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SVETI JANEZ BOSKO – ČAS UČENJA IN ŠTUDIJA
Don Bosko pripoveduje: »Dokler je trajala zima in poljska dela niso zahtevala nobene pozornosti, mi je brat Anton dal čas za ukvarjanje s šolskimi rečmi. Ko pa je prišla
pomlad, se je začel pritoževati, da si mora sam uničevati
življenje v težkih naporih, medtem ko jaz izgubljam čas in
igram gospodiča. Po živahnih razpravah z menoj in mojo
materjo smo, da bi ohranili mir v družini, sklenili, da bi
šel zgodaj zjutraj v šolo, ostanek dneva pa bi uporabil za
materialna dela. Toda kako se učiti? Pot v šolo in iz nje mi
je omogočala nekaj časa za učenje. Ko sem prišel domov,
sem vzel v eno roko motiko, v drugo pa slovnico. Medtem, ko so bili drugi vajeni malicati, sem se jaz zavlekel na
stran ter v eni roki držal hlebček in jedel, v drugi roki pa
sem držal knjigo in se učil. Leta 1830 pa sem šel v mestece
Chieri, da bi se bolj resno posvetil učenju. Ker je študij,
ki sem ga opravil doma, obsegal vsakega nekaj in ni uspel
skoraj v ničemer, so mi svetovali, naj grem v šesti razred,
ki je bil pripravljalni za prvo gimnazijo. Bil sem starejši od
sošolcev in sem vzbujal pozornost kot visok steber sredi
majhnih tovarišev. Željan, da bi se rešil te vloge, sem po
dveh mesecih smel k izpitu, ki sem ga opravil, in napredoval v naslednji razred, kjer so bili sošolci že malo večji.
Ko sta minila naslednja dva meseca so me po izjemni poti
pustili k drugemu izpitu, in tako sem spet napredoval še
za en razred.«
Don Boskova zagnanost v učenju nas vabi, da bi bili
vedoželjni in se ne bi nikoli zadovoljili z malo znanja. Naj
velja kar pravi pregovor: Kdor več zna, ta več velja!
Župnik Sandi

NAPOVEDNIK
ӴӴ 2. 4. je veliki četrtek, spomin Jezusove zadnje večerje. Pri večernih
obredih ob 19.00 sodelujejo tudi
bodoči prvoobhajanci. Za otroke,
ki še niso bili pri prvem obhajilu,
bomo blagoslovili majhne kruhke,
ki jih bodo odnesli domov.
ӴӴ 3. 4. je veliki petek, spomin na Jezusovo smrt na križu. Je strogi post,
ko ne jemo mesa in se le enkrat na
dan do sitega najemo. Dopoldne
obisk bolnikov na domu. Ob 15.00
bo zato molitev križevega pota, ob
19.00 pa obredi velikega 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 pasijonu (Jezusovemu trpljenju), kot ga je zapisal
evangelist Janez. Sodelujejo otroci
iz 8. in 9. razreda.
ӴӴ 4. 4. je velika sobota, ko Jezus počiva v grobu. Ob 7.00 bo blagoslov
ognja, ob 8.00 pa molitev hvalnic
pri Božjem grobu. Popoldne sledi
blagoslov jedil, in sicer ob 15.30
na Bločicah, ob 16.00 na Lipsenju,
ob 16.30 v Žerovnici in ob 17.00 v
Grahovem. Ob 19.00 pa obhajamo
velikonočno vigilijo, ko blagoslovimo velikonočno svečo, znamenje
Vstalega Gospoda. Tudi zvečer bo
blagoslov jedil.
ӴӴ 5. 4. je Velika noč, praznik Gospodovega vstajenja. Ob 8.00 bo
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najprej vstajenjska
procesija po Grahovem, nato pa slovesna maša s sodelovanjem otroškega in
starejšega zbora. Ob
10.15 bo praznična
maša tudi v Žerovnici. Praznična nabirka je namenjena
za beljenje župnijske cerkve. Bog
lonaj za vse, kar darujete za cerkev!
ӴӴ 6. 4. je velikonočni ponedeljek in
sta sveti maši po nedeljskem razporedu v Grahovem in na Bločicah.
ӴӴ 11. 4. (sobota) bo v Cerknici v župnišču predavanje z naslovom Teologija telesa. Vabljeni ob 19.30.
ӴӴ 12. 4. je nedelja Božjega usmiljenja.
V Grahovem sodelujejo otroci iz 6.
razreda. Deseta maša je na Bločicah. Bo ofer za potrebe župnije.
ӴӴ 18. 4. (sobota) bodo ob 11.00 delavnice za otroke.
ӴӴ 19. 4. je tretja velikonočna nedelja,
ko začenjamo teden molitve za duhovne poklice. Pri deveti maši sodelujejo otroci 7. razreda.
ӴӴ 26. 4. je nedelja dobrega Pastirja in
s tem v povezavi svetovni dan molitve za duhovne poklice.
ӴӴ 27. 4. tudi državni praznik Dan
upora. Naša župnijska cerkev obhaja obletnico posvetitve. Bog daj,
da bi še stoletja služila svojemu namenu, da bi se radi zbirali pri sv.
maši in molitvah.

OBVESTILA
• 5. marca je prejel sv. krst Tosja Kocman Modic iz Lipsenja. Njegovo
družino priporočamo Božji ljubezni.
• Prvi april je dan šaljivcev. Znajmo
se pošalit tudi na svoj račun.
• Prvi teden v aprilu bodo sv. maše
še ob 18.00, nato pa ob 19.00.
• Od aprila dalje so tudi po podružnicah med tednom lahko svete
maše, če jih le naročite.
• Ob torkih po sveti maši molitev v
čast sv. Janezu Bosku ob 200-letnici
njegovega rojstva.
• Ob sredah po sveti maši je molitev
za domovino.
• Ob četrtkih po sveti maši je adoracija – molitev za duhovne poklice.
• 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.
• Na prvi petek po sveti maši so litanije Srca Jezusovega.
• Ob petkih ob 20.00 pa pevske vaje
za starejši zbor. Vabimo nove člane.
• Na prvo soboto molimo litanije v
čast Materi Božji.
• Ob sobotah so ob 10.00 redne pevske vaje za otroški zbor, občasno ob
11.00 tudi delavnice za otroke.
• Poleg rednih sodelavcev pri oblikovanju mesečnih oznanil vabim k
sodelovanju še druge, ki znate kaj
lepega napisati.
• Po dogovoru so priprave za krst in
poroko.

• Priporočam verski tisk, predvsem
Družino in Ognjišče, za otroke pa
Mavrico.
• V mesecu aprilu je še nekaj prostih
dni za svete maše. Lahko jih naročite!
• Vsem, ki ta mesec godujete, praznujete rojstni dan ali kakšen jubilej, voščimo obilo Božjega žegna.
• Za cerkev so namesto cvetja za
rajno Alojzijo Drobnič darovali za
grahovsko cerkev 50 evrov: Mlakarjevi iz Iga vasi. V spomin na rajnega Antona Žnidaršiča iz Lipsenja
pa so darovali sorodniki 30 evrov.
• V času pred veliko nočjo smo prvič
prebelili notranjost cerkve. Ko bo
bolj toplo (verjetno v maju ali juniju), pa sledi še drugo beljenje. Jeseni
pa bo na vrsti še strop. Tako bomo v
celoti zaključili notranja dela. Hvala
za vaše razumevanje in darove.
• V času počitnic vabljene družine na
počitnikovanje v kraj Zuboviči na
otok Pag. O podrobnostih se lahko
pogovorite z župnikom Sandijem.
• Vabljeni tudi na romanja z drugimi
župnijami. Od 3. do 6. junija gremo
z župnijo Radenci v Italijo k sv. Janezu Bosku ob 200-letnici svetnikovega rojstva. Od 5. do 12. julija gremo z Vogljani v severno Nemčijo in
na Dansko ter od 20. do 25. julija z
župnijo SRT – MB v Makedonijo. O
natančnejših programih in plačilih
v dogovoru z župnikom.
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VELIKONOČNO VOŠČILO SLOVENSKIH ŠKOFOV
Dragi bratje in sestre!
V času, ko hodimo od groba do
groba, z enega vrta ovenelih vencev na
drugega, tako pretresljivo zveni beseda angelov ob grobu: Kaj iščete živega
med mrtvimi? (Lk 24, 5). Žal nas vsakdanjik preveč pogosto vodi k iskanju
med mrtvimi. Hodimo od groba, se
vedno globlje pogrezamo v obup in
vijemo roke v žalovanju nad mrtvimi upi. Velika noč pa nas vabi, da od
grobov odidemo k bratom in sestram.
Bratom in sestram moramo sporočiti,
da Živega ne moremo iskati med mrtvimi. Da je vstal in živi.
Velikonočni kristjan ne hodi več h
grobovom, ampak napoti svoj korak k
bratom in sestram. S seboj nosi oznanilo vstajenja, oznanilo življenja in
veselja. On, ki so ga razpeli na križ in
umorili, je vstal in živi. Aleluja. Veselimo in radujmo se, aleluja.
Vam, ki ste zaradi brezobzirnosti
in sovražnosti ljudi skupaj s Kristusom zasmehovani, vam, ki ste v svojem trpljenju križani skupaj s Kristusom, vam, ki se vam je življenje
stemnilo, tako da sonce ne daje več
svetlobe in je luna otemnela, vam, ki
ste pod bremeni in težo življenja skupaj s Kristusom položeni v grob, vsem
vam želimo, da bi v Kristusovem vstajenju doživeli, kako se tistim, ki Boga
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ljubijo, razmaknejo vsa obzorja, in se
tudi sredi največje teme zasvita zora
velikonočnega jutra. Vsem voščimo
blagoslovljeno veliko noč. Vaši škofje
Velikonočnim voščilom vsem župljanom in drugim ljudem dobre volje
se pridružuje tudi župnik Sandi. Bodimo pogumni v veri, upanju in ljubezni.

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
Ofer za orgle pri sv. Vidu
V nedeljo, 15. marca, je obe sv. maši
daroval g. župnik Ciril Berglez od sv.
Vida nad Cerknico. Pri sv. mašah je
bil ofer za obnovo njihovih orgel. Zahvaljuje se vsem, ki ste darovali v ta
namen. Zbralo se je okrog 500 evrov.
Bog daj, da bi bili vedno velikodušni,
ne samo do naših potreb, ampak tudi
do potreb okoliških krajev. Bog na vse
dobrotnike naših cerkva blagoslavlja.
Sandi
Romanje v
Medžugorje

imeli po zajtrku sami zase sv. mašo v
kapeli, nato pa smo se vzpeli ob molitvi rožnega venca na Podbrdo, kjer se
je Devica Marija prvotno prikazovala. Še pred kosilom smo se ustavili v
Majčinem selu, kjer v družinskih hišah živijo otroci sirote. Popoldne smo
se zapeljali v Mostar na sladoled in na
pivo in se sprehodili po starem mestnem jedru in se ustavili na znamenitem mostu čez reko Neretvo. V soboto smo se vzpeli ob molitvi križevega
pota še na Križevac, hrib, na katerem
je že 80 let postavljen velik betonski

Skupaj z romarji iz
Gorenjske smo se podali na romarsko pot proti
Hercegovini, kjer je znana Marijina božja pot
Medžugorje. Na praznik
sv. Jožefa smo v jutranjih urah zapuščali našo
domovino in se podali
čez Hrvaško. Pot nas je
vodila čez Dalmacijo in
prispeli smo najprej v
Marijino svetišče Vepric
blizu Makarske, kjer smo
ob lurški votlini imeli sv.
mašo. Sledila sta vzpon
proti Vrgorcu in prehod čez mejo in že smo
prispeli v Medžugorje.
Po večerji je sledil prosti ogled. V petek smo
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križ. Po kosilu smo na hitro obiskali
še skupnost odvisnikov, imenovano
Cenakolo, ter Etno selo. Bog nas je
obdaril tudi s sončnim vremenom in
polni lepih vtisov in navdušenja ob
Mariji smo se vrnili domov.
sos
Škofjeloški pasijon

svetopisemskih zgodbah. Leta 1721
jo je napisal Romuald Marušič, loški
pater kapucin. Škofjeloški pasijon s
svojo spektakularnostjo in izpovedno
močjo ni samo eden najlepših pasijonov na svetu, ampak je predvsem živa
zgodba, ki nosi s seboj močno sporočilo o smislu človeškega bivanja. Vse
Na dekanijski ravni smo si šli ogle- pa se vrti okrog Jezusovega trpljenja
dat znano dramsko igro – pasijon v in smrti. Dve uri trajajoča drama nas
Škofjo Loko. Šli smo s tremi avtobu- je navdušila, in tudi dala misliti. Predsi v nedeljo, 22. marca. Pred nami so stave bodo še na cvetno nedeljo ob
se pomikali prizori in slike najsta- 16.00, na belo soboto ob 20.00 in na
rejše slovenske drame, napisane po belo nedeljo ob 16.00. Vabljeni!
sos
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NAMENI APOSTOLATA MOLITVE – APRIL 2015
SPLOŠNI: Da bi se ljudje naučili spoštovati stvarstvo in ga čuvati kot
Božji dar.
Oče naš …
MISIJONSKI: Da bi preganjani kristjani čutili tolažečo prisotnost vstalega Gospoda in podporo celotne Cerkve.
Zdrava Marija …
SLOVENSKI: Da bi iz vere v Kristusovo vstajenje in naše večno življenje
črpali evangeljsko veselje, ki nam ga priporoča papež Frančišček.
Slava Očetu …
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GODOVI IN SVETE MAŠE
1. 4., sreda, Agapa in Irena, mučenki
2. 4, Veliki četrtek, Frančišek Paolski
3. 4., Veliki petek, Rihard, škof
4. 4., Velika sobota, Izidor Seviljski
5. 4., NEDELJA GOSPODOVEGA
VSTAJENJA, VELIKA NOČ
6. 4., Velikonočni ponedeljek,
Notkar Jecljavec
7. 4., torek, Janez Krstnik de la Salle
8.4. , sreda, Valter, opat
9. 4, četrtek, Valtruda, redovnica
10. 4., petek, Domen, škof
11. 4., sobota, Stanislav, mučenec
12. 4., BELA ali NEDELJA
BOŽJEGA USMILJENJA
13. 4., ponedeljek, Martin, papež

Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (8.00)
Žerovnica (10.15)
Grahovo (9.00)
Bločice (10.15)
Grahovo (19.00)

Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (9.00)
Bločice (10.15)
Žerovnica (18.00)
Grahovo (19.00)
14. 4., torek, Lidvina, mučenka
Grahovo (19.00)
15.4. , sreda, Helena, kneginja
Grahovo (19.00)
16. 4, četrtek, Bernardka Lurška
Grahovo (19.00)
17. 4., petek, Rudolf, mučenec
Grahovo (19.00)
18. 4., sobota, Evzebij, škof
Lipsenj (18.00)
Grahovo (19.00)
19. 4., TRETJA VELIKONOČNA Grahovo (9.00)
NEDELJA, Leon IX., papež
Žerovnica (10.15)
20. 4., ponedeljek, Bernika, muč.
Grahovo (19.00)
21. 4., torek, Anzelm, škof
Grahovo (19.00)
22. 4. , sreda, Adalbert, škof
Grahovo (19.00)
23. 4, četrtek, Jurij, mučenec
Grahovo (19.00)
24. 4., petek, Fidelis, mučenec
Grahovo (19.00)
25. 4., sobota, Marko, evangelist Grahovo (19.00)
26. 4., ČETRTA VELIKONOČNA Grahovo (9.00)
NEDELJA (ali Dobrega Pastirja) Žerovnica (10.15)
27. 4., ponedeljek, Hozana, devica Grahovo (19.00)
28. 4., torek, Peter Šanel, duhovnik
29. 4., sreda, Katarina Sienska, devica Grahovo (19.00)
30. 4, četrtek, Jožef Kotolengo, red. Grahovo (19.00)

sv. maša drugod – za župljane
v čast Materi Božji za nove duh. poklice
obred velikega petka – ni svete maše
++ Ivan JERIČ, obl., starši in vsi Fužinski
++ Marjeta, obl., Jože MULEC
+ za sosesko
+ Marija ŠTIH
++ Terezija, obl., Marija ZGONEC
+ Alojzija DROBNIČ
sv. maša drugod
sv. maša drugod
+ Boštjan, obl., in iz družine ROGINA
++ družina MELE in Branka VUČAK
+ Anton ULE, obletna
+ teta Nežka GROS, 30. dan
++ Alojzija DROBNIČ, družina JENC
++ Ana, Franc, obl., starši OBREZA
++ Rok MIHELČIČ in Alojzija KOMIDAR
za župljane
+ starši PANTAR, obletna
++ brat Jernej TURK (Retje 45), obletna
+ Miroslav ULE, obletna
+ Tončka KOVAČ, obletna
++ Marija, obletna, ostali OTONIČAR
za župljane
po namenu?
++ Janez, Marija DEBEVC
++ Antonija ŠRAJ, Julka MARČAN, obletna
+ Jakob ULE, obletna
++ Janez in Marija OŠABEN, obletna
++ starši TURK (Retje 45)
+ Matija ROK, obletna
++ Anton in ostali ŽNIDARŠIČ (iz Lipsenja), obletna
za župljane
sv. maša drugod
+ Alojzija DROBNIČ, ob rojstnem dnevu
+ Ivan ZUPAN, duhovnik

