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SVETI JANEZ BOSKO – DUHOVNIK
Don Bosko takole pripoveduje: V soboto po četrti
postni nedelji leta 1841 sem prejel diakonat, za poletne
kvatre bi moral biti posvečen v duhovnika. Tisti dan, ko
sem moral dokončno oditi iz semenišča, je bil dan prave
pobitosti. Predstojniki so me imeli radi in so mi nenehno dajali znamenja naklonjenosti. Tovariši so mi bili kar
najbolj vdani. Lahko rečem, da sem
živel zanje in oni so živeli zame. Kdor
je potreboval, da bi mu obril brado ali
glavo, se je zatekel k Bosku. Kdor je
potreboval duhovniški biret, kdor je
moral sešiti ali zašiti kakšno obleko,
se je obrnil na Boska. Zato je bila kar
najbolj žalostna tista ločitev, ločitev
od kraja, kjer sem živel šest let, kjer
sem prejel vzgojo, znanje, cerkvenostni duh in vsa znamenja dobrote in ljubezni, ki si jih je
mogoče želeti. Dan mojega posvečenja je bila vigilija Svete
Trojice in svojo novo mašo sem obhajal v cerkvi sv. Frančiška Asiškega. Željno so me pričakovali v moji deželi, kjer
že dolgo niso obhajali nove maše, vendar sem jo raje brez
nemira obhajal v Turinu. Turinski nadškof msgr. Fransoni me je v svoji kapeli posvetil v duhovnika. Bil je 5. junij 1841. V ponedeljek sem šel maševat v cerkev Marije
Tolažnice, da bi se zahvalil veliki Devici Mariji za neštete
dobrote, ki mi jih je zadobila od svojega božanskega sina
Jezusa. V četrtek, na praznik svetega Rešnjega telesa, sem
zadostil svojim rojakom, pel mašo in imel nato procesijo.
Vsi so se udeležili, saj so me imeli moji rojaki zelo radi.

NAPOVEDNIK
 1. 5. je praznik dela, v Cerkvi pa
obhajamo praznik Jožefa delavca.
Ta dan tudi začnemo šmarnično
pobožnost. Otroci bodo vsak dan
dobili listek, ki ga bodo nalepili
na plakate. Šmarnice potekajo vedno v povezavi s sveto mašo. Kadar pa ni svete maše, se otroci z
voditeljem zberejo v cerkvi samo
k šmarnicam (Bločice, Žerovnica). Vabljeni tudi odrasli!
 Na god sv. Florjana (4. 5.) bomo,
kot je navada v župnijski cerkvi,
opravili sv. mašo za blagoslov naših polj, po podružnicah pa v dneh
pred Gospodovim vnebohodom.
 V soboto, 9. 5., je gasilska sv. maša
ob 18.00 na Bločicah. Molimo za
žive in rajne gasilce. Sodelujejo
tudi naši cerkveni pevci. Vabljeni
tudi drugi!
 10. 5. je druga nedelja v mesecu
in ofer za potrebe cerkve. Za mesečno sv. spoved bo na razpolago
g. dekan Maks Ipavec.
 S ponedeljkom, 11. 5., začenjamo
devetdnevnico v pripravi na prvo
sv. obhajilo. Imamo dva prvoobhajanca: Nejca Zalarja in Julijo
Tavželj. Prvoobhajanca skupaj z
drugimi otroki prihajata vsak dan
k sv. maši in k šmarnicam v Grahovo. Po sv. maši sledijo tudi vaje
za prvoobhajanca. Bo tudi priložnost za spoved staršev in prvoobhajancev. Starši tudi primerno
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pripravijo župnišče in cerkev za
prvoobhajilno slavje.
Od 12. do 14. maja godujejo t. i.
ledeni svetniki: Pankracij, Servacij
in Bonifacij. Sledi še poscana Zofka
(15. 5.) in pregovorno bi se moralo
zatem začeti bolj toplo vreme.
14. 5. je praznik Gospodovega vnebohoda, ki se obhaja 40 dni po veliki noči. Vabljeni k sv. maši!
V nedeljo, 17. maja, je v naši župniji praznik prvega sv. obhajila.
Slovesnost bo v župnijski cerkvi
ob 9. uri. Pri maši sodelujejo naši
cerkveni pevci. Po slovesnosti bo
pogostitev za slavljenca in njune
domače v župnišču.
V tednu po prazniku prvega sv.
obhajila bomo začeli z dokončnim
urejanjem okolice okrog župnišča.
Vabljeni k sodelovanju!
23. 5. ob 20.00 je sestanek animatorjev za oratorij.
24. 5. obhajamo praznik Binkošti,
je pa tudi spomin Marije, Pomočnice kristjanov. Vabljeni k sv. mašam!
27. 5. goduje tudi naš novo blaženi Alojzij Grozde. Radi se mu priporočamo, predvsem pa naj nas
spodbuja njegovo življenjsko geslo:
Evharistija, sonce mojega življenja.
31. 5. je nedelja in zaključek
šmarnic. Ob koncu sv. maše razdelimo otrokom nagrade za obisk
pri šmarnicah.

OBVESTILA
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 po sveti maši so litanije Srca Jezusovega.
ӴӴ Ob petkih ob 20.00 pa pevske vaje
za starejši zbor. Vabimo nove člane.
ӴӴ Na prvo soboto 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 Poleg rednih sodelavcev pri oblikovanju mesečnih oznanil vabim k
sodelovanju še druge, ki znate kaj
lepega napisati.
ӴӴ Po dogovoru so priprave za krst in
poroko.
ӴӴ Priporočam verski tisk, predvsem

Družino in Ognjišče, za otroke pa
Mavrico.
ӴӴ Vsem, ki ta mesec godujete, praznujete rojstni dan ali kakšen jubilej, voščimo obilo Božjega žegna.
ӴӴ Za cerkev so ob pogrebu Nikolaja
Godeša svojci darovali za cerkev
155 evrov. Bog povrni.
ӴӴ Hvala trem neimenovanim darovalcem za križe pri križevem potu,
ki ste darovali 70 evrov. Še zbiramo!
ӴӴ V času pred veliko nočjo smo prvič
prebelili notranjost cerkve. Ko bo
bolj toplo (verjetno v juniju), sledi
še drugo beljenje. Jeseni pa bo na
vrsti še strop. Tako bomo v celoti
zaključili notranja dela. Hvala za
vaše razumevanje in darove.
ӴӴ V počitnicah vabljene družine na
počitnikovanje v kraj Zuboviči na
otok Pag. O podrobnostih se lahko
pogovorite z župnikom Sandijem.
ӴӴ Vabljeni tudi na romanje od 20. do
25. julija z župnijo SRT – Maribor v
Makedonijo. O natančnejšem programu in plačilu po dogovoru z župnikom Sandijem.

NAMENI APOSTOLATA MOLITVE – MAJ 2015
SPLOŠNI: Da bi zavračali kulturo brezbrižnosti in poskrbeli za bližnjega v
stiski, zlasti za bolne in uboge. Oče naš …
MISIJONSKI: Da bi kristjani v sekulariziranem svetu po Marijini priprošnji
našli moč za oznanjevanje Jezusa. Zdrava Marija …
SLOVENSKI: Da bi v Mariji, Jezusovi materi, gledali našo ljubečo duhovno
mater in v njej spoznali vzor popolne predanosti Božji volji. Slava Očetu …
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Dogodki
Mesec maj – Marijin mesec

Sveti Florjan
Poleg poznejših verovanj in šeg,
povezanih z ognjem, ki jih je v večini
evropskega sveta v srednjem veku prekrilo krščanstvo, v bogati zakladnici
verovanj pri nas najdemo predvsem
pregovore, in tudi nekaj običajev povezanih z ognjem. Zagotovo so najbolj
značilne šege in navade ob Florjanovem.

Devica Marija nam je postavljena za zgled, ne zaradi načina njenega
življenja, tudi ne zaradi socialno-kulturnih razmer, v katerih je živela, ampak ker se je v določenih okoliščinah
svojega življenja brez pridržka in z
zavestjo odgovornosti oklenila Božje
volje, ker je sprejela Božjo Besedo in
jo izvršila, ker je njeno ravnanje vodila ljubezen in pripravljenost za služenje, ker je bila prva in najpopolnejša
Jezusova učenka … Vse to daje Mariji
vrednost vzora za vse ljudi in za vse
čase. Z zaupanjem se zato vedno znova obračajmo k Mariji, naj s svojo priprošnjo pomaga tudi naši šibkosti pri
izpolnjevanju Božje volje in naj nam
bo priprošnjica v vseh naših preizkušn
jah.
A.D.
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Sveti Florijan goduje 4. maja in je
en izmed zelo priljubljenih svetnikov
pri nas. Je nasprotnik ognja in zavetnik vode, zato ni nič čudnega, da so
si ga prav gasilci izbrali za svojega patrona. Največkrat je upodobljen kot
rimski vojščak, kar je tudi bil, ki zliva
vodo na gorečo hišo ali cerkev.
Sveti Florjan je bil v začetku četrtega stoletja na odlok cesarja Diokle-

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.

cijana pregnan v pogansko svetišče.
Pred pregonom je opravljal službo
rimskega vojaka, v mestu Cetium (danes Sankt Plöten v Avstriji) pa je bil
visok državni uslužbenec. Cesar Dioklecijan ga je pregnal zaradi njegove
veroizpovedi – Florijan je bil namreč
krščen in je živel življenje kristjana,
ki pa so jih v Rimskem cesarstvu v tistem času, vse do Milanskega edikta,
izdanega leta 313, preganjali. Obtožen
je bil tudi pomoči ostalim kristjanom
in ker se navkljub ukazu, naj se odpove svoji veri, krščanstvu ni odrekel, so
ga najprej mučili in pretepli, nato pa
so ga obsodili na smrt – z mlinskim
kamnom okrog vratu so ga 4. maja
304 vrgli v reko Anižo. Ta dan je danes izbran za njegov spominski dan.
Mučenikovo telo je pokopano nedaleč
stran od Lauriacuma (današnji Lorch
v Avstriji), nad grobom pa je nastala
slavna opatija Sveti Florijan.
Po mnogih krajih na našem današnjem ozemlju je bilo v preteklosti
razširjeno izročilo, da naj bi se na 4.
maja ne kurilo. Še posebej naj tega ne
bi počele ženske, ker naj bi to prineslo
hudo nesrečo. Na Dolenjskem so med
drugim verjeli, da bo veliko požarov v
prihodnje, če bo na Florijanovo jasno,
na Koroškem in Gorenjskem pa si tega
dne niso želeli dežja, saj so verjeli, da
bo potem sledilo obdobje velike suše.
Na dan Svetega Florijana ali na Florijanovo nedeljo so se po tradiciji vsi
gasilci povsod na Slovenskem udele-

žili svečanih procesij s skupno mašo,
ponekod so imeli letno skupščino ali
pa slovesnost z veselico. V desetletjih
po drugi svetovni vojni so zaradi raznih pritiskov praznovanje Florijanovega opustili (vsaj zunanje manifestacije), z gasilskih domov so izginile
njegove upodobitve, vse skupaj pa se v
zadnjih desetletjih ponovno obuja.
A.D.
MARIJA, SVETLA ZVEZDA
(Martin Maroša)
Marija! Svetla zvezda mojega življenja,
upanje, ko me zajame val trpljenja.
Zatočišče, ko vihar skušnjav se razbesni,
pomočnica, ko duši brodolom grozi.
Ti bolnemu si usmiljena zdravnica,
slabotnemu življenjska moč.
Dvomiljivemu smerokaz na poti
in žalostnemu blaga tolažnica.
Povsod in vedno pa
Mati, mati, mati!
Otročička,
me je moja rojstna mama tebi izročila.
Vedno in povsod si nežno me vodila,
Hvala ti za vse, kar zame si storila.
Oh, Mati usmiljena,
Zdaj prosim te.
Tedaj mi ob strani stoj,
ko kmalu, kmalu
bom začel svoj zadnji boj.
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V naročje svoje dvigni dete revno,
za tvojo slavo vendar prizadevno.
Pozabi tolikere nezvestobe,
očisti vsake me napak gnusobe.
Z bogastvom svojih me zaslug odeni,
pred božji prestol nežno me pospremi.
In osebno me izroči
ter vneto priporoči
Sodniku Jezusu!

Maj
(bl. Alojzij Grozde)
O, zdaj si spet pri nas, ti lepi maj,
večna pesem, en sam cvet brezmejen.
Sladkosti vseh prepoln, na zemlji raj,
a jaz sem v tebi sam in žejen, žejen.
Kje so oči svetlobe čiste polne,
ki s svojim bi plamenom moje vžgale.
Sladkosti svoje bi še meni dale,
izpolnile želje mi duše bolne.
Če si, Gospod, cvetico ustvaril,
Da zame cvet njen zadiši.
Težko že čaka, kdaj jo boš podaril.
Če pa za mene tu ljubezni ni,
mi da luči, da Te Boga spoznam,
težko, tako težko je biti sam.
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ŠMARNICA
(bl. Alojzij Grozde)
Prišel je maj, je šmarnica vzcvetela,
v samoto hoste se boječe skrila.
Ne bo je drzna roka oskrunila,
ostala bo, kot je, snežinka bela.
Iz tihega je gozda zadehtela,
s sladkostjo svojo me je omamila.
Da moja duša jo je vsa vzljubila
in iz daljave k njej zahrepenela.
A ne, ne bo utrgal je poet,
razumem jo, naj drugemu cveti,
ker sem moral proč, oditi v svet.
Morda srce najde tam, kar si želi,
morda zanj cvetica zadehti,
a šmarnica je moj najljubši cvet.
Lojze Grozde
Lojze je bil rojen v Zgornjih Vodalah v
župniji Tržišče, in sicer 27. maja 1923 kot
nezakonski otrok. Ko je bil Lojze star štiri leta, se je njegova mati poročila. Sam je
ostal v domači hiši in zanj je skrbela njegovo teta. Na mestu hiše, kjer se rodil, stoji
danes nova hiša. V njej stanuje njegov pravi
bratranec, z enakim imenom – Lojze Grozde. Pripovedoval mi je, da je kot otrok spraševal, zakaj mu je tako ime, in so mu rekli,
da zato, ker enega takega manjka v družini.
Zaradi sorodstva z bratrancem in še enakim imenom je imel kar precej težav v

mladosti. Šele ko je odšel v šolo v Maribor,
je to spogledovanje nekako zbledelo. Nihče pa si v tistih komunističnih časih tudi ni
upal česarkoli razčiščevati glede mučenja in
smrti Lojzeta Grozdeta.
S pomočjo tete je Lojze po
končani ljudski šoli nadaljeval šolanje na klasični gimnaziji v Ljubljani, stanoval pa je v katoliškem
dijaškem domu – Marijanišču.
Bil je odličnjak, blestel je v jezikih, obiskoval je še tečaje strojepisja, klavirja, športa, prepeval je
v cerkvenem pevskem zboru … Ob koncu
drugega letnika je postal najboljši učenec z
zlato knjižico. A kljub svojemu zrelemu in
resnemu pogledu na svet je bil po značaju vesel, živahen in šaljiv. Lojze Grozde je
v zadnjem letu gimnazije v Ljubljani šele
za novo leto 1943 odšel domov na obisk.
Zaprosil je za dovolilnico. Prej, med poletnimi počitnicami, to zaradi vojne ni bilo
mogoče obiskati domačih krajev.
Na prvi petek, 1. januarja leta 1943, je bil
najprej pri maši v samostanu v Stični. Potem je pot nadaljeval z vlakom iz Ivančne
Gorice do Trebnjega. Nadaljnja vožnja z
vlakom ni bila mogoča, saj je bila proga
poškodovana. Pot je nadaljeval peš, potem
pa je prisedel na neki voz. Na Mirni so ga
zajeli partizani in v bližnji gostilni zasliševali. Ničesar niso našli pri njem, razen
nekaj nabožnih knjižic. Ljudi so tekom
dneva vabili na »veselo igro« zvečer v sokolski dom. Tu so ga res zvečer zverinsko
mučili in povsem nedolžnega umorili. Njegovo truplo so odvrgli v bližino mirenske-

ga gradu v okolico bližnjega potoka. 23.
februarja, ko je skopnel sneg, so ga otroci
našli ob potoku. Truplo je bilo strahotno izmaličeno, a po besedah bratranca povsem
mehko (navadno telo po smrti v
nekaj urah postane trdo), kar je
bilo že takrat posebno znamenje. Ker ga niso mogli prepeljati
v domači kraj, so ga pokopali na
pokopališču v Šentrupertu 25. februarja 1943. Tu še danes počiva.
Pripravlja pa se prekop in prenos
posmrtnih ostankov na Marijino
božjepotno cerkev na Zaplazu. Tu naj bi
naš prvi blaženi mučenec počival nasproti
stranskega oltarja, kjer je sedaj spovednica.
Postopek za priznanje mučeništva Lojzeta
Grozdeta je začel pokojni ljubljanski nadškof in slovenski metropolit dr. Alojzij Šuštar leta 1992. Ob prvem obisku Slovenije
maja leta 1996 je pokojni papež Janez Pavel
II. prav posebej v pridigi omenil mučeniško
trpljenje in smrt Lojzeta Grozdeta.
Leta 1999 je bila vsa dokumentacija predložena Kongregaciji za zadevo svetnikov v
Rimu. 16. junija 2009 je bila na redni seji
teologov omenjene kongregacije enoglasno
sprejeta odločitev, da gre v primeru Božjega služabnika Grozdeta za mučeništvo
iz sovraštva do vere. 27. marca 2010 sveti
oče papež Benedikt XVI. odobril objavo
o priznanju mučeništva Božjega služabnika Alojzija Grozdeta. Lojze Grozde je bil v
Celju, na Slovenskem evharističnem kongresu, v nedeljo,13. junija 2010, proglašen
za blaženega mučenca. To je prvi slovenski
blaženi mučenec.
A.D.
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GODOVI IN SVETE MAŠE
1. 5., petek, Jožef Delavec, praznik dela
2. 5., sobota, Atanazij, škof
3. 5., PETA VELIKONOČNA
NEDELJA, Filip in Jakob, ap.
4. 5., ponedeljek, Florjan, muč.
5. 5., torek, Gotard, škof
6. 5., sreda, Dominik Savio, dijak
7. 5., četrtek, Gizela, opatinja
8. 5., petek, obl. posv. lj. Stolnice
9. 5., sobota, Beat, puščavnik

Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (9.00)
Bločice (10.15)
Grahovo (19.00)

Grahovo (19.00)
Žerovnica (18.00)
Bločice (18.00)
Grahovo (19.00)
10. 5., ŠESTA VELIKONOČNA Grahovo (9.00)
NEDELJA, Trsatska Mati božja Žerovnica (10.15)
11. 5.., ponedeljek, Mamert, Bločice (18.00)
škof
Grahovo (19.00)
12. 5.., torek, Leopold
Žerovnica (18.00)
Mandič, kapucin
Grahovo (19.00)
13. 5.., sreda, Fatimska Mati božja
14. 5., četrtek, Gospodov vnebohod Grahovo (19.00)
15. 5., petek, Zofija, mučenka
16. 5., sobota, Janez
Lipsenj (18.00)
Nepomuk, mučenec
Grahovo (19.00)
17. 5., SEDMA
Grahovo (9.00)
VELIKONOČNA NEDELJA, Žerovnica (11.0)
Jošt, puščavnik
18. 5.., ponedeljek,Blandina, red. Grahovo (19.00)
19. 5.., torek, Urban, papež
Grahovo (19.00)
20. 5.., sreda, Bernardin,
Bločice (18.00)
duhovnik
Grahovo (19.00)
21. 5., četrtek, mehiški muč. Grahovo (19.00)
22. 5., petek, Rita Kasijska,
Žerovnica (18.00)
redovnica
Grahovo (19.00)
23. 5., sobota,Socerb, muč.
Grahovo (19.00)
24. 5., NEDELJA BINKOŠTI, Grahovo (9.00)
Marija Pomočnica kristjanov Žerovnica (10.15)
25. 5.., ponedeljek, Marija,
Žerovnica (18.00)
Mati Cerkve
Grahovo (19.00)
26. 5.., torek, Filip Neri, duh. Grahovo (19.00)
27. 5.., sreda, Alojzij Grozde, muč. Žerovnica (18.00)
28. 5., četrtek, German, škof Grahovo (19.00)
29. 5., petek, Maksim Emonski, šk.
30. 5., sobota, Ivana Orleanska, dev. Žerovnica (18.00)
31. 5., NEDELJA SVETE TROJICE, Grahovo (9.00)
Obiskanje Device Marije
Žerovnica (10.15)

++ Janez, Marija MELE (iz Zelš)
+ Vera GOLOB, obletna
++ Ivanka ŽNIDARŠIČ, obl., družina CERJANEC
++ družina ŠTRITOF (Bločice 11), obl.
v čast sv. Florjanu za blagoslov polj
sv. maša drugod (za župljane)
sv. maša drugod
v čast Materi božji za nove duh. poklice
+ Alojzija DROBNIČ
za žive in rajne gasilce
++ Jože, Jožefa in starši ALBREHT
++ Mihael, obl., ostali iz družine TURK
++ Anton, Alojzija DROBNIČ
za blagoslov polj
++ Angela, Adolf IVNIK
Prošnji dan in za blagoslov polj
++ Marija, obl., PONIKVAR in ŠEGA
sv. maša drugod (za župljane)
+ Marija ŠTIH
sv. maša drugod
+ za blagoslov polj
+ Pavla ŠTRITOF, obletna
++ iz družin ANZELJC, KEBE, LESKOVEC
++ Ignac in Uršula PALČIČ
+ Janez TELIČ, ob godu
+ Rok MIHELČIČ, ob rojstnem dnevu
++ Milka in Robert ŠEGA
++ Andrej BEZPALEC, starši, bratje KOVAČ
+ Jože ŠVIGELJ st., obletna
++ Mira, obl., Franc, Ivana VESEL
++ vsi TURK (Retje 45)
+ Janez MIHELČIČ (Iga vas)
++ Janez, Frančiška NANUT (Podgora)
+ za župljane
++ Alojz ŠEGA, Nikolaj GODEŠA
++ Andrej in Jožefa KOMIDAR
v zahvalo za Emo
izvoljen dan
+ Stanko KOMIDAR, obletna
sv. maša drugod (za župljane)
+ Franc ROK, obletna, ŠTACNARJEVI
+ Marija ŠTIH
++ Stanko, obletna, in starši ŠKRLJ

