OZNANILA
junij 2015

župnije Grahovo pri Cerknici
št. 6

SVETI JANEZ BOSKO IN ORATORIJ
Leta 1841 postane don Bosko duhovnik in še istega leta
na praznik Brezmadežne, 8. decembra, začne s prazničnim
oratorijem. Takrat se je namreč srečal s prvim fantom, ki
mu je bilo ime Jernej Garelli. Po sv. maši v cerkvi sv. Frančiška Asiškega sta zmolila Zdravamarijo in se prijateljsko
pogovorila, kljub temu da je pred sv. mašo mežnar fanta
spodil iz zakristije. Takole don Bosko pripoveduje o začetkih oratorija: »Tisto zimo (1841/42)
sem si prizadeval utrditi mali oratorij.
Čeprav je bil moj namen zbirati le
najbolj ogrožene dečke, predvsem tiste,
ki so prišli iz ječ, sem vendar povabil še
nekatere druge, ki so bili lepega vedenja
in že poučeni. Ti so mi pomagali ohranjati red ter tudi
brati in peti cerkvene pesmi. Od tedaj sem se zavedal, da
bi bili praznični shodi brez širjenja pesmaric in zabavnega
branja kakor telo brez duha. Na svečnico 1842 sem imel že
kakih dvajset fantov, na praznik Gospodovega oznanjenja
(25. marec) pa nas je bilo že trideset po številu. Oratorij
je potekal takole. Vsak prazničen dan je bila priložnost
za prejem svetih zakramentov spovedi in obhajila, a
ena sobota in ena nedelja na mesec sta bili določeni za
izpolnitev te verske dolžnosti. Zvečer smo ob določeni uri
zapeli pesem, imeli krščanski nauk, nato zgled in podelitev
kakšne reči, zdaj vsem, zdaj z žrebanjem le nekaterim.
Na splošno so prihajali v oratorij kamnoseki, zidarji,
štukaterji, fasaderji in drugi, ki so prišli iz oddaljenih
krajev.« (iz knjige: Janez Bosko, Spomini, str. 84–85)
Župnik Sandi

NAPOVEDNIK
ӴӴ 1. 6. začenjamo mesec junij, ki je
posvečen Srcu Jezusovemu. Pri tedenskih svetih mašah bodo premišljevanja, ki jih imenujemo vrtnice.
ӴӴ 2. 6. je obisk bolnikov na domu.
ӴӴ 2. 6. je zadnji dan verouka v tem
veroučnem letu. Naši katehistinji
bosta pripravili nekaj za posladkat,
župnik pa bo častil sladoled. Malo
za šalo, malo zares se bomo povzpeli na vrh cerkvenega zvonika.
ӴӴ 7. 6. je ob 8.00 v Grahovem telovska procesija. Sodeluje zbor. Če
bo lepo vreme, bomo šli po spodnjem delu vasi. Naprošam nosače neba in bander, da pridejo
še pred sv. mašo, da pripravijo.
Prvoobhajanca in drugi otroci pa
pridejo s košaricami in cvetjem,
da posipajo oltarčke. Pričakujemo pa tudi številno udeležbo ministrantov. Po sv. maši tudi razdelimo spričevala. Bogu hvala še za
eno lepo leto, v katerem smo spoznavali Boga in rastli v ljubezni
do bližnjega.
ӴӴ 12. 6. je praznik Srca Jezusovega.
Slovesna sveta maša je zvečer ob
19.00 v župnijski cerkvi. Vabljeni!
ӴӴ 14. 6. je ob 10.15 žegnanjska sveta
maša v čast sv. Primoža in Felicijana na Bločicah. Sodelujejo tudi
župnijski pevci. Končana bosta še
dva kipa. Po slovesnosti v cerkvi
sledi prijateljsko druženje in pogostitev nad cerkvijo. Hvala do2

mačim gospodinjam. Vabljeni v
čim večjem številu! Ob 19. uri bo
sestanek animatorjev za oratorij.
ӴӴ 14. 6. je na Rakeku celodnevno
češčenje. Sklep češčenja bo ob
18.00, ko bo slovesna sveta maša,
ki jo bo vodil apostolski nuncij v
Sloveniji, msgr. Juliusz Janus. Vabljeni!
ӴӴ 21. 6. je ob 10.00 v Martinjaku
žegnanjska sv. maša v čast sv.
Vidu in blagoslov obnovitvenih
del. Sodelujejo tudi naši pevci.
Vabljeni tudi drugi!
ӴӴ 24. 6. je praznik rojstva Janeza Krstnika, tudi kres. Slovesna sveta
maša bo ob 19.00 v župnijski cerkvi.
ӴӴ 25. 6. je dan državnosti. Kristjani verujemo, da nam je tudi Bog
pomagal na poti do lastne države.
Zato radi molimo za domovino in
za tiste, ki so na odgovornih položajih. Sami pa se trudimo, da bi živeli pošteno.
ӴӴ 28. 6. je praznik svetih apostolov
Petra in Pavla. Del nabirke, t. i.
Petrov novčič, je enkrat na leto
namenjen za papeža. Še posebej slovesno bo v Žerovnici, kjer
bodo prepevali naši cerkveni pevci še zadnjič v tem katehetskem
letu. Sledijo počitnice. Ob 18.00
bo sestanek animatorjev za oratorij in priprava vseh stvari.
ӴӴ 29. 6.–3. 7. je župnijski oratorij.

Rdeča nit je življenje svetega Dominika Savia. Otroci naj se čim prej prijavijo v župnišču. Imeli bomo molitve,
kateheze, delavnice in igre. Šli bomo
en dan tudi na piknik. Prispevek na
otroka je 10 evrov.

OBVESTILA
• Na prvo nedeljo v mesecu je ofer za
potrebe cerkve (v juniju izjemoma)
v Žerovnici, na drugo nedeljo pa
je ofer tudi v Grahovem in na Bločicah. Na razpolago je tudi spovednik za mesečno sveto spoved (po
navadi gospod dekan Maks Ipavec). Hvala za vaše darove!
• Ob torkih po sveti maši je 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.
• Župnik Sandi je v počitniških
mesecih 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.
• 2. maja sta prejela sv. krst v naši
župniji Ema ROZMAN in Lan
TRONTELJ. Družini novokrščencev priporočamo Božji ljubezni in
milosti.

• 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 juniju 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.
• Mesec junij je v znamenju posvečenja novih duhovnikov. Bogu se
zahvaljujemo tudi za tri novomašnike iz naše dekanije (Cerknica,
Sv. Trojica in Velike Bloke).
• V času počitnic vabljene družine
na počitnikovanje v kraj Zuboviči
na otok Pag. O podrobnostih se
lahko pogovorite z župnikom Sandijem.
• Vabljeni tudi na romanje od 20.
do 25. julija z župnijo SRT – MB v
Makedonijo. O natančnejših programih in plačilih v dogovoru z
župnikom.
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DOGODKI
Sveti Janez Krstnik
(6–2 pr. kr. – okoli 30 po kr.)
Na kresni dan, 24. junija, goduje
sv. Janez Krstnik, ki je bil znan verski
voditelj iz prvega stoletja našega štetja
in velja za pomembnega predhodnika
krščanstva. Je edini svetnik, ki uživa
to čast, da Cerkev obhaja njegov rojstni dan.
Janez Krstnik je bil sin Zaharija in
Elizabete, ki je bila teta Jezusove matere Marije. Po Lukovem evangeliju je
bilo Janezovo rojstvo povezano s čudežem in vnaprej oznanjeno po angelu Gabrijelu.
Ko je Janez zaslišal Božji klic, je po
vsej jordanski pokrajini pozival ljudi, naj se spreobrnejo in poboljšajo.
Ostro je kritiziral tiste, ki so se samo
na zunaj delali poštene in pravične.
Tiste, ki so se res sklenili poboljšati,
pa je krstil v reki Jordan.
Krst (potapljanje v vodo) je starodavni simbol očiščevanja: ljudje, ki so
se dali Janezu krstiti, so hoteli s tem
simboličnim dejanjem pokazati, da se
odrekajo vsej nečistosti svojega poprejšnjega življenja in da bodo odslej
živeli drugače. Tudi Jezus se je prišel
krstit k Janezu in tako pokazal, da začenja novo poglavje v svojem življenju. Iz tega obreda izvira tudi krščan-
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ski krst, ki so ga pozneje opravljali
Jezusovi učenci.
Zgodovinar Jožef Flavij poroča, da
je dal Janeza Krstnika usmrtiti Herod
An tipa, da bi tako zatrl judovski upor.
Sveto pismo podaja nekoliko drugačno zgodbo z več podrobnostmi. Kralj
Herod se je poročil s Herodiado, ki je
bila pred tem poročena s Herodovim
polbratom Filipom. Janez je to dejanje ostro obsodil, zato ga je Herod
zaprl v ječo. Ko je Herod praznoval
svoj rojstni dan, ga je Herodiadina
hčerka Saloma s svojim plesom tako
navdušila, da ji je obljubil, da ji bo dal
za nagrado, karkoli si zaželi. Herodiada jo je pregovorila, naj zahteva glavo
Janeza Krstnika na pladnju. Herod je
ustregel tej čudaški želji in ukazal Janezu odsekati glavo. Truplo brez glave
pa je izročil Janezovim učencem, da
so ga pokopali. O Janezovi smrti so
obvestili tudi Jezusa.
Janeza Krstnika zelo častijo vse
glavne krščanske Cerkve. Za večino
kristjanov pomeni Janez Krstnik stično točko med staro in novo zavezo.
Pogosto se ga šteje za zadnjega velikega preroka stare zaveze, po drugi strani pa je Janez tisti, ki je pripravil pot
Jezusu.
Janez Krstnik goduje 24. junija, po
katoliškem in po pravoslavnem kole-
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je upodobljen med pridigo, še pogosteje, kako krščuje Jezusa. Veliko je
tudi upodobitev njegovega obglavljenja – glava na krožniku.
Gasilska maša na
Bločicah (9. maj 2015)

Leonardo da Vinci – Krst Jezusa Kristusa
darju. Godovni dan predstavlja obletnico njegovega rojstva. Ta dan se med
Slovenci imenuje »kres« ali »kresni
dan«, saj je marsikje v navadi, da na
ta dan kurijo kresove. Pregovor »Ob
kresi se dan obesi« nas spominja na
dejstvo, da se po poletnem sončevem
obratu dnevi začnejo krajšati.
Spomin na njegovo smrt praznujemo 29. avgusta, po katoliškem in po
pravoslavnem koledarju. Praznik se
uradno imenuje »Mučeništvo Janeza
Krstnika«, med ljudmi pa je znan tudi
kot praznik »Janez brez glave«.
Janez Krstnik je upodobljen v
puščavniški obleki iz kož, največkrat
ima ob sebi jagnje, pogosto tudi palico
s križem, včasih ploščico z napisom
Agnus Dei (Jagnje Božje). Velikokrat

»Mučenec sv. Florjan pozdravlja
narod te slaveč«. Tako je odmevala
pesem na god sv. Florjana v cerkvi na
Bločicah. Sv. Florjan je zavetnik gasilcev. Molitev je bila namenjena za žive
in rajne gasilce. Zbrali so se gasilci
treh društev. Ob maševanju župnika
Sandija ter žegnanju gasilske opreme
je sv. mašo popestril tudi župnijski
pevski zbor. Po sv. maši pa je sledila
pogostitev z dobrotami, ki so jih pripravile gospodinje iz Bločic. Čeprav
je pričelo deževati, se nam ni prav nič
mudilo domov.
Prvo sveto obhajilo
V mesecu maju smo v župniji Grahovo pričeli s pripravami na prejem
zakramenta sv. obhajila z Nejcem in
Julijo.
Dobivali smo se vsak dan pri šmarnicah, po maši pa smo imeli s katehistinjo Polono vaje. Dnevi so potekali
enako, edino dan pred velikim dogodkom (soboto) sta prvoobhajanca bila
pri prvi sv. spovedi.
V nedeljo, 17. 5. 2015, ob 9. uri smo
se zbrali pred cerkvijo.
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V začetku maše sta Nejc in Julija
predstavila vsak svojo risbico z besedilom. Maša je potekala slovesno, prvoobhajanca pa sodelovala z branjem
v prošnjah in zahvalah, prav tako tudi
starši. Slovesnost sta dogodku pridala
otroški in župnijski pevski zbor.
Po prejemu sv. hostije se je maša
počasi zaključila. Ob zaključku slove-
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snosti sta prvoobhajanca od duhovnika Sandija prejela spomin, ki ju bo
spremljal vse življenje.
Posebna zahvala gre gdč. Poloni,
ki je bila ves teden z nami in nas lepo
pripravljala na velik dogodek, ter g.
župniku Sandiju za organizacijo in
trud.
Anita

NAMENI APOSTOLATA MOLITVE – 2015
SPLOŠNI: Da bi bili priseljenci in begunci sprejeti in spoštovani v deželah, kamor pridejo.
Oče naš …
MISIJONSKI: Da bi osebno srečanje z Jezusom v mnogih mladih ljudeh
vzbudilo željo po darovanju svojega življenja v duhovniškem ali Bogu posvečenem življenju.
Zdrava Marija …
SLOVENSKI: Da bi mladi v naši domovini dosegli potrebno izobrazbo in
zaposlitev ter se nekateri odločili tudi za duhovni poklic.
Slava Očetu …
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GODOVI IN SVETE MAŠE
1. 6., ponedeljek, Justin, mučenec
2. 6., torek, Marcelin in Peter, muč.
3. 6., sreda, ugandski mučenci
4. 6., četrtek,
SV. REŠNJE TELO IN KRI
5. 6., petek, Bonifacij, škof
6. 6., sobota, Nortbert, škof
7. 6., DESETA NEDELJA MED
LETOM, Robert, opat
8. 6., ponedeljek, Medard, škof
9. 6., torek, Primož in Felicijan, muč.
10. 6., sreda, Bogumil, škof
11. 6., četrtek, Barnaba, apostol
12. 6., petek, SRCE JEZUSOVO
13. 6., sobota, Srce Marijino, Anton Padovanski
14. 6., ENAJSTA NEDELJA MED
LETOM, Valerij, mučenec
15. 6., ponedeljek, Vid, mučenec
16. 6., torek, Marija T. Scherer
17. 6., sreda, Sancija, devica
18. 6., četrtek, Elizabeta, vidkinja
19. 6., petek, Nazarij, koprski škof
20. 6., sobota, Florentina, devica
21. 6., DVANAJSTA NEDELJA MED
LETOM, Alojzij Gonzaga, red.
22. 6., ponedeljek, Tomaž More, državnik
23. 6., torek, Jožef Kafaso, duh.
24. 6., sreda,
ROJSTVO JANEZA KRSTNIKA
25. 6., četrtek, Doroteja, mistikinja
26. 6., petek, Jožefmarija Escriva
27. 6., sobota, Ema Krška, kneginja
28. 6., TRINAJSTA NEDELJA
MED LETOM, Irenej, škof
29. 6., ponedeljek,
PETER IN PAVEL, APOSTOLA
30. 6., torek, rimski mučenci

Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)

+ Milan INTIHAR
++ vsi iz družine TURK (Retje 45)
za župljane drugod
Grahovo (19.00) v čast Materi Božji za nove duhovne poklice
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (8.00)
Žerovnica (10.15)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)

++ Marija in Jože ZALAR
++ Stanko in Stanislava LUNKA, obletna
za zdravje in v zahvalo ZBAČNIK, GORNIK
++ Franc ROJC, Marija GODEŠA, obletna
++ Antonija in Anton LUNKA
za zdravje
za župljane
po namenu?
+ Štefan POLOVIČ, ob rojstnem dnevu
sv. maša drugod

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

+ Marija ŠTIH
++ Angela in France MIŠIČ, 50. obletna
+ župnik Vinko ŠEGA, obletna
po namenu?
sv. maša drugod
Grahovo (19.00) za župljane
sv. maša drugod
sv. maša drugod
Grahovo (9.00) + Apolonija TROHA, obletna
Žerovnica (10.15) + Slavka DROBNIČ, ob godu
Grahovo (19.00) ++ POLOVIČ, MIHIČINAC, ŠKRAK, MESARIČ
Grahovo (19.00) za župljane
Grahovo (19.00) + Marija ŠTIH
sv. maša drugod
sv. maša drugod
Grahovo (19.00) za blagoslov Eme
Grahovo (9.00) + Anton HERBLAN, 20. obletna
Žerovnica (10.15) ++ Jože PRIJATELJ, Alojz KUZMA
Grahovo (19.00) v zahvalo in priprošnjo
Grahovo (10.00)
Grahovo (19.00)

oratorijska sv. maša
+ Peter, ob rd in godu, ostali JAKOPIN

