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SVETI JANEZ BOSKO IN BOŽJA PREVIDNOST
Don Bosko se je vedno izročal v Božje varstvo. Kot duhovnik je bil prepričan, da mu je Bog namenil posebno poslanstvo za mlade. To je zaznal že v sanjah, ki jih je imel
pri devetih letih. In če Bog želi, potem je prava pot tudi
deležna Njegovega blagoslova. Še posebej pa je don Bosko
čutil božjo bližino, kadar je bil ogrožen. Takole je zapisal:
»Nekega avgustovskega večera sem okrog šestih stal pri železni ograji na dvorišču Oratorija, obdan s fanti. Nenadoma
zaslišim krik: 'Morilec, morilec!' Neki mož, ki sem ga dobro
poznal, je golorok in z dolgim nožem v rokah besen tekel
proti meni in vpil: 'Hočem don Boska, hočem don Boska!'
Vsi so začeli bežati na vse strani, jaz sem pa komaj imel čas,
da sem se zatekel na stopnice starega stanovanja. Tolkel je
po vratih in vpil, toda zaman: bil sem na varnem.« V nekem
drugem primeru so don Boska povabili, naj pride nujno na
obisk k nekemu bolniku. Zdelo se mu je sumljivo, zato je
povabil fante s seboj. Ko je stopil v želeni prostor, so ga silili
z zastrupljenim vinom, a ni hotel piti. Najbolj nevarno pa je
bilo za don Boska hoditi ob večerih po samotnih turinskih
ulicah. Večkrat so ga napadli neznanci, a vedno se je pojavil
pes Sivec, ki ga je čudežno rešil. Don Bosko je bil prepričan,
da ga je poslal sam Bog. Pogostni napadi pa so don Boska
odvrnili od namere, da bi sam še hodil po mestu.
Če se tudi mi ozremo na svoje življenje, lahko ugotovimo, da je v nemalo primerih tudi nas Bog čudežno obvaroval. Bodimo mu hvaležni in z lahkomiselnostjo ne
izzivajmo nesreče. V počitniškem času se hitro pripeti kaj
nevšečnega.
Župnik Sandi

NAPOVEDNIK
• 6. avgusta (četrtek) je praznik Jezu- • 29. avgusta (sobota) bo oratorijski
sove spremenitve na gori. Vabljeni
dan. Podoživeli bomo letošnji orak večerni sveti maši!
torij in povabili v svojo sredo tudi
otroke, ki so bili med rednim ora• Od 7. do 15. avgusta opravljamo pri
torijem odsotni. Prispevka ni!
dnevnih svetih mašah tudi devetdnevnico v čast Mariji Vnebovzeti s
kratko mislijo in litanijami njej v čast.
Okvirni program
• 14. avgusta ob 20.00 so pevske vaje
ORATORIJSKEGA DNE:
za cerkveni zbor, ki poje za Marijin
9.00 zbiranje, molitev in pesem
praznik. Vabimo nove člane!
v cerkvi,
• 15. avgusta je Marijino Vnebovzetje.
9.30 kateheze po skupinah na
Svete maše so po nedeljskem razpotemo sv. Dominika Savia,
redu. Ob Marijinem prazniku toplo
10.30 film,
priporočam obisk kakšne Marijine
11.30 delavnice,
božjepotne cerkve (nam najbližji sta
13.00 malica – pica in sok,
Nova Štifta in Kurešček). Ta dan se
14.00 igre (tekmovalne, z žogo in
ves slovenski narod posveti Mariji,
vodne, če bo primerno vreme),
kar se dogaja že od vsega začetka
17.30 zaključna predstavitev deslovenske samostojnosti. Zato je še
javnosti, pesem, molitev in
kako na mestu čudovita Marijina
sladoled.
pesem: 'O Devica, Pomočnica, vseh
slovenskih src kraljica. K tebi dviga- • 31. avgust je zadnji dan počitnic.
mo roke, sprejmi v svoje nas srce.'
Za tiste, ki jim bo težko spet iti v
• 24. avgusta (ponedeljek) je praznik
šolo, bo to dan žalovanja. Bogu
apostola Jerneja. Vabljeni k sv. maši!
hvala, če smo si v zadnjih dveh me• 28. avgust (petek) je ob 20.00 sestasecih nabrali dovolj moči za novo
nek animatorjev za oratorijski dan.
šolsko in veroučno leto.

OBVESTILA
ӴӴ V mesecu avgustu ni verouka in
zaradi beljenja župnijske cerkve in
pevskih vaj. Tudi ne raznih sestanobnove kipov na Bločicah. Bog pokov ali srečanj, ker so počitnice.
vrni.
ӴӴ Na prvo nedeljo v mesecu je ofer ӴӴ Ob sredah po sveti maši je molitev
za potrebe cerkve na Bločicah, na
za domovino.
drugo nedeljo pa tudi v Grahovem ӴӴ Ob četrtkih po sveti maši je adorain Žerovnici. Imamo še dolgove
cija – molitev za duhovne poklice.
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ӴӴ Na prvi petek po sveti maši pa litanije Srca Jezusovega.
ӴӴ Na prvo soboto molimo litanije v
čast Materi Božji.
ӴӴ Uradnih ur v avgustu ni, možno pa
se o čemerkoli dogovoriti po mobilnem telefonu z župnikom ali ob
nedeljah po sv. maši.
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 Za cerkev so darovali Jeričevi iz
Martinjaka. Hvala njim, pa tudi
vsem neimenovanim. Bog povrni!
ӴӴ Priporočam verski tisk, predvsem
Družino in Ognjišče.
ӴӴ Vsem, ki ta mesec godujete, praznujete rojstni dan ali kakšen jubilej, voščimo obilo Božjega žegna.

DOGODKI

skupinah, po katehezi delavnice, nato
kosilo. Ob 13. uri pa različne igre na
Tudi letos je v Grahovem potekal dvorišču župnišča. V četrtek so bile
oratorij, in sicer od ponedeljka, 30. igre vodne. Na ustvarjalnih delavnijunija, do petka, 3. julija. Vsak dan se cah se je ustvarjalo škatlice, voščilnije zbralo približno 35 otrok, ki so pod ce, različne živali iz papirja, svečnivodstvom 11 animatorjev ter gospoda ke ... Potekali pa sta tudi skavtska in
župnika Sandija spoznavali glavnega športna delavnica.
junaka letošnjega oratorija Dominika Savia. Geslo letošnjega oratorija
je Hočem biti svet. K svetosti pripomore, da smo veseli, da izpolnjujemo
svoje dolžnosti in da pomagamo drugim, zato so se animatorji in gospod
župnik vse dni oratorija s svojim zgledom trudili, da bi otrokom približali
način življenja Dominika Savia.
Dan se je začel z zbiranjem aniV ponedeljek in četrtek sta bili oramatorjev, malo po 8. uri zjutraj. Ob
9. uri so se začeli zbirati tudi otroci. torijski maši. Z zahvalami, prošnjami
Nato smo se vsi skupaj zbrali v cerkvi, in prinašanjem darov so sodelovali vsi
kjer smo ob oratorijski himni, moli- otroci.
V sredo je sledil piknik s skritim
tvi dneva in pogovoru ponovili spoznanja prejšnjih dni in se seznanili z zakladom v Podšteberku. Skriti zaklad
mislijo dneva. Sledile so kateheze po je letos prvič pripravljala fantovska
ORATORIJ
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gospodični Tonji in gospodiču Luku,
ki sta skrbela za zdrava in okusna kosila in čistočo župnišča, ter vsem tistim, ki niste poimenovani, a vendar
ste se v molitvi ali kako drugače spomnili na nas.
HOČEM BITI SVET –
TEDEN ORATORIJA

ekipa animatorjev s pomočjo animatorke Klare.
V petek ob 15. uri so se nam v gasilskem domu v Grahovem pridružili
starši. Na prireditvi se je vsaka skupina predstavila, prisluhnili smo zvokom harmonike ter se posladkali s
sladoledom. Ob 16. uri smo se razšli
s sklepom, da se bomo tudi med počitnicami trudili stopati po poti svetosti:
da bomo veseli, pomagali drugim in
izpolnjevali svoje dolžnosti.
Velika zahvala gre tistim gospodinjam, ki so poskrbele za sladke priboljške in veliko palačink, Žanovi in
Anžetovi babici, ki je v sredo pripravila kosilo, gospodinjam iz Martinjaka,
ki so odstopile slaščice in pijačo, ter
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Priprave na čas oratorija so se začele že v začetku meseca junija s srečanji
animatorjev, kjer so se animatorji iz
prejšnjih oratorijev (Klara Š., Polona,
Matija, Klara M., Luka) sestali z novimi animatorji (Amadej, Borut, Tilen,
Žan in Matic). Da, v župniji Grahovo
je torej pet novih animatorjev, ki so se
morali naučiti animatorskih spretnosti in se dogovoriti o poteku načina
dela na oratoriju, da je oratorij konec
meseca junija in v začetku julija zaživel na župnijskem dvorišču v Grahovem. Bilo je torej živahno, ko je prišel
teden druženja, iger, in seveda tudi čas
učenja, ki je potekalo z dnevnimi katehezami. Vodilna misel je bila misel
sv. Dominika Savia, ki si je za svoje življenje zadal, da bo postal svet. Na tej
podlagi je bila za vsak dan izpostavljena ena vrednota.
V ponedeljek, 29. junija, se je zbralo okrog trideset otrok. Začeli so s sveto mašo, kjer so se Bogu priporočili za
lep in igriv teden brez kakršnih koli

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.

neprijetnosti. Po sveti maši so se otroci in animatorji razporedili v krog, v
katerem so se vsak po svoje predstavili. Potem so se razporedili v skupine,
ki sta jih vodila po dva animatorja.
Prvi dan je bila na vrsti prva vrednota SVETO OBHAJILO, ki so jo
skozi kateheze animatorji predstavljali
otrokom. Dominik Savio je vsak dan
obiskoval sv. mašo in prejemal sveto
obhajilo. Kruh je simbol za sveto obhajilo. S to duhovno hrano, Kristusovim telesom, se moramo vedno znova
hraniti. Animatorji so se z otroki pogovorili, kaj je posvečena hostija, in si
kasneje ogledali film o življenju Dominika Savia. Po filmu so otroci risali
in se igrali pantomimo, kjer so ugibali
mašne dele.
V torek, drugi dan, je bila na vrsti vrednota NAVDUŠENOST ZA
SVETOST. Simbol tega je nasmejan

obraz. Če hočemo postati sveti, se
moramo najprej za svetost navdušiti.
Tega pa ne dosežemo z mrkim obrazom, temveč z veseljem, da bomo
nekaj storili zase in za druge iz ljubezni do Kristusa. Kristjani bodimo
veseli ljudje, tudi zato, ker se zavedamo, da nas je Kristus že odrešil.
Otroke so poskušali naučiti, kaj je
pravo navdušenje in kako z navdušenjem narediti nekaj dobrega za bližnje
in za Boga. Pogovor se je nadaljeval o
svetnikih in kako so to postali. Vsak
je zase narisal, kaj ga v življenju veseli
in tudi česa ne mara početi. Sledile so
igre. V eni izmed iger so otroci v štafeti prelivali vodo iz vedra v kozarčke in
na koncu v steklenice. Zmagala je skupina, ki je prva napolnila steklenico.
V sredo, tretji dan, je bila na vrsti vrednota VESTNOST. Pot k
svetosti ni vedno lahka in prepro-
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sta. Od nas zahteva napor in vestnost tudi pri opravljanju dolžnosti, kot so učenje, pomoč doma.
Ta dan so to vrednoto otroci pokazali
pri iskanju zaklada. S kolesi so se odpravili v Podšteberk, kjer so s pomočjo orientacije in navodil na najdenih
točkah iskali skriti zaklad. Dan so zaključili s piknikom ob pečenih dobrotah z žara.
V četrtek, četrti dan, so dan začeli
s sveto mašo v zahvalo za lep teden.
Na vrsti je bilo spoznavanje vrednote
SLUŽENJE. Služenje so predstavili
skozi ministrantsko delo, ki je lep primer načina služenja. V življenju se s to
vrednoto srečamo, ko vestno služimo
in pomagamo svojim staršem, dokler
to od nas zahtevajo, in tudi potem, ko
so že stari in onemogli, poskrbimo za
njihovo preživetje. To je samo en primer iz življenja, kjer je načinov služenja veliko. S svojimi darovi služimo
bratom, sestram tudi znotraj župnijske skupnosti, ko sodelujemo v različnih skupinah. Po tej katehezi so sledile vodne igre, katerih je večina otrok
vsako leto najbolj vesela. Vreme je bilo
prav naročeno za vodne ohladitve.
V petek, 3. julija, peti, zadnji dan
iger in druženja je bila kot simbol
vseh vrednot predstavljena MARIJA.
Marija je naša nebeška mati, spremljevalka in pomočnica na poti do
naše svetosti. Radi se ji priporočimo,
tako kot se ji je priporočal Dominik
Savio. Njemu je bila v smrtni uri ne6

beška mati Marija v največjo tolažbo.
Otroci so skozi igro šotor in hiša spoznavali smisel povezanosti in pomoči.
Štirje otroci so s stegnjenimi rokami
tvorili šotor oz. hišo. Taka hiša je bila
simbol povezanosti in večje moči, kajti
kakor nekdo umakne svoje roke, takrat
ima ta »hiša« luknjo, skozi katero lahko
pride karkoli neželenega. Hiša je tudi
simbol sedanjega zemeljskega življenja,
ki traja le kratek čas in je zelo krhko.
Sledile so priprave na slavnosten zaključek dneva, kjer so otroci ob petju
in igri predstavili staršem, kaj so se v
tem tednu naučili, narisali, sestavili.
Naredili so veliko lepih škatlic, voščilnic in mil. Prireditev je potekla v
gasilskem domu. Prisotni starši pa so
se potrudili in spekli sladke dobrote,
ki so jih skupaj z otroki, animatorji in
župnikom Sandijem po prireditvi z veseljem pojedli.
A.D.
Utrinek:
Všeč mi je bilo vse, najbolj pa dan,
ko smo šli s kolesi v Podšteberk, kjer
smo v naravi iskali zaklad.
Anže Logar
DEKANIJSKE NOVE MAŠE
Letos so bili od dvanajstih slovenskih novomašnikov kar trije iz naše
dekanije.
Novomašnik Aljaž Kraševec pa
je novo mašo pel že 28. junija pri sv.

Trojici. Za novomašno geslo je izbral Jezusove besede, ki jih je zapisal
evangelist Janez. Glasijo se: 'Jaz sem
vas izvolil.' Razloži pa ga takole: 'Eno
veselje je še posebej veliko: zavest, da
si nisem sam izvolil poklica in duhovniške poti, ampak da me je On izvolil
in bo za vse poskrbel. Večkrat vidim
svojo nesposobnost za poklic duhovništva, zato je razlog vztrajanja vedno
isti: Niste vi mene izvolili, ampak sem
jaz vas ...'

spodov kruh? Želim si, da bi bolj veselo
živeli mašo in verovali, da je ta že predokus nebeške gostije.'

V nedeljo, 12. 7. 2015, je v župnijski cerkvi Marijinega rojstva v Cerknici novo mašo daroval kapucin brat
Mitja Marija Ponikvar. Pri maši se je
zbralo zelo veliko ljudi in vsak je hotel Mitji stisniti roko in mu zaželeti
vse dobro v nadaljnjem življenju. Za
pridigarja si je Mitja izbral zlatomašnika Jožeta Kopeiniga, dolgoletnega
Novomašnik Blaž Dobravec je da- prijatelja, ki mu je na svoji zlati maši
roval novo mašo 5. julija v župnijski v Tinjah predal svoj novomašni kelih.
cerkvi sv. Mihaela v Novi vasi. Nje- Pri novi maši sta sodelovala združena
govo novomašno geslo je: 'Kdor je ta mladinski in mešani pevski zbor ter
kruh, bo živel vekomaj!' Stavek je vzet solist Jože Oblak. Po maši je bila za
iz Janezovega evangelija in govori o vse prisotne pogostitev pred cerkvijo
evharistiji. Novomašnik ga razloži: in pester kulturni program. Ob 18. uri
'Nagovarja me, ker je vzeto iz vsakda- so bile v cerkvi pete litanije, zatem pa
njega vernikovega življenja. Pri obisku se je prijetno druženje nadaljevalo do
svete maše verniki premalo goreče ve- poznih večernih ur. Novomašnik si je
rujemo oziroma živimo to resnico. Ali izbral geslo Ljubezen nikoli ne mine, ki
res verujemo, da bomo večno živeli, če naj tudi nas spremlja v našem življeprejemamo evharistijo, uživamo go- nju.
NAMENI APOSTOLATA MOLITVE – AVGUST 2015
SPLOŠNI: Da bi se prostovoljci velikodušno darovali služenju potrebnim.
Oče naš …
MISIJONSKI: Da bi se naučili pozabljati nase in biti bližnji tistim, ki so
se znašli na robu človeškega življenja ali družbe.
Zdrava Marija …
SLOVENSKI: Da bi čas počitnic, dopustov in romanj izkoristili ne le za
telesno sprostitev, marveč tudi za uravnavanje notranjega ravnotežja.
Slava Očetu …
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GODOVI IN SVETE MAŠE
1. 8., sobota, Alfonz Ligvorij, škof
2. 8., OSEMNAJSTA NEDELJA
MED LETOM, Porcijunkula
3. 8., ponedeljek, Lidija, svetop. žena
4. 8., torek, Janez Vianej, župnik
5. 8., sreda, Marija Snežna
6. 8., četrtek, Jezusova spremenitev
7. 8., petek, Kajetan, duhovnik
8. 8., sobota, Dominik, redovnik
9. 8., DEVETNAJSTA NEDELJA
MED LETOM, Edith Stein, red.
10. 8., ponedeljek, Lovrenc, diakon
11. 8., torek, Klara, redovnica
12. 8., sreda, Ivana Šantalska, red.
13. 8., četrtek, Hipolit, duhovnik
14. 8., petek, Maksimiljan Kolbe, muč.
15. 8., sobota,
MARIJINO VNEBOVZETJE
16. 8., DVAJSETA NEDELJA MED
LETOM, Rok, spokornik
17. 8., ponedeljek, Beatrika, devica
18. 8., torek, Helena, cesarica
19. 8., sreda, Janez Eudes, duhovnik
20. 8., četrtek, Bernard, opat
21. 8., petek, Pij X., papež
22. 8., sobota, Devica Marija Kraljica
23. 8., ENAINDVAJSETA NEDELJA
MED LETOM, Roza iz Lime
24. 8., ponedeljek, Jernej, apostol
25. 8., torek, Ludvik IX., kralj
26. 8., sreda, Tarzicij, mučenec
27. 8., četrtek, Monika, mati
28. 8., petek, Avguštin, škof
29. 8., sobota, Mučeništvo Janeza Krstnika
30. 8., DVAINDVAJSETA NEDELJA
MED LETOM, Feliks, muč.
31. 8., ponedeljek, Nikodem, pismouk
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v čast Materi Božji za nove duhovne poklice
+ duhovnik Jože PREMROV, obletna
++ Angela, Janez MARKOVČIČ, obletna
+ Janez JENC, obletna
sv. maša drugod
za župljane
++ iz družine URBIČ (Lipsenj 11)
++ Francka, obletna, Jože MIHELČIČ
++ Jakob, Ivanka MELE, obletna
++ iz družin ŽAGAR in SANAVAL
++ Marija, obletna, Janez DEBEVC
++ starši Franc, Ivana JENC (št. 21)
sv. maša drugod
+ Silva KOMAC
za župljane
++ oče Franc SIMŠIČ (Žerovnica 10)
++ starši Andrej, Jožefa KOMIDAR
++ Marija ŠTIH, Janez KOROŠEC
++ Andrej, obletna, Marjeta ROK
++ iz družin ŠVIGELJ in SIVEC
zaobljubljena proti kugi v čast sv. Roku
za duše v vicah
sv. maša drugod (za župljane)
sv. maša drugod
sv. maša drugod
++ iz družine OGRINC
+ Ema ŠRAJ, druga obletna
+ Marija ŠTIH
za srečo in blagoslov v novem domu
++ Janez, Franc KANDARE
po namenu?
sv. maša drugod
po namenu
+ Jože URBAS, ob rojstnem dnevu
+ Janez MIHELČIČ (Iga Vas)
++ iz družin POROK in ZAKRAJŠEK
+ Jože TELIČ, obletna
za župljane

