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DON BOSKOVA VIHRAVA MLADOST
Don Bosko pripoveduje v Spominih na Oratorij: »Pri
desetih letih sem delal tisto, kar je bilo združljivo z mojo
starostjo in kar je bilo neke vrste praznični oratorij. Bil sem
še zelo majhen in sem že preučeval značaj svojih tovarišev.
In ko sem koga gledal v obraz, sem celo zaznal načrte, ki
jih je imel v srcu. Zato sem bil med vrstniki zelo priljubljen
in so se me zelo bali. Vsak me je hotel imeti za razsodnika
in prijatelja. Komur sem mogel, sem storil kaj dobrega, a
nikomur česa hudega. Tovariši so imeli zelo radi, da sem
se v pretepu zavzel za njihovo
obrambo. Čeprav sem bil bolj
majhen po postavi, sem bil močan in pogumen, da sem dosti
starejšim tovarišem vlival strah,
tako da sem, ko so nastajala
prerekanja, pričkanja, prepiri in
pretepanja kakršnekoli vrste, postal razsodnik prepirljivcev.
A tisto, kar jih je zbiralo okrog mene in jih privabljalo do
norosti, so bile zgodbe, ki sem jim jih pripovedoval. V lepem vremenu, posebno ob prazničnih dnevih, so se zbirali
iz soseščine. Za vse sem pripravil zabavo z nekaterimi igrami, ki sem se jih naučil od drugih. Na tržnicah in sejmih so
pogosto nastopali spretneži, ki sem jih šel gledat. Pozorno
sem opazovali njihove spretnosti in jih potem doma vadil
tako dolgo, dokler jih nisem napravil brezhibno.«
Svetnikov zgled tudi nas vabi, da bi vsem delali le dobro
in da bi bili izvirni v iskanju novih prijateljstev in medsebojnih spodbud. Postni čas je kot nalašč primeren za taka
dobra dela.
Župnik Sandi

NAPOVEDNIK
• Mesec marec je v znamenju postnega časa. Ob pepeljenju smo
slišali: Spreobrni se in veruj evangeliju! Ob postnih petkih pa ne jemo
mesa in storimo kakšno dobro delo
več. Priporočljiva je akcija: 40 dni
brez alkohola. Postni čas nas skozi
40 dni vabi k osebni odpovedi na
mnogih področjih ter k večji ljubezni do Boga in do bližnjega.
• 1. 3. je druga postna in hkrati prva
nedelja v mesecu. Pri sv. maši na
Bločicah je ofer za obnovo še štirih
kipov. Počasi, a vztrajno restavra• 7. 3. je v Cerknici v župnišču pretorska dela napredujejo.
davanje z naslovom Teologija tele• 4. 3. (sreda) je srečanje dekanijskih
sa. Vabljeni ob 19.30.
duhovnikov na Rakeku. Sveta maša
• 8. 3. je tretja postna nedelja. Pri
bo ob 9.30. Vabljeni!
župnijski maši sodelujejo otroci
• 7. 3. (sobota) bo v župnišču ob 9.
predšolskega, prvega in drugega
uri mini oratorij za otroke. Med
razreda. Bo tudi priložnost za sveto
nami bodo Mladi za Kristusa. Zaspoved, ker bo med nami g. dekan
ključek bo ob 12.00 v gasilskem
Maks Ipavec.
domu, kamor ste vabljeni starši in
•
9.–14. 3. je g. župnik Sandi na dutudi drugi!
hovnih vajah v Veržeju. Vedno je
dosegljiv na mobilni telefon.
• 15. 3. je četrta postna nedelja. Pri
župnijski sv. maši sodelujejo otroci 2. in 3. razreda. Obe sv. maši bo
daroval g. Ciril Beglez, župnik iz sv.
Vida nad Cerknico. Župnik Sandi
pa bo maševal pri sv. Vidu. Ofer
bo namenjen za obnovo njihovih
orgel. Izkažimo se velikodušne. Če
radi damo, nas Bog blagoslavlja in
imamo še več.
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• 17. 3. (torek) bo ob 19.30 bo sestanek župnijskega sveta.
• 18. 3. (sreda) bo ob 19.30 sestanek
gospodarskega sveta.
• 19.–25. 3. je teden družine. Pri sveti maši primerno branje in molitev.
• 19.–21. 3. organiziramo romanje v
Medžugorje. Interesenti dobite podrobnejša navodila in program pri
g. župniku Sandiju.
• 21. 3. (sobota) bo v Cerknici v žuŠkofjeloškega pasijona. Prevoz in
pnišču predavanje z naslovom Teovstopnina predvidoma 20 evrov.
logija telesa. Vabljeni ob 19.30.
Ker se prireditev začne ob 16.00,
• 22. 3. je peta postna nedelja. Pri sv.
bo najverjetneje odhod ob 14.00.
mašah se bomo ob praznikih svePrijave zbira g. župnik.
tega Jožefa in Marijinega oznanjenja spomnili tudi naših staršev. Pri • 26. 3. (četrtek) bo ob 19.00 bo predavanje za starše. Še posebej vasv. maši poje otroški zbor, sodeluje
bljeni starši prvoobhajancev.
pa 5. razred. Staršem bomo izročili
skromna darilca in se jim primer- • 28. 3. (sobota) bodo po pevskih vajah še delavnice za otroke ob 11.00.
no zahvalili. Vabljeni! Po sv. maši
lahko vzamete oljčne vejice. Dar je • 29. 3. je cvetna nedelja in začetek
obhajanja velikega tedna. V spoprostovoljen in gre v župnijo Škofimin na Jezusov prihod v Jeruzalem
je, kjer se trudi bivši cerkniški kablagoslovimo oljčne vejice in druplan, g. Milan Kavčnik.
go zelenje. Pri deveti maši v Gra• 22. 3. (na tiho nedeljo) v sklopu
hovem bo procesija izpred križa na
naše dekanije organiziramo ogled
dvorišču v cerkev. Med sv. mašo
beremo pasijon (dogodke Jezusovega trpljenja, kot jih je zapisal
evangelist Marko). Pri maši poje
starejši župnijski zbor. V Žerovnici
bo procesija okrog cerkve.
• V tednu pred Veliko nočjo bo vsak
večer tudi priložnost za praznično
sv. spoved. Za otroke v času rednega verouka.
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OBVESTILA
ӴӴ Od januarja do marca zaradi zime
na podružnicah čez teden ne bo
svetih maš, ampak samo v župnijski cerkvi. Bo pa spomladi zato več
možnosti. Hvala za razumevanje!
ӴӴ Ob postnih nedeljah bo pri vsaki
sveti maši na začetku tudi kratek
križev pot namesto kesanja.
ӴӴ Ob torkih po sveti maši molitev v
čast sv. Janezu Bosku ob 200-letnici
njegovega rojstva.
ӴӴ Ob sredah po sveti maši je molitev
za domovino.
ӴӴ Ob četrtkih po sveti maši je adoracija – molitev za duhovne poklice.
ӴӴ Ob petkih od 15.00 dalje so uradne
ure v župnišču, sicer pa je g. župnik
dosegljiv vedno pred in po sv. maši
ali na mobitel.
ӴӴ Na prvi petek je obisk bolnikov na

domu, po sveti maši pa litanije Srca
Jezusovega.
ӴӴ Ob petkih ob 20.00 pevske vaje za
starejši zbor. Vabimo nove člane.
ӴӴ Na prvo soboto po sveti maši molimo litanije v čast Materi Božji.
ӴӴ Ob sobotah so ob 10.00 redne pevske vaje za otroški zbor, občasno
ob 11.00 tudi delavnice za otroke.
ӴӴ V nedeljo, 1. februarja, sta v žu-

NAMENI APOSTOLATA MOLITVE – MAREC 2015
SPLOŠNI: Da bi znanstveniki z raziskovalnim delom iskali največje dobro za celotno človeško osebo.
Oče naš …
MISIJONSKI: Da bi vedno priznavali enkratno vlogo žena in njihov prispevek k življenju Cerkve.
Zdrava Marija …
SLOVENSKI: Da bi vsi, ki smo krščeni, posebej pa tisti, ki so se odločili
za Bogu posvečeno življenje, uspešno premagovali skušnjave telesnosti in
posvetnosti.
Slava Očetu …
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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.

čite. Župnik se priporoča tudi za
pnijski cerkvi prejeli sv. krst Dorosv. maše v času, ko bo na duhovnih
teja in Iva. Njihove družine priporočamo Božji ljubezni!
vajah.
ӴӴ V sredo, 11. februarja, smo na Lip- ӴӴ Vsem, ki ta mesec godujete, praznujete rojstni dan ali kakšen jubisenju pokopali gospo Marijo Urbič.
lej, voščimo obilo Božjega žegna.
V soboto, 21. februarja, pa v Žerovnici gospoda Nikolaja Godeša. Go- ӴӴ V počitnicah vabljene družine na
spod, daj jima večni pokoj in večna
počitnikovanje v kraj Zuboviči na
luč naj jima sveti!
otok Pag. O podrobnostih se lahӴӴ Poleg rednih sodelavcev pri obliko pogovorite z župnikom Sandikovanju mesečnih oznanil vabim k
jem.
sodelovanju še druge, ki znate kaj ӴӴ Vabljeni tudi na romanja z drugilepega napisati.
mi župnijami. Od 14. do 18. aprila
ӴӴ Po dogovoru so priprave za krst in
v Rim, od 3. do 6. junija v Italijo k
poroko.
sv. Janezu Bosku ob 200-letnici rojӴӴ Priporočam verski tisk, predvsem
stva. Od 5. do 12. julija v severno
Družino in Ognjišče, za otroke pa
Nemčijo in na Dansko ter od 20.
Mavrico.
do 25. julija v Makedonijo. O naӴӴ V mesecu marcu je še nekaj prostih
tančnejših programih in plačilih v
dni za svete maše. Lahko jih narodogovoru z župnikom.
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DOGODKI
Pustovanje v župnišču
Na pustno soboto smo rajali tudi v
župnišču. Kot je že navada so se maškare prišle pokazat. Kar 16 nas je bilo.
In sicer: dve Indijanki, zapeljivka Aleksandra, plesalec, policaj, hipi, kloven,
čarovnica Uršula mlajša, menih, tiger,
polž, palček, vila, Sneguljčica, prince-

Družina Ivančič
na obisku
V nedeljo, 15. februarja, so pri
obeh sv. mašah na koru prepevali ubrani glasovi družine Ivančič iz
Veržeja. Ob koncu pa so zapeli še
pred oltarjem, da smo jim z veseljem
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ska in Mehikanec. Ker so bile vse maškare izvirne v predstavitvi kot tudi v
podobi, so vse zmagale. Župnik Sandi je poskrbel za sladkarije in plišaste
igrače, in tako smo bili vsi zadovoljni.
Po eni uri zabave smo se odpravili domov ali pa ne.
sos

zaploskali. Po sv. maši v Žerovnici
smo se fotografirali pred oltarjem sv.
Valentina. Sledilo je kosilo s pico pri
Stani. Bog daj, da bi še dolgo in radi
prepevali; in vedno dobrodošli tudi
na Notranjskem.
dur

Duhovno srečanje
za Mlade za Kristusa
Zadnji vikend v februarju so
v župnišču imeli duhovno srečanje t. i. Mladi za Kristusa. Gre
za mlade iz cele Slovenije, ki se
radi zbirajo vsepovsod. V nedeljo pa so s svojim sodelovanjem
popestrili tudi nedeljsko bogoslužje v naši župnijski cerkvi.
sos
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GODOVI IN SVETE MAŠE
1. 3., DRUGA POSTNA NEDELJA,
Albin, škof
2. 3., ponedeljek, Neža praška, devica
3. 3., torek, Kunigunda, cesarica
4. 3., sreda, Kazimir, kraljevič
5. 3., četrtek, Hadrijan, mučenec
6. 3., petek, Julijan, škof
7. 3., sobota, Perpetua in Felicita, muč.
8. 3., TRETJA POSTNA NEDELJA,
Janez od Boga, redovnik
9. 3., ponedeljek, Frančiška Rimska, red.
10. 3., torek, štirideset armenskih muč.
11. 3., sreda, Sofronij, škof
12. 3., četrtek, Justina, devica
13. 3., petek, Evrazija, mučenka
14. 3., sobota, Matilda, kraljica
15. 3., ČETRTA POSTNA NEDELJA,
Klemen Dvoržak, redovnik
16. 3., ponedeljek, Herbert, škof
17. 3., torek, Patrik, škof
18. 3., sreda, Ciril Jeruzalemski, škof
19. 3., četrtek, JOŽEF, JEZUSOV REDNIK
20. 3., petek, Klavdija, mučenka
21. 3., sobota, Nikolaj iz Flue, kmet
22. 3., PETA POSTNA ali tiha
NEDELJA, Lea, spokornica
23. 3., ponedeljek, Rebeka, redovnica
24. 3., torek, Katarina Švedska, red.
25. 3., sreda, GOSPODOVO
OZNANJENJE, Rebeka, svetop. žena
26. 3., četrtek, Evgenija, mučenka
27. 3., petek, Gelazij, škof
28. 3., sobota, Bojan, knez
29. 3., ŠESTA POSTNA ali
CVETNA NEDELJA
30. 3., ponedeljek, Amadej Savojski, vojvoda
31. 3., torek, Gvido, opat
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+ Sara KOČEVAR, ob rojstnem dnevu
za župljane
sv. maša drugod
++ Ana, Franc AVSEC, Neži JENC
+ Janez TELIČ, obletna
+ Stane MODIC, ob 60. rojstnem dnevu
+ Ljudmila INTIHAR, 5. obletna
++ Andrej BEZPALEC, starši in bratje
KOVAČ
+ Marija ŠTIH
za župljane
sv. maša na duhovnih vajah
sv. maša na duhovnih vajah
+ Marija URBIČ, 30. dan
sv. maša na duhovnih vajah
++ Franc KANDARE, Jernej DROBNIČ
+ Sara KOČEVAR, 5. obletna
+ Ludvik MODEC, obletna
za župljane
po namenu?
za zdravje Renate in v družini STRLE
+ Nikolaj GODEŠA, 30. dan
V čast Materi Božji za nove duh. poklice
sv. maša v Medžugorju
sv. maša v Medžugorju
+ Ivana KOVAČ, obletna
+ Jože TELIČ, ob godu
za župljane
+ Jože TELIĆ (Žerovnica 28), ob rd in godu
+ Marija ŠTIH
+ Alojzija DROBNIČ
po namenu?
+ Marija ŠKRLJ, ob godu
+ Leopold ZBAČNIK
++ Frančiška, Janez GODEJŠA, obletna
sv. maša v Rimu (za župljane)
sv. maša v Rimu

