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SVETI JANEZ BOSKO – VZGOJITELJ
Don Bosko je bil velik vzgojitelj. Rad je ponavljal:
'Vzgoja je stvar srca.' Zato je namesto represivnega sistema
zagovarjal preventivni sistem vzgoje. Sam pravi, da represivni sistem obstoji v tem, da predstojnik razloži gojencem
postavo, nato odkriva prestopke ter določi potrebno zasluženo kazen. Za preventivni sistem
pa velja, da gojencem razložimo predpise in pravila, nato pa jih usmerjamo
z očetovsko ljubeznivostjo. Ta sistem
temelji na pameti, veri in ljubeznivosti, zato izključuje nasilno kazen in
se skuša ogibati tudi majhnih kazni.
Pamet in vera sta torej sredstvi, ki ju
uporabljamo pri pravi krščanski vzgoji. Gotovo se je lažje razjeziti kot potrpeti, otroku zapretiti kot ga prepričati.
Za našo nepotrpežljivost in naš napuh je udobneje kaznovati tiste, ki se upirajo, kot jih opomniti in potrpeti z njimi s čvrsto in dobrohotno voljo. Jezus nam je zgled: bil je
majhen med majhnimi in je nosil naše slabosti. Ni lomil
nalomljenega trsa in tlečega stenja ni ugasnil. Bodite torej
ljubeznivi, potrpežljivi, blagi, brez ponižujočih očitkov,
brez kazni. Storite kaj dobrega, komur le morete, slabega
nikomur. V vsakem, še tako slabem človeku je nekaj dobrega in na tem dobrem moramo graditi.
Začeli smo novo šolsko in veroučno leto. Vsi se trudimo, da bi pomagali pri vzgoji naših otrok in mladine.
Župnik Sandi

NAPOVEDNIK
ɶɶOktober je posvečen Mariji, rožnotev, kviz, nogomet in malica.
venski kraljici. Vabljeni v mesecu ɶɶNa drugo nedeljo, 11. 10., je reoktobru k tej molitvi, če ne več,
dni mesečni ofer, namenjen salevsaj 10 Zdravamarij vsak dan. Pred
zijanskima misijonarjema Viliju
vsako sv. mašo bomo molili rožni
Poljanšku in Jožetu Mlinariču. Se
venec.
priporočamo vaši velikodušnosti!
Bo priložnost tudi za mesečno
sveto spoved. Pri deveti maši sodelujejo otroci iz 2. in 3. razreda.
ɶɶV nedeljo, 11. 10., so v Sloveniji
na ogledih pevci iz katoliške stolnice v Skopju skupaj z kaplanom
Joštom, ki je doma iz Logatca. Ob
19.00 bodo imeli koncert v naši
župnijski cerkvi. Vabljeni!
ɶɶV četrtek, 15. 10., bo ob 20.00 sestanek s starši birmancev. Prav je,
ɶɶV soboto, 3. oktobra, gremo ob
da se dogovorimo o daljni in bližnji
5.00 v Gardaland. Še nekaj prostih
pripravi. Vabljeni!
mest. Vstopnina in vožnja je 45
evrov po osebi, za ministrante po- ɶɶV soboto, 17. 10., bo dopoldansko
srečanje otrok z animatorji Skala.
pust. Vabljeni!
Začnemo ob 9.00 in končamo ob
ɶɶNa prvo nedeljo v mesecu, 4. 10.,
13.00. Obvezno je za prvoobhapraznujemo Rožnovensko Marijance in birmance. Vabljeni pa tudi
jo. V Grahovem pri deveti maši
drugi otroci!
sodelujejo otroci 1. razreda. Deseta maša je na Lipsenju. Je ofer ɶɶV nedeljo, 18. 10., pri deveti maši
sodelujejo otroci 4. in 5. razreda.
za kurjavo.
Obhajamo misijonsko nedeljo.
ɶɶOd 4. do 11. 10. obhajamo teden za
ɶɶIz zadnje sobote na nedeljo, 24.–25.
življenje.
10., prehajamo na zimski čas. Uro
ɶɶV četrtek, 8. 10., bo ob 20.00 sestapomaknemo za eno nazaj in malo
nek s starši prvoobhajancev. Prav
dlje spimo. Tedenske svete maše
je, da se dogovorimo o daljni in
bodo odslej uro prej (po podružnibližnji pripravi. Vabljeni!
cah ob 17.00 in v župnijski cerkvi
ɶɶV soboto, 10. 10., bo ob 9.00 deob 18.00).
kanijsko srečanje za ministrante v
Cerknici. Na sporedu bodo moli- ɶɶV nedeljo, 25. 10., pri deveti maši
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sodelujejo otroci 6. razreda.
ɶɶZadnje dni meseca so krompirjeve
(kostanjeve) počitnice, zato tudi
verouka ni.
ɶɶV soboto, 31. 10., obhajamo dan
reformacije. Prav je, da katoličani molimo po namenu za edinost
med kristjani. Upamo, da praznovanje noči čarovnic in postavljanja
buč ne bo preveč moteče.
ɶNa
ɶ martinovo soboto, 14. 11., organiziramo župnijsko romanje na
zgornje Štajersko in v Lendavske
gorice. Odhod bo ob 6.00 izpred
župnišča. Najprej bomo v Mariboru imeli sv. mašo v župnijski cerkvi

sv. Rešnjega Telesa, ki je domača
župnija župnika Sandija. Po maši
zajtrk. Nato sledi vožnja v Prekmurje. Imeli bomo ogled stolnice
v Murski Soboti in najpomembnejše Marijine božje poti v Turnišču. V Dolgi vasi bo opoldanska
malica v zidanici našega znanca
Mirka Anžlja. Sledita ogled Lendave in še česa ter večerja z zabavo
v kraju Ženik. Prispevek za prevoz
in hrano je 30 evrov po osebi, za
pevce in druge župnijske sodelavce samo 20. Pijačo v celoti častijo
župnik Sandi in njegovi prijatelji.
Vabljeni v čim večjem številu!

OBVESTILA
Urnik verouka za katehetsko leto 2015/2016:
Torek: 13.30 šesti razred (gospa Patricia Verbič),
14.30 sedmi razred (g. župnik Sandi),
15.30 predšolski in prvi razred (gospa Patricia), drugi in tretji razred (g.
župnik Sandi).
Sreda: 15.30 osmi razred (gdč. Polona Otoničar), četrti in peti razred (g. župnik
Sandi).
• Prispevek za verouk je kot prejšnja
leta: 40 evrov za prvega otroka in po
10 evrov manj za vsakega naslednjega iz družine.
• Zbiramo prijave za predšolski verouk, za Sončni žarek. Koristno je, če
otroci že pred šolo slišijo kaj lepega o
Bogu in se naučijo kakšno molitvico.
• Ob ponedeljkih po sv. maši je molitev za beatifikacijo božjega služabni-

•
•
•
•

ka Antona Strleta.
Ob torkih po sv. maši je molitev v
čast sv. Janezu Bosku.
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
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•
•

•

•
•

ali na mobitel.
Ob petkih ob 20.00 so spet redne
pevske vaje za župnijski zbor. Vabljeni tudi novi pevci!
Na prvi petek po sveti maši se z litanijami spomnimo Srca Jezusovega. Je tudi redni obisk bolnikov na
domu, izjemoma ob začetku katehetskega leta tudi maziljenje.
Ob petkih ob 16.00 vabim ministrante na vaje. Tudi novih bomo
zelo veseli, fantov iz prvega in drugega razreda.
Ob sobotah so vaje za otroški zbor
ob 10.00. Vabljeni vsi veroučenci!
Na prvo soboto v mesecu se še posebej izročamo naši nebeški materi
Mariji. Njej v čast po maši tudi zmolimo litanije.

• Ker je naša župnija zaznamovana s
salezijansko navzočnostjo, priporočam 24. v mesecu spomin Marije
Pomočnice in zadnjega v mesecu
spomin na sv. Janeza Boska.
• Hvala tudi vsem, ki darujete za bero,
za vzdrževanje duhovnikov. Vesel
sem tudi vaših dobrot z vrta.
• 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.

DOGODKI
Nedelja svetniških
kandidatov
Nedeljo svetniških kandidatov ljubljanske metropolije – škofa Janeza
Frančiška Gnidovca, nadškofa Antona Vovka, škofa Friderika Baraga, duhovnika Andreja Majcna in profesorja
Antona Strleta – smo letos praznovali
v nedeljo, 20. septembra, v župniji Sv.
Vid nad Cerknico.
V ospredju praznovanja je bil lik
božjega služabnika profesorja Antona
Strleta, ki se je v tej župniji rodil pred
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natanko sto leti. Ob 15. uri je v cerkvi
potekala molitev rožnega venca, ki jo
je vodil župnik iz Grahovega, g. Sandi
Osojnik. Prisotni so lahko slišali nekaj
misli Antona Strleta; o spominih na
njegovega očeta in mater, o šoli, takratnem verskem življenju itd. Rožni venec
so molile vernice iz Unca oz. Rakeka.
Uro kasneje se je začelo somaševanje slovenskih škofov in duhovnikov, ki
ga je vodil ljubljanski nadškof metropolit mons. Stanislav Zore. Somaševalo je
kar 70 duhovnikov.
Svetniški kandidati ljubljanske me-

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.

tropolije so poleg dr. Antona Strleta,
profesorja dogmatike na ljubljanski
teološki fakulteti, znanega po svoji globoki veri in askezi, še častitljivi božji
služabnik dr. Janez Frančišek Gnidovec, škof v Skopju, znan po svoji osebni
svetosti in skromnosti; častitljivi božji
služabnik Friderik Irenej Baraga, predan misijonar med Indijanci v Severni
Ameriki, in prvi škof škofije Marquette;
salezijanec Andrej Majcen, misijonar v
Vietnamu in na Kitajskem, »vietnamski Don Bosko«, in Anton Vovk, preizkušeni ljubljanski nadškof v obdobju
komunističnega preganjanja Cerkve v
Sloveniji.
BLAGOSLOV ŠOLSKIH TORB
Neslišno se koraki poletja odevajo v
toplino barv. Čas diši … po svežini jutra, lesketu jutranje rose, vrtinčenju vetra in pesmi šelestečega listja.
Med zvedavimi obrazi odmeva otroški smeh in polni vsakdan jesenskih pričakovanj.
V koračnici donečih zvonov se odpirajo vrata hrama ljubezni, slišita se šepet
korakov in šumenje odlagajočih torb.
Vprašujoči pogledi odstirajo božajoče
besede in čakajo blagoslov, da jih odvede šolskemu letu naproti.
Mogoče pa le vzklije seme, da se nahrani z modrostjo na obrežju skrivnostne reke.
In tedaj napoči čas za preprosto molitev.

ANGELI
»Sveti angel, varuh moj,
bodi vedno ti z menoj;
stoj mi noč in dan na strani,
vsega hudega me brani!
Prav prisrčno prosim te,
varuj me in vodi me. Amen.«
Ta pesmica je ena prvih molitev, ki
jih znajo majhni otroci. Bogoslovni pisatelji pravijo, da angel spremlja slehernega človeka od začetka do konca njegove življenjske poti.
Romano Guardini je zapisal: »Angel
je najbolj zgodaj ustvarjena božja stvar.
Njegovo bitje je silna moč. Če se prikaže človeku, se njegova prva beseda glasi:
‚Ne boj se.‘«
Na temelju Svetega pisma je teolog
Franc Suarez vlogo angelov varuhov v
odnosu do nas povzel v šest točk:
1. odstranjajo od nas nevarnosti, ki
ogrožajo naše telo in našo dušo;
2. nagibljejo nas k temu, da delamo dobro in se varujemo hudega;
3. odstranjajo od nas napade hudobnih
duhov in zmanjšujejo moč njihovih
skušnjav pa tudi moč nevarnosti, ki
izvirajo iz naših slabih nagnjenj in
priložnosti za greh;
4. naše molitve prinašajo pred božje
obličje;
5. prosijo za nas;
6. grajajo nas in na neki način kaznujejo,
če je to za nas koristno in zveličavno.
Premnogim kristjanom je misel na
angele varuhe v veliko oporo pri resnem
prizadevanju za življenje po evangeliju.
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Misli božjega služabnika prof. dr. Antona Strleta
»Moj oče je bil veren mož, vendar 'samostojnež'. Za vse življenje si je zapomnil
njegove besede: Fant misli s svojo glavo!
Živo mi je pred očmi moja mati. Če mislim nanjo, me je sram, da bi se kakorkoli
vdajal brezdelju in mehkužnosti. Imela je
tudi svoje napake, zlasti je bila silno razburljiva. Še danes jo gledam ob kolovratu,
kako je predla. In že mi je rekla, naj berem
iz molitvenika križev pot. Sama ni nikoli
hodila v šolo, ker je bila doma iz kraja, ki
je bil preveč oddaljen od vsakršnih šol.
Pisati sploh ni znala, samo za silo nekaj
brati. Nisem še hodil v šolo, ni mi še bilo
6 let. A sem se ob starejšem bratu mimogrede naučil brati. Ko sem bral križev pot,
se je materi, ki je bila neprekosljivo delavna in vedno urna, ustavilo. Pogledam, kaj
je. In vidim: Solze so se ji udrle po licu, ni
mogla naprej, ko je premišljevala Kristusovo trpljenje na križevem potu.«
»Ko mi je bilo nekako deset let, sem
na paši, kamor sem leta in leta od zgodnje
pomladi do pozne jeseni vsak dan dvakrat gnal živino (nekaj let tudi sosedovo),
doživel nekakšno »prvo spreobrnjenje«.
Na kraju, ki ga imam še danes živo pred
očmi, sem izrekel strašno misel (o njej
sem kasneje zvedel, da je bila Nietzschejeva): »Kako lepo bi bilo, če bi ne bilo
Boga – tako bi človek brez strahu in popolnoma svobodno delal karkoli!« To je
bilo strašno bogokletstvo. Čez nekaj trenutkov sem se tega z vso močjo zavedel.
Tedaj me je prvikrat prevzela silna groza
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pred neskončno svetim Bogom; zavedel
sem se svoje grešnosti do vseh globin.
Zgodilo se mi je tedaj nekaj podobnega,
kakor če bi me nekdo prijel za vrat, me
vrgel ob tla in mi neizprosno ukazal: »Ne,
tako ne sme iti naprej! Hoditi moraš v čisto drugo smer, sicer boš izgubljen za vedno!« Nekaj dni sem bil kakor omamljen
od notranjega pretresa; več večerov kljub
utrujenosti od trdega dela čez dan nisem
in nisem mogel zaspati in sem spet in spet
molil kesanje ... Sam nisem vedel kdaj, pa
se je čez nekaj dni potem začel v dušo
naseljevati mir in veselje, kakršnega prej
nisem poznal: ob Jezusu Nazareškem! Ob
njem je obraz neizrekljivo svetega in pravičnega Boga zasijal v usmiljeni ljubezni,
ki odpušča vse in nepreklicno. … 'Za svobodo nas je oprostil Kristus!' (Gal 5, 1). Še
danes vztrepečem, ko berem te Pavlove
besede. In vse življenje mi je dokazovalo,
kako lažnive so bile one moje bogokletne
besede, kakor da je Bog ovira naše sreče,
veselja in svobode.«
»Čeprav je bila šola na nekoliko odročnem kraju z ozirom na glavna cerkvena vrata (okoli cerkve je bilo tudi
pokopališče z zidovjem), nas je katehet
župnik Janez Pucelj spet in spet osebno
vodil v cerkev pred Najsvetejše in se pri
tem tako vedel – in nas navajal na takšno
vedenje in notranje razpoloženje – da se
mi je tako rekoč za vselej vtisnila »zahteva« po zelo poudarjenem spoštovanju
do Gospoda v Najsvetejšem zakramentu;

in smo otroci pač kar v splošnem razumeli, kako lepo in zveličavno je »obiskovati« Najsvetejše in ga častiti zaradi njegove dobrote (pa tudi prejemati oziroma
obujati »duhovno« obhajilo). Naučil nas
je tudi od daleč pozdravljati Najsvetejše
v tabernakljih in se že od tam odkriti v
počastitev. In kako slovesne in lepe so se
nam zdele izpostavitve sv. Rešnjega telesa v monštranci, najbolj pa seveda kar
najslovesnejše procesije za praznik sv.
Rešnjega telesa (in pri vstajenjski procesiji na veliko noč)! Vsi smo radi poslušali
nedeljske in druge župnikove pridige in
tudi nedeljski popoldanski govori se nam
niso zdeli predolgi.«
»Veliko trpljenja je bilo v mojem življenju. Bil sem tudi več let v zaporu. Tudi
večkrat močno bolan. Vendar če gledam
nazaj, vidim, da je bilo v mojem življenju
neprimerno več lepega in osrečujočega
kakor pa bridkega. O, bili so bridki trenutki, tudi bridki dnevi in tedni. Toda
Bog mi je dal milost, da sem mogel po
nekaj časa trajajočih bojih najti vedno
znova mir v zedinjenju s Kristusovim
trpljenjem. In sem potem doživljal prav

v zelo hudih okoliščinah silno veliko notranjega veselja. Videl sem tole: Pot do
globokega veselja je to, da človek ne išče
veselja in tolažbe, marveč da skuša z vso
prizadevnostjo in pripravljenostjo spolnjevati božjo voljo. In da se pri tem vedno
znova združuje s Kristusom, ki je vedno
spolnjeval božjo voljo, in z Marijo, ki je
hotela biti le Gospodova dekla. Kadar so
prišli nadme najhujši trenutki, tedaj sem
se vedno še posebej v duhu pridružil trpečemu Gospodu v skrivnosti njegovega
trpljenja na Oljski gori in na križu ali v
bridkih urah, ko je bil priklenjen za steber, ko so ga bičali. In čez nekaj dni, če ne
prej, se je moji duši naselilo globlje veselje, tiho, a svetlo in spokojno, kakor pa je
bilo pred nastopom te bridkosti.«
»Zame duhovnika je najvažnejše čim
tesnejše prijateljstvo s Kristusom, praktično povedano prijateljstvo z evharističnim Gospodom, tako tesno prijateljstvo,
da bi mogel obrniti v tem pogledu nase
pesnikove besede: »Ti si življenja mojga
magistrale, vse misli zvirajo 'z ljubezni
ene, in kjer ponoči v spanju so zastale,
zbude se, ko spet zarja noč prežene.«

NAMENI APOSTOLATA MOLITVE – OKTOBER 2015
SPLOŠNI: Da bi izbrisali s sveta trgovanje z ljudmi, to moderno obliko suženjstva.
Oče naš …
MISIJONSKI: Da bi krščanska občestva v Aziji v misijonarskem duhu oznanjala
evangelij tistim, ki še čakajo nanj. Zdrava Marija …
SLOVENSKI: Da bi bil vsakdo od nas živa mladika, naša Cerkev pa rodoviten vinograd, ki bi Gospodarju vinograda prinašal pričakovane sadove. Slava Očetu …
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GODOVI IN SVETE MAŠE
1. 10., četrtek, Terezija Deteta Jezusa
2. 10., petek, angeli varuhi
3. 10., sobota, Gerard, opat
4. 10., ROŽNOVENSKA NEDELJA,
Frančišek Asiški, redovnik
5. 10., ponedeljek, Favstina, redovnica
6. 10., torek, Bruno, ust. Kartuzijanov
7. 10., sreda, Rožnovenska Mati Božja
8. 10., četrtek, Pelagija, spokornica
9. 10., petek, Dionizij, škof
10. 10., sobota, Florencij, mučenec
11. 10., OSEMINDVAJSETA NEDELJA
MED LETOM, Filip, diakon
12. 10., ponedeljek, Maksimiljan Celjski, škof
13. 10., torek, Koloman, mučenec
14. 10., sreda, Kalist, papež
15. 10., četrtek, Terezija Velika, red.
16. 10., petek, Hedvika, kneginja
17. 10., sobota, Ignacij Antiohijski
18. 10., MISIJONSKA NEDELJA
Luka, evangelist
19. 10., ponedeljek, kanadski muč.
20. 10., torek, Rozalina, redovnica
21. 10., sreda, Uršula, devica
22. 10., četrtek, Janez Pavel II., papež
23. 10., petek, Janez Kapistran, duh.
24. 10., sobota, Anton Klaret, škof

Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (9.00)
Lipsenj (10.15)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Žerovnica (18.00)
Grahovo (19.00)
Žerovnica (18.00)
Lipsenj (18.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (9.00)
Bločice (10.15)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Lipsenj (18.00)
Lipsenj (18.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Žerovnica (18.00)
Grahovo (19.00)
Žerovnica (18.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)
Grahovo (18.00)

25. 10., ŽEGNANJSKA NEDELJA,
Krišpin in Krišpinijan, mučenca
26. 10., ponedeljek, Rustik, škof
27. 10., torek, Sabina Avilska, muč.
28. 10., sreda, Simon in Tadej, ap. Grahovo (18.00)
29. 10., četrtek, Mihael Rua, red.
30. 10., petek, Marcel, mučenec
Grahovo (18.00)
31. 10., sobota, Bolfenk, škof
Lipsenj (17.00)
Grahovo (18.00)

+ Franc MAHNE
v čast Materi Božji za nove duhovne poklice
+ Vinko ULE, obletna
++ Ana in ostali PETRIČ
++ starši GERBEC, družina LOVKO
za župljane drugod
za duše v vicah
+ Jože ŠEGA, obletna
++ Ana, obletna, Tone JAKOPIN
++ Franc, Ivan VESEL, obl., hči Mira
++ iz družine FAJDIGA
++ iz družin GERBEC, ŠEGA
+ Franc MAHNE, ob rojstnem dnevu
++ Janez, Ivan in Jure ŠEGA
++ Ana in iz družine ŽNIDARŠIČ
++ Marija, Jožef MULEC
+ Jakob ULE, ob rojstnem dnevu
+ starši DROBNIČ
+ Amalija FUNDA in Slava DROBNIČ
+ Silva KOMAC
+ Franc GERBEC, obletna
+ Janko POROK
++ Tonči in iz družine PUNTAR
++ Terezija in ostali MULC, ob godu
za uspešno operacijo in zdravljenje
+ Brigit FRANZ
po namenu?
za župljane
++ Jože TELIČ in Tone ZALAR
+ Tatjana KELENC
+ Marija LUNKA
+ Antonija KNAP
++ Srečo, obletna, ostali ANZELJC
+ Andrej TURŠIČ, 15. obletna
za župljane
sv. maša drugod
po namenu?
sv. maša drugod
++ starši PANTAR
++ Jakob in Tilka MODIC, obletna
+ Franc MAHNE

