svete maše molimo kratek kri-
žev pot. Sodelujejo otroci 9. razreda.

• S 25. na 26. marec prehajamo na po-
letni čas in urini kazalci se bodo po-
maknili naprej sredi noči. Pomeni, da 
bomo eno uro manj spali.

• 26. 3. je peta postna nedelja. Na za-
četku svete maše molimo kratek kri-
žev pot. Po sveti maši je praznovanje 
dneva staršev ob prazniku sv. Jožefa 
in Marijinega oznanjenja. Za mami-
ce in očke bomo pripravili lepa da-
rilca. In tudi za babi. Sodelujejo tudi 
cerkveni pevci.

• V torek, 28. 3., bo ob 19.00 v župnišču 
sestanek župnijskega in gospodarske-
ga sveta.

• V sredo, 29. 3., bo ob 19.00 v župnišču 
sestanek staršev veroučencev. 

OBVESTILA
 H V postnem času smo vabljeni k akciji 
Karitas: 40 dni brez alkohola. Ob pet-
kih ne jemo mesa, na pepelnico in ve-
liki petek pa je strogi post, ko se samo 
enkrat na dan do sitega najemo. Naj bo 
postni čas tudi v znamenje odpovedi 
druge hrane. Če kaj prihranimo, lahko 
darujemo za žrtve v Turčiji in Siriji tudi 
prek salezijanske Fundacije don Bosko. 

Prav je, da zanje tudi molimo. Hvala!
 H Zaradi zimskega časa so tedenske svete 
maše v Grahovem ob 18.00, po podru-
žnicah pa ob 17.00, če jih le naročite. 
Ko preidemo na poletni čas, pa so v 
Grahovem sv. maše ob 19.00, po po-
družnicah pa ob 18.00

 H Čez teden molimo po sv. maši v čast 
Materi Božji za mir v svetu in tudi za 
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žrtve potresa v Turčiji in Siriji. Zelo 
priporočam molitev Pod tvoje varstvo 
pribežimo.

 H Verouk za otroke poteka po razporedu 
od torka do petka.

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

 H – Na prvo soboto molimo litanije v čast 
Materi Božji.

 H Ob sobotah gospe čistijo in krasijo cer-
kev po dogovoru ali po razporedu. V 
zimskem času so ob 19.00 pevske vaje 
za starejši cerkveni zbor. V letnem pa 
bodo ob 20.00. Vabljeni novi člani!

 H 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.

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

 H Načrtujemo tudi romanja z raznimi 
skupinami: Medžugorje (12.–14. 4.), 
Rim (27.–30.  4.), Madžarska (10.–12. 
5.), Bolgarija in Romunija (27. 6.–6. 
7.), Toskana (10.–12.  7.) in Bavarska 
(10.–12.  8. – skupaj s cerkniškimi ro-
marji). Če bi koga kaj zanimalo, naj se 
obrne neposredno na župnika Sandija.

 H V petek, 3. 2., smo na cerkniškem po-
kopališču s cerkvenimi opravili poko-
pali gospoda Roberta Vesela. Gospod, 
daj mu večni pokoj.

Prikazanja in čudeži svetega Jožefa
Veliko je pričevanj po svetu, kjer bi se 

naj prikazal sv. Jožef ali so njemu pripiso-
vali razne čudeže.

Za nas Slovence je verjetno najzanimi-
vejši čudež v povezavi s svetim Jožefom 
tisti v Ricmanjih, v vasici nad Trstom. V 
letu 1749 se je večna luč pred oltarjem sv. 
Jožefa v tedanji cerkvi sv. Jurija domnevno 
sama prižigala znova in znova, tudi potem 
ko so jo namenoma ugasnili in zaklenili 
vrata v cerkev, nadalje pa oljenko celo za-
vili in zapečatili. Luč se je menda vztraj-
no prižigala, dokler ni tržaški škof dovolil 
preimenovanja cerkve v čast sv. Jožefa. Ob 
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tej priložnosti (5. maja 1749) so pripravili 
veliko procesijo, cerkev pa je postala ro-
marska.

Uršulinki Ivani Angelski (1602–1665) 
se je v 17. stoletju prikazal sv. Jožef. Bil je 
lep kot sonce. Spodbudil jo je, naj stanovi-
tno prenaša svoje trpljenje in popolnoma 
zaupa Bogu. Naročil ji je, naj gre devetkrat 
k obhajilu v njegovo čast. Blaženi Mariji 
Katarini Jožefini se je sveti očak prikazal 
v Quebecu (v Kanadi) dne 9. aprila 1663, 
kako je bil na čelu sprevoda blaženih, ki 
so se vzpenjali v nebo. Bog mu je rekel: 
»Ker ste bili na zemlji poglavar moje dru-
žine, želim, da obdržite enako oblast tudi v 
nebesih.« V Kaliszu na Poljskem se je leta 
1670 umirajočemu Stobieniu prikazal sv. 
Jožef in mu rekel: »Ko boš ozdravel, daj 
naslikati podobo Svete družine z napisom: 
Pojdite k Jožefu.« Pozneje so tudi zgradili 
cerkev sv. Jožefa Kališkega. Jakob Moser 
(v Trentu v Italiji) je imel 8. septembra 
1729 videnje Device Marije s krvavečim 
Detetom Jezusom in ob spremstvu svetih 
Joahima, Ane in Jožefa. Marija je rekla, da 
so Sinove rane povzročili grehi in da naj 
ljudje veliko molijo za spreobrnjenje gre-
šnikov. Leta 1968 se je v Kairu (v Egiptu) 
trikrat prikazala Marija ob spremstvu Je-
zusa in sv. Jožefa. V Fatimi se je 13. okto-
bra 1917 ob čudežu s soncem poleg Marije 
prikazal tudi sv. Jožef.

V Franciji se je Marija z Jožefom pri-
kazala gospe Benoite Rencurel (18. stol.), 

revni ženski pa sv. Jožef s skobeljnikom na 
rami in z žago v roki ter z naročilom pro-
šnje za dobro življenje in dobro smrt.

Najpomembnejše prikazanje sv. Jože-
fa na francoskem pa je tisto v Cotignacu 
(izg.  Kotinjaku). Zgodilo se je poldrugo 
stoletje po prikazanju Device Marije na 
istem kraju. 10. avgusta 1519 se je namreč 
nekemu drvarju iz Cotignaca, po imenu 
Jean de la Baume, prikazala Devica Marija 
z Detetom Jezusom v naročju v spremstvu 
sv. Bernarda, sv. Katarine mučenice in sv. 
Mihaela. Naročila mu je: »Pojdite k duho-
vščini in posvetnim oblastem in jim recite, 
naj mi sezidajo kapelo, posvečeno Milo-
stni Materi Božji.« 7. junija 1660 pa se je 
nekemu hudo žejnemu pastirju, po imenu 
Gaspard Ricard d‘Estienne, prikazal sv. 
Jožef in mu pokazal velikansko skalo, pod 
katero naj bi našel izvir. Rekel mu je: »Jaz 
sem Jožef. Dvigni to skalo in lahko boš 
pil.« Pastir je odgovoril, da je prevelika, pa 
mu je sv. Jožef ponovil ukaz. Z nadčlove-
ško močjo je vendarle dvignil skalo in pil 
iz izvira. Pozneje je to skalo uspelo dvigni-
ti osem možakarjev. Ob tem izviru vode so 
sledila ozdravljenja, ki so na kraj Bressil-
lon pritegnila trume ljudi. Že avgusta is-
tega leta so tu postavili kapelo sv. Jožefa. S 
svetiščem Naše Gospe Milosti ga povezuje 
pot po grebenih, v sredi katerih stoji mo-
lilnica, posvečena Detetu Jezusu. Škof iz 
Frejusa, msgr. Joseph Zongo Ondedei, je 
uradno priznal prikazanje sv. Jožefa v Co-
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tignacu in odobril njegovo češčenje. Hitro 
se je pobožnost sv. Jožefa od tukaj začela 
širiti po vsej Franciji in tudi zunaj njenih 
meja. Prav zato je kralj Ludvik XIV., ki bi 
naj bil rojen na priprošnjo Jezusovega kru-
šnega očeta, posvetil Francijo sv. Jožefu, 
poglavarju Svete družine. Med francosko 
revolucijo so Marijino svetišče v Cotigna-
cu porušili, leta 1810 pa ga ponovno obno-

vili. Kapelo sv. Jožefa so obnovili leta 1978 
in jo danes redovnice benediktinke upora-
bljajo kot samostansko kapelo. Leta 2005 
jo je papež povzdignil v malo baziliko. Tri 
kilometre od Marijinega svetišča, na vrhu 
griča Bessilon (blizu samostana in izvira), 
stoji kip sv. Jožefa.
(povzeto po knjigi Dominika Le Tourneau, 

Vse o svetem Jožefu)

Štirideset armenskih mučencev
Kot protiutež praznika dneva žena na 

8. marec možakarji praznujejo dva dni 
pozneje, na god t. i. štirideset mučenikov. 
Verjetno predvsem tisti, ki so poročeni z 
ženami, ki jih preveč mučijo. Šalo na stran. 
Štirideset svetih mučencev prihaja iz Ar-
menije, natančneje iz mesta Sebaste. Da-
nes bi naj to bilo mesto Malatia Sebastia, v 
knjigi Leto svetnikov (1. del) pa se omenja 
celo turško mesto Sivas, ki je svoj čas resda 
bilo pod upravo Armenije. Iz tega mesta je 
bil doma še bolj slaven svetnik – škof sv. 
Blaž, ki ga ob njegovem godu (3. februar-
ja) prosimo za zdravje na grlu (t. i. Blažev 
žegen). Omenjeni mučenci so služili kot 
vojaki v sloveči dvanajsti rimski legiji, ki je 
bila nastanjena v Meliteni v Mali Armeniji 
in Kapadokiji (iz te pokrajine prihaja tudi 
vojak sv.  Jurij). V tej legiji so služili do-
mačini, ki so veljali za elitne vojake. Leta 
313 je cesar Konštantin po vsem rimskem 
imperiju dal kristjanom svobodo, toda v 
mali Aziji (današnja Turčija in Armenija) 
so stvari bile drugačne. Tam je imel glavno 
besedo Konštantinov sovladar Licinij, ki je 
še vedno veroval v stare (rimske) bogove 

in je kristjane preganjal. Pisalo se je leto 
320. Kristjane je imel za Konštantinove 
zaveznike in potemtakem za svoje sovra-
žnike. Najprej se je lotil čistke na svojem 
dvoru, nato pa še v vojski. Izdal je odlok, 
da se mora vsak kristjan pod smrtno ka-
znijo odreči svoji veri. Agrikolaj, name-
stnik v Kapadokiji in Armeniji, je vsebino 
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tega odloka naznanil vsem, ki so služili v 
vojski, z izrecnim ukazom, naj ga izpol-
nijo. Legendarni opis smrti 40 mučencev 
pripoveduje, da je Agrikolaj sam prišel 
k bliskoviti legiji, da bi izpolnil cesarjev 
ukaz. Tedaj je štirideset vojakov stopilo iz 
vrste in so vsi neustrašeno priznali, da so 
kristjani in da jih nobena muka ne bo od-
vrnila od Kristusa. Namestnik jih je hotel 
prepričati z lepo besedo in tudi z obljubo, 
da bodo napredovali v vojski in dobili de-
narno nagrado, če se odpovedo veri v Kri-
stusa. Še jim je rekel: »Nikar ne pogubite 
svoje mladosti, nikar ne zamenjajte s hi-
tro smrtjo prijetnosti tega življenja.« Toda 
oni so bili odločeni: »Kaj nam hočeš dati 
takega, ki bi moglo nadomestiti ono, kar 
nam hočeš vzeti? Denar nam ponujaš, 
minljivo slavo nam obetaš. Predlagati nas 
hočeš v odlikovanje cesarju, izneveriti pa 
njemu, ki je resnično vladar. Kaj nam obe-
taš nekaj smeti izmed posvetnih reči? Mi 
preziramo ta svet. Vidne stvari se ne dajo 

primerjati s tem, kar mi v trdnem upanju 
pričakujemo. Vidiš to nebo, kako je lepo, 
kako prostrano? Vidiš zemljo in kar je na 
njej občudovanja vrednega? Vse tega se 
ne da primerjati z blaženostjo pravičnih; 
zakaj vse to je minljivo, naša blaženost bo 
pa večna. Pa tudi groženj se ne bojimo. 
Strah nas je samo peklenskega ognja. Vaše 
muke se nam zde kakor otroške puščice. 
Čim bolj nas boste mučili, tem lepše kro-
ne bomo prejeli. Iz ljubezni do Boga smo 
pripravljeni pretrpeti kakršne koli muke.« 
Zaradi njihove trme je namestnik ukazal, 
naj jih odpeljejo v ječo. Čez sedem dni so 
jih spet zaslišali, a oni so še vedno vztra-
jali v veri v Kristusa. Tedaj so jih obsodili 
na smrt, in sicer so gole dali na mraz, da 
bi počasi umrli. Naslednje jutro so jih do-
končno pobili in sežgali ter njihov pepel 
stresli v vodo. Pa vendar so njihovi prija-
telji veliko kosti rešili in jih kot relikvije 
odnesli povsod. Tako se je tudi njihovo 
češčenje zelo razširilo.

POST KOT ODPOVED IN SKRB ZA DRUGE
O Gospod Jezus, 

na pragu svojega jav-
nega življenja si se 
umaknil v puščavo. 
Potegni za sabo vse 
ljudi, kajti zbranost je 
začetek spreobrnjenja 
in zveličanja. Ko si se 
odtrgal od nazareške 
hišice in od svoje pre-
dobre Matere, si hotel 
okusiti samoto, bede-
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nje, lakoto; in skušnjavcu, ki ti je predlagal, 
naj bi si pomagal s čudeži, si odločno od-
govoril z večno besedo, ki je čudež nebeške 
milosti. Štiridesetdnevni post! O Gospod, 
ne dopuščaj, ne dopuščaj, da bi hiteli k raz-
pokanim vodnjakom ali da bi posnemali 
nezvestega služabnika ali nespametno devi-

co. Ne dopuščaj, da bi uživanje zemeljskih 
dobrin naredilo naša srca neobčutljiva za 
tarnanje ubožcev, bolnikov, sirot in neštetih 
drugih naših bratov, ki še sedaj nimajo niti 
najnujnejšega, da bi se najedli, se oblekli in 
zbrali družino pod eno samo streho.

Sv. Pavel VI., papež

GOSPODOVO OZNANJENJE MARIJI  
(SV. BERNARD)

Slišala si, Devica, da boš spočela in 
rodila sina. Slišala si, da se bo to zgodilo 
ne po človeku, marveč po Svetem Duhu. 
Angel čaka odgovor: čas je namreč, da se 
vrne k Bogu, ki ga je po-
slal. Čakamo, o Gospa, 
na besedo usmiljenja 
tudi mi, ki nas usodno 
teži obsodba pogube. 
Glej, nudi se ti cena na-
šega odrešenja: če pri-
voliš, bomo takoj rešeni. 
Po večni božji Besedi 
smo bili vsi ustvarjeni, 
pa glej, umiramo. Od 
tvojega kratkega odgovora je odvisno, ali 
bomo poklicani nazaj v življenje. Usmi-
ljena Devica, tega te prosi usmiljenja po-
trebni Adam, ki je z vsem svojim potom-
stvom izgnan iz raja, tega Abraham, tega 
David. To je prošnja vseh ostalih očakov, 
tvojih očetov, ki tudi sami prebivajo v de-
želi smrtne sence. To kleče pred tvojimi 
nogami pričakuje vesoljni svet. In ne brez 
razloga, saj od tvojih ust zavisi tolažba re-
vežev, rešitev jetnikov, osvoboditev obso-
jenih, rešenje vseh Adamovih otrok, vsega 

tvojega rodu. Devica, daj hitro odgovor. 
Kaj se obotavljaš? Kaj trepečeš? Veruj, 
spregovori in sprejmi! Naj ponižnost pri-
vzame pogum, skromnost zaupanje. Ni-

kar ni na mestu, da bi deviška preprostost 
pozabila na preudarnost. Modra Devica, v 
tej zadevi se nikar ne boj drznosti. Čeprav 
sramežljivost ugaja molku, je vendar se-
daj potrebno usmiljenje v besedi. Blažena 
Devica, odpri svoje srce zaupanju, ustnice 
besedi, naročje Stvarniku. O, če bi zaradi 
tvojega obotavljanja Gospod šel mimo. 
Vstani, hiti, odpri! Vstani v veri, hiti v po-
božnosti, odpri s privoljenjem: Glej, dekla 
sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji be-
sedi.



SVETE MAŠE IN GODOVI
1. 3., sreda, Albin, škof   Sveta maša drugod
2. 3., četrtek, Neža Praška, devica Grahovo (18.00) ++ iz družine MODIC
3. 3., petek, Kunigunda, kraljica   Sveta maša drugod
4. 3., sobota, Kazimir, kraljevič Grahovo (18.00) + Robert VESEL, 30. dan
5. 3., DRUGA POSTNA  
NEDELJA, Olivija, mučenka

Grahovo (9.00)
 

+ Mitja ROK

6. 3., ponedeljek, Fridolin, opat Grahovo (18.00) ++ Danica, Jože KRAJC, ob roj. dnevu
7. 3., torek, Perpetua in Felicita, muč. Grahovo (18.00) Živi in ++ iz družine ULE
8. 3., sreda, Janez od Boga, redovnik Grahovo (18.00) + Janez MLAKAR
9. 3., četrtek, Frančiška Rimska, red. Grahovo (18.00) + Katarina NAGLIČ, obletna
10. 3., petek, armenski mučenci Grahovo (18.00) + Franc KOTNIK (iz Laz), obletna
11. 3., sobota, Sofronij, škof Grahovo (18.00) + Martin PONIKVAR
12. 3., TRETJA POSTNA 
NEDELJA, Inocenc, papež

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

+ Sara KOČEVAR, obletna
+ Katarina MUŽAR
+ Ludvik MODEC, obletna

13. 3., ponedeljek, Patricija, muč. Grahovo (18.00) + Marija ŠVIGELJ, obletna
14. 3., torek, Matilda, kraljica Grahovo (18.00) + Janez MLAKAR
15. 3., sreda, Klemen Dvoržak, red. Grahovo (18.00) Za moža
16. 3., četrtek, Tacijan, mučenec Grahovo (18.00) Za patra Vrabca
17. 3., petek, Patrik, irski škof Grahovo (18.00) Za zadoščenje grehov 2., 3. in 4. rodu prednikov
18. 3., sobota, SV. JOŽEF Grahovo (18.00) + sin Andrej, ob r.  d., starša Jože in Francka, 

ob godu
19. 3., ČETRTA POSTNA ali 
papeška NEDELJA

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

+ Jožef MULEC, obletna in ob godu
+ Jože JENC, ob godu
+ Angela MIŠIČ

20. 3., ponedeljek, Klavdija, muč. Grahovo (18.00) + Janez MLAKAR
21. 3., torek, Nikolaj iz Flue, 
samotar

Grahovo (18.00) ++ iz Retij 45

22. 3., sreda, Lea, spokornica   Sveta maša drugod
23. 3., četrtek, Rebeka, red. Grahovo (18.00) za zdravje in srečo
24. 3., petek, Katarina  
Švedska, redovnica

  Sveta maša drugod

25. 3., sobota, GOSPODOVO 
OZNANJENJE

Grahovo (18.00) + Anton KOTNIK, obletna

26. 3., PETA POSTNA NE-
DELJA, Lara, mučenka

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

++ iz družin MIHELIČ in ŠTIMAC
++ Terezija, obl., Matija MULC
++ Marija, Franc ZGONC

27. 3., ponedeljek, Peregrin, 
redovnik

Grahovo (19.00) Za župljane

28. 3., torek, Bojan, knez Grahovo (19.00) + Janez MLAKAR
29. 3., sreda, Bertold, redovnik Grahovo (19.00) + Janez TELIČ, obletna
30. 3., četrtek, Amadej, 
vojvoda

Grahovo (19.00) ++ sorodniki družine OSOJNIK 

31. 3., petek, Amos, prerok Grahovo (19.00) ++ iz Retij 45
 

 


