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SVETI JANEZ BOSKO
– ČASTILEC MARIJE POMOČNICE
Don Bosko je bil velik častilec nebeške Matere Marije.
Že v rani mladosti ga je mati Marjeta izročila Mariji in
mu šepnila na uho: Bodi ves njen. Ta ljubezen do nje je iz
leta v leto bolj rastla. Vedno jo je čutil ob sebi in pogosto
je rekel: Če bi še bolj zaupal Mariji, bi lahko naredil še več
dobrega. Svoje prijatelje pa je spodbujal: Zaupajte Mariji, pa boste videli, kaj so čudeži. Ko je srečal prvega fanta,
je z njim zmolil eno Zdravamarijo in potem se je začelo
čudovito poslanstvo za mlade. Marija se mu je v sanjah
prikazala in mu naročila, naj njej v čast zgradi cerkev. Nič
se ni obotavljal in začel je z gradnjo, čeprav ni imel niti
ene lire v žepu. Vedel je, da bo Marija poskrbela tudi za
materialno plat gradnje. Ko je bil v hudi stiski, je vedno
svoje fante peljal v cerkev molit in se priporočit Mariji.
In vse se je lepo izteklo. Namesto strelovoda je imel na
zavodu in tudi na cerkvi Marijin kip. Rad jo je častil pod
imeni Tolažnica in Brezmadežna, najbolj pa mu je bil pri
srcu naziv Pomočnice kristjanov. Ob koncu življenja se je
oziral na prehojeno pot. Mnogi so se čudili, kako je mogel
don Bosko v svojem življenju narediti toliko velikih stvari
(oratorij, gradnja cerkva, pisanje knjig, molitev, ustanovitev salezijanske družbe …). On je le preprosto odgovoril:
Vse je storila Marija. Don Boskov zgled vabi tudi nas, da
bi se še bolj zaupali nebeški Materi. Se njej izročali, se ji
zahvaljevali, pa tudi klicali na pomoč v naših stiskah in
težavah. Vrh vsega pa imamo v Grahovem tudi župnijsko
cerkev posvečeno prav njej.
Župnik Sandi

NAPOVEDNIK
• V soboto, 27. junija, ob 9.00 bodo v
sredo bo piknik, v petek pa končaljubljanski stolnici posvečeni novomo skupaj s prireditvijo za starše.
mašniki naše nadškofije.
Ekipa animatorjev je letos močno
okrepljena, zato ste vsi otroci pri• Od 29. junija do 3. julija bo v naši
srčno vabljeni. Prispevek na otroka
župniji oratorij – počitniški proznaša 10 evrov. Starši ne pozabite
gram za otroke. Od ponedeljka do
petka se bomo zbirali in se navdupodpisati prijavnice.
ševali nad zgledom sv. Dominika • 4. 7. je prva sobota, ko bo župnik
v dopoldanskih urah obiskal tudi
Savia. Začnemo vsak dan ob 9.00
bolnike.
in končamo ob 15.00. Imeli bomo
molitev, katehezo, delavnice, sku- • 5. 7. je prva nedelja v mesecu in
sv. maša z ofrom na Bločicah. Še
pno malico in igre. V ponedeljek in
četrtek bosta oratorijski sv. maši. V
vedno zbiramo za dva obnovljena
kipa. V cerkvi na Slovenskem obhajamo tudi
izseljensko nedeljo, ko
utrdimo stike s sorodniki in znanci, ki živijo v
tujini. Zanje pa tudi radi
molimo. Godujeta sveta
brata Ciril in Metod.
• 12. 7. je druga nedelja
v mesecu in redni ofer v
Grahovem in v Žerovnici. Na razpolago bo tudi
spovednik in priložnost
za mesečno sveto spoved.
• 26. 7. je Krištofova nedelja, ko bomo po obeh
svetih mašah blagoslovili naše avtomobile. Vaši
darovi so namenjeni za
vozila naših misijonarjev
po svetu.
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OBVESTILA
• V mesecu juliju ni verouka in pevskih vaj. Tudi ne raznih sestankov
ali srečanj, ker so počitnice.
• V juliju je kar nekaj praznikov tudi
čez teden (glejte razpored svetih
maš). Vabljeni! Tudi tisti, ki greste
na dopuste, ob nedeljah ne pozabite na sv. mašo.
• Na prvo nedeljo v mesecu je ofer
za potrebe cerkve na Bločicah, na
drugo nedeljo pa tudi v Grahovem
in v Žerovnici. Na razpolago je tudi
spovednik za mesečno sveto spoved (gospod dekan Maks Ipavec).
• 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 litanije
Srca Jezusovega.
Na prvo soboto molimo litanije v
čast Materi Božji.
Uradnih ur v juliju ni, možno pa
se o čemerkoli dogovoriti po mobilnem telefonu z župnikom ali ob
nedeljah po sv. maši.
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.
Vsem, ki ta mesec godujete, praznujete rojstni dan ali kakšen jubilej, voščimo obilo Božjega žegna.

NOVE MAŠE V LETU 2015
V DEKANIJI CERKNICA
Aljaž Kraševec, 28. junij ob 10.00 pri Sv. Trojici.
Blaž Dobravec, 5. julij ob 14.00 na Blokah.
Mitja Ponikvar, 12. julij ob 10.00 v Cerknici.
Vabljeni na slovesnosti,
predvsem pa prošnja
k molitvi
za vse letošnje
slovenske novomašnike.
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DOGODKI
TELOVO ali PRAZNIK SV.
REŠNJEGA TELESA in KRVI
Praznik sv. Rešnjega telesa in krvi
se praznuje od leta 1264, ko ga je papež Urban tudi uradno razglasil. Pobude za ustanovitev praznika je dala
sveta Julija Lieška, ki je imela vizije,
v katerih ji je Bog govoril, da je treba
ustanoviti tak praznik. Po njeni smrti
je njeno delo nadaljevala Eva Lieška,
dokler v 13. stoletju praznik ni bil
uveden.
Na ta praznik se kristjani spominjamo Jezusove navzočnosti v zakramentu sv. Rešnjega telesa in krvi – evharistije, ki je središče krščanske vere
in zakramentalnega življenja vernih.
Temelje evharistije je Jezus postavil
pri zadnji večerji z učenci, ko je kruh
spremenil v svoje telo ter vino v svojo kri in učencem naročil: »Jejte od
tega vsi!« in tudi: »To delajte v moj
spomin!«
Na ta praznik so v navadi različne
oblike procesij, s čimer verniki tudi
navzven pokažemo svojo vero.
V župnijski cerkvi v Grahovem je
bila na prvo nedeljo po prazniku sv.
Rešnjega telesa in krvi svečana maša
in po njej procesija po spodnjem delu
vasi.
Ob hišah so bili postavljeni štirje
oltarji, ob katerih smo se ustavili in v
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prisotnosti Najsvetejšega prisluhnili evangeliju ter prošnjam. Sledilo je
petje telovskih pesmi in na koncu so
otroci po oltarju posuli cvetje. Med
sprevodom od enega do drugega oltarja smo molili in peli pesmi. Zadnji
oltar je bil pri križu ob cerkvi.
Po procesiji smo vstopili v cerkev,
kjer smo nadaljevali s sv. mašo. Zapeli
smo zahvalno pesem, zmolili Spravno
molitev in svečanost zaključili z blagoslovom z Najsvetejšim.
Bog nam je naklonil lepo sončno
jutro, ki se je nadaljevalo v sončno topel nedeljski dan.
A.D.
Žegnanje na Bločicah
9. junija sta godovala Sv. Primož in
Felicijan, mučenika, katerima je posvečena cerkev na Bločicah. Tako smo
v nedeljo, 14. junija 2015, na Bločicah
praznovali žegnanje.
Slovesno sveto mašo je daroval župnik Sandi ob pomoči domačega ministranta Aneja. Pri žegnanjski maši so
sodelovali pevci župnijskega pevskega
zbora Grahovo in mladinske pevke.
Ob slovesni maši sta potekala še dva
dogodka, in sicer je vaška cerkev na
obeh oltarjih dobila obnovljena kipa,
ki ju je župnik med slovesno mašo
blagoslovil; zakonca Mišič z Bločic pa
sta na ta dan praznovala zlato poroko.

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.

Po maši smo se obiskovalci maše,
kot je že v navadi ob praznovanju vaškega praznika, zbrali pri cerkvi in ob
pecivu domačih gospodinj in kozarčku soka ali vina med seboj poklepetali. Po zaključku smo se odpravili na
svoje domove, kjer smo praznovanje
nadaljevali v krogu domačih.
H.

tekal na žegnanjsko nedeljo, 21. 6.
2015. Slovesno mašo sta darovala arhidiakon msgr. mag. Franci Petrič in
cerkniški župnik g. Jožef Krnc. Gospod arhidiakon se je v pridigi dotaknil pomembnih oseb na področju
krščanstva v Sloveniji, ki so izhajale iz

Blagoslov obnovljene
cerkve sv. Vida
v Martinjaku
Kdor je v zadnjih mesecih pogledal
proti cerkvi sv. Vida v Martinjaku, je
lahko hitro ugotovil, da dobiva novo
podobo. Martinjski prostovoljci so
strnili svoje moči, uredili okolico cerkve, Vidov izvir ter obnovili fasado in
nadstrešek.
Blagoslov obnovitvenih del je po-
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Martinjaka, svoje misli pa je med drugim prepletel z navdihujočimi mislimi
Janeza Pavla II. Slovesnost je prijetno
popestril župnijski pevski zbor Grahovo. Posebej je prisotne očaralo čudovito petje solistke, ge. Dominike.
Po končani maši je sledilo druženje
za cerkvijo ob številnih dobrotah domačih gospodinj.
31. maj: štirje krsti
V nedeljo, 31. maja, so bili v naši
župnijski cerkvi krščeni: Neža Jenček
iz Grahovega, Tadej Mulec z Otoka in
Simon Prhne iz Grahovega. Na Gorenjem Jezeru pa je prejel sv. krst David
Avsec. Naj Bog blagoslavlja družine
naših novokrščencev, da bodo živeli v
ozračju družinske ljubezni.
ZA POČITNIŠKO BRANJE
Dolgo jutranje poležavanje in
obilen zajtrk
Prvi motor ali morda le priv, ki
sem ga slišal, je odbrnel pod mojim
oknom. Nato le ptice, ki so v vrtu ob
cesti veselo žvrglolele. Pogledal sem
na uro. Šele sedaj sem se v polnosti
zavedal, da sem na počitnicah. Doma
bi moral ob tej uri že vstati in se zelo
podvizati, da bi utegnil vsaj malo prigrizniti. Danes je dogovorjeni zajtrk
še daleč in tudi če ga zamudim, nič
hudega. Prost sem in to ni bil motor
našega domačega raznašalca časopisov. Sploh ni pomembno čigav je,
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pomembnejše so ptice, ki brezskrbno
prepevajo novemu dnevu na čast.
Kako drugačen je pogled na uro,
če gledaš z lenimi in zaspanimi očmi,
ko se ti nikamor ne mudi. Številčnica
se le počasi premika. Ptice jo s svojim
ritmom krepko prehitevajo. Meni pa
ni treba vstati, nikamor hiteti in lahko
še mirno zadremljem, ne da bi me bilo
strah, da bi preslišal zvonjenje budilke.
Spet sem zadremal. Na pol v snu so
se mi prikazovali ure. Ena je bolj hitela kot druga. Noro so začele zvoniti,
druga čez drugo, preglasile so ubrano
petje ptic. Nisem mogel dolgo vztrajati z zaprtimi očmi, vsaj zdelo se mi
je pozneje tako, v tem hrupu in nasilju ur. Sedaj sem bil čisto buden, skozi
špranje zagrnjenega okna so tako in
tako že prodirali jutranji žarki sonca.
Mora z urami se je zgubila v jutranjem
svitu.
No, lepa reč, še takrat, ko utegneš,
te preganja čas. Naglica se nam pretaka po žilah, pa naj bomo še v tako lenem razpoloženju. Uro s svojo številčnico, ki je zopet zaustavila moj pogled,
se je le malo premaknila. Nikamor
noče, kot da bi se posmehovala moji
jutranji mori. Mori, ki je dejstvo vsakega delavnega dne, ki odzvanja nekje
daleč v poltemi jutranjega spomina še
na včerajšnji dan.
Danes ne bom ničesar zamudil.
Le kaj lahko zamudim v življenju, se
mi vsiljuje samo po sebi. Nič kaj do-

pustniško razmišljanje. Jezim se sam
nase, ko ne uspem pozabiti vsakodnevne naglice ob uri, ki se to jutro
kot začarana nikamor ne premakne.
Vedno več hrupa zunaj na ulici pre-

glasi petje ptic. Ne da se mi več poležavati. Vstanem in se prav počasi uredim, zelo površno, da se bo vsaj tako
poznalo, kje sem. Ko se zagledam naokoli, ni še nikjer nikogar. Vsi še spijo.
Pogledam nekaj nerešenih križank, pa
se mi zdijo preveč dolgočasne. Prazna miza, ki je ostala nepospravljena
od prejšnjega večera, me vedno bolj
bode v oči. Vstanem in začnem pospravljati. Nikoli nisem preveč užival
v pospravljanju za drugimi, še posebej
ne na dopustu. Brskanje po predalih
in omarah, kjer je kaj in kaj kam sodi,
je raztreslo moje poglede na uro. Kar
ponosno sem se ozrl po sedaj lično
urejeni kuhinji in pospravljeni mizi.
Čez pol ure je dogovorjeni zajtrk. Kaj
me stane, če ga kar sam pripravim.
Ura se prej ni hotela nikamor premmakniti, sedaj me spet priganja.
dr. Janez Vodičar

NAMENI APOSTOLATA MOLITVE – JUNIJ 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. 7., sreda, Estera, svetopisemska žena
2. 7, četrtek, Ptujskogorska Mati
Božja
3. 7., petek, Tomaž, apostol
4. 7., sobota, Urh, škof
5. 7., ŠTIRINAJSTA NEDELJA MED
LETOM, Ciril in Metod, slovanska ap.
6. 7., ponedeljek, Marija Goretti, muč.
7. 7., torek, Edilburga, opatinja
8.7., sreda, Prokopij, mučenec
9. 7, četrtek, kitajski mučenci
10. 7., petek, Amalija, redovnica
11. 7., sobota, Benedikt, opat
12. 7., PETNJASTA NEDELJA MED
LETOM, Mohor in Fortunat, muč.
13. 7., ponedeljek, Henrik, kralj
14. 7., torek, Kamil de Lellis, duh.
15. 7., sreda, Bonaventura, škof
16. 7, četrtek, Karmelska Mati Božja
17. 7., petek, Aleš, spokornik
18. 7., sobota, Miroslav, škof

Grahovo (19.00)
Grahovo (10.00)
Grahovo (19.00)
Žerovnica (18.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (9.00)
Bločice (10.15)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)?
Grahovo (19.00)?
Grahovo (19.00)?
Grahovo (19.00)?
Grahovo (19.00)?
Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)

Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Lipsenj (18.00)
Grahovo (19.00)
19. 7., ŠESTNAJSTA NEDELJA
Grahovo (9.00)
MED LETOM, Arsenij, puščavnik Žerovnica (10.15)
20. 7., ponedeljek, Marjeta Antiohijska, muč.
21. 7., torek, Jeremija, prerok
Grahovo (19.00)
22. 7., sreda, Marija Magdalena, svetop. žena Grahovo (19.00)
23. 7, četrtek, Brigita Švedska, red. Grahovo (19.00)
24. 7., petek, Krištof, mučenec
Grahovo (19.00)
25. 7., sobota, Jakob Starejši, ap. Grahovo (19.00)
26. 7., SEDEMNAJSTA NEDELJA Grahovo (9.00)
MED LETOM, Joahim in Ana
Žerovnica (10.15)
27. 7., ponedeljek, učenci Cirila in Metoda
28. 7., torek, Samo, škof
Grahovo (19.00)
29.7., sreda, Marta, Lazarjeva sestra Grahovo (19.00)
30. 7, četrtek, Peter Krizolog, škof Grahovo (19.00)
31. 7., petek, Ignacij Lojolski, ust. jezuitov Grahovo (19.00)

++ iz družin KOROŠEC in OGRINC
oratorijska maša
v čast Mariji Božji za nove duhovne poklice
++ Janez, obl., Marija DEBEVC
za župljane
++ Angela POROPAT, družina PRIMŠAR
+ Ana ZUPANČIČ
+ Drago ZGONEC (iz Radleka)
za župljane
sv. maša drugod
za zdravje in za blagoslov
sv. maša drugod
v dober namen
sv. maša drugod
++ Ivana, France MAROLT
+ Marija ŠTIH
+ Franc ŠTENTA, obletna
sv. maša drugod
za župljane
za zdravje in po namenu
v dober namen
po namenu?
+ Frančiška ULE, obletna
++ Francka, obl., Jože MIHELČIČ
+ Anton TRUDEN, ob rojstnem dnevu
+ Alojzija DROBNIČ
sv. maša drugod
za zdravje
po namenu?
++ Anica, Rafael in vsi DOLŠAK
+ Marija ŠTIH
++ Jakob, ob godu, Vinko ULE, ob roj. dn.
++ Jože, Danica KRAJC
++ Stane, obletna, ostali ŠKRLJ
sv. maša drugod
za župljane
po namenu?
za zdravje
za zdravje in v dober namen

