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SVETI JANEZ BOSKO – SVETNIK
Don Bosko je končal svoje zemeljsko življenje na zadnji
dan v mesecu januarju 1888, star dobrih 72 let. Morebiti bi
lahko še živel nekaj let, a je imel preveč
naporno življenje in je umrl psihično in
telesno izčrpan. Eno od njegovih vodil
je bilo: »Počivali bomo v nebesih.« Zato
se je dobesedno zgaral in izgorel v poslanstvu za mlade. Njegove materialne
dediščine praktično ni bilo, zapustil pa
je bogato duhovno dediščino. Zgradil je
oratorij in zavod v Turinu. Cerkev Marije Pomočnice prav
tam in še Srca Jezusovega v Rimu. Slednjo na željo papeža
Leona XIII. Ustanovil je redovni družbi, in sicer don Boskovih salezijancev in Hčere Marije Pomočnice. Napisal
je veliko duhovnih spisov in vsakršnih knjig. Delal je celo
čudeže. Predvsem pa je ljubil Boga in bližnjega. Bil je molitven človek, pa tudi človek akcije. Vse to je pripomoglo k
temu, da so ga že za časa življenja mnogi imeli za svetnika,
po njegovi smrti pa se je tudi uradno začel postopek v Rimu.
Leta 1929 je bil razglašen za blaženega in 1. aprila (na samo
veliko noč) leta 1934 še za svetnika. Njegovi duhovni sinovi
salezijanci so se razširili po vsem svetu z namenom, da bi po
njegovem zgledu delovali za blagor mladine, še posebej najbolj ogrožene in zapuščene. V Slovenijo so prišli leta 1901,
najprej na grad Rakovnik pri Ljubljani, kjer sta še danes srce
salezijanskega dela in cerkev Marije Pomočnice. Pred nekaj
dnevi (15. novembra 2015) pa je bila v Mariboru blagoslovljena prva cerkev v čast sv. Janezu Bosku v Sloveniji.
Župnik Sandi

NAPOVEDNIK
• V sredo, 2. 12., bo dekanijsko srečanje duhovnikov v naši cerkvi in
župnišču. Ob 9.00 bo v cerkvi molitev, ob 9.30 pa še sv. maša. Vabljeni, še posebej naši pevci!
• V soboto, 5. 12., bo pohod štirih far
k sv. Miklavžu. Iz več župnij bomo
šli peš k naši podružnici, v Grahovem je zbiranje ob 9.00. Ob 11.00 pa
bo ob podrti cerkvi tudi sv. maša. V
primeru slabega vremena odpade.
Gospe naprošam, da spečejo nekaj
peciva v ta namen, možakarji pa
prinesejo kakšno steklenico »vinčka« ali »šnopčka«. Vabljeni v čim
večjem številu!
• V nedeljo, 6. 12., bo druga adventna nedelja. Ob 16.00 nas obišče
sveti Miklavž. Prispevek staršev je
10 evrov na otroka. Za ministrante
in otroški zbor je zastonj. Posnemajmo svetega Dobrotnika in tudi
mi radi drugim kaj podarimo.
• V torek, 8. 12., je praznik Brezmadežne, naše farne zavetnice.
Papež je razglasil začetek svetega
leta, leta Božjega usmiljenja.
• V soboto, 12. 12., bo od 9.00 do
13.00 mini oratorij za otroke. Obvezen je za prvoobhajance in birmance. K večerni maši (18.00) pa
v Grahovo vabljeni starejši in bolni. Kdor želi, bo lahko med mašo
prejel tudi bolniško maziljenje. Po
maši pa bo pogostitev za vse v župnišču. Gospe naprošam, da kaj
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napečejo. Za pijačo in glasbo poskrbi g. župnik.
Na tretjo adventno nedeljo, 13.
12., bo žegnanje, zunanja slovesnost Brezmadežne, naše farne
zavetnice. Sodelujejo naši cerkveni pevci in otroci. Na vrsti bo ofer
za potrebe cerkve (konkretno za
nova okna v Žerovnici). Po deveti maši bo do 11.15 izpostavljeno Najsvetejše. Vabljeni k osebni
molitvi in molitvi rožnega venca za blagoslov naše župnije. Bo
tudi priložnost za praznično sveto spoved, ki velja že za božično.
Pride gospod dekan Maks Ipavec.
V sredo, 16. 12., se začne božična
devetdnevnica. Otroci s starši ste
vabljeni vsak dan ob delavnikih v
cerkev ob 18.00. Zbirali bomo ovčke in pastirčke. Vsak dan bo kakšen razred sodeloval: prvi razred:
18. 12., prvoobhajanci in tretji razred: 16. 12. in 22. 12., četrti in peti:
19. 12., šesti : 21. 12., birmanci: 17.
12. in 23. 12..
V soboto, 19. 12., bo ob 11.00 delavnica za otroke, da pripravimo
krone in vse drugo za kolednike.
Na četrto adventno nedeljo, 20.
12., bodo skavti kot vedno prinesli betlehemsko lučko miru.
V torek in sredo, 22. in 23. 12., bo
namesto verouka spovedovanje
otrok pred prazniki.
Na (prvi) sveti večer bo otroška

božična maša ob 18.00, ko pojejo naši otroci. Blagoslovili bomo
kredo in kadilo za kolednike. Točno ob polnoči pa bomo s pesmijo
»Sveta noč, blažena noč« začeli
praznik Gospodovega rojstva v
župnijski cerkvi. S slovesnim petjem bodo polepšali praznik naši
cerkveni pevci. Vabljeni v čim
večjem številu! Pred vsako sveto
mašo bo g. župnik v spovednici
za praznično sveto spoved. Tudi
druge dneve po dogovoru.
• Na štefanovo, 26. 12., bo ob devetih sveta maša za domovino
na Bločicah, saj čez vse praznike
omenjena podružnica nima sv.
maše. Na Lipsenju pa bosta ob
deset in četrt žegnanjska sv. maša
in blagoslov konj. Sodelujejo tudi
naši cerkveni pevci. V župnijski
cerkvi ta dan svete maše ne bo.

• Od štefanovega pa tja do treh kraljev nas bodo spet obiskali koledniki (Glejte razpored!). Spremljal jih
bo g. župnik in (po želji) blagoslavljal vaše domove. Sladke dobrote,
ki nam jih boste namenili, bomo
pojedli, denar pa namenili delno za
misijone, delno za župnijske potrebe. Hvala za Vašo velikodušnost!
• V nedeljo, 27. 12, bo praznik sv.
Družine in blagoslov otrok.
• V ponedeljek, 28. 12., so Nedolžni otroci, tepežni dan, in je molitveni dan za nerojene otroke.
• Na starega leta dan (ali na drugi
sveti večer) bo ob 18.00 v župnijski cerkvi zahvalna maša za vse dobrote, ki smo jih prejeli od Boga v
preteklem letu. Ker bo celo noč čas
za silvestrovanje, je zelo na mestu
obisk silvestrske svete maše. Vabljeni v čim večjem številu!

Koledniki in blagoslov hiš po Božiču (po GRAHOVEM):

26. december (sobota): 14.00–17.00: od glavne ceste po vasi navzdol (v smeri procesije).
27. december (nedelja): 12.00–15.00: od glavne ceste mimo gasilskega doma in šole,
		15.00–18.00: od glavne ceste mimo stare šole po vasi navzgor.
28. december (ponedeljek): 14.00–17.00: hiše ob glavni cesti in do zadruge.
Koledniki in blagoslov po novem letu (po okoliških vaseh):

2. januar (sobota): 9.00–11.00: ŽEROVNICA: od gostilne »Pri Stani« naprej po desni,
		13.00–15.00: ŽEROVNICA: od gasilskega doma naprej po levi,
		16.00–17.30: ŽEROVNICA: okrog mlina.
3. januar (nedelja): 12.00–15.00: LIPSENJ (nad glavno cesto in proti cerkvi),
		15.00–18.00: LIPSENJ (pod glavno cesto) in GORČICE.
4. januar (ponedeljek): 14.00–17.00: rezervni termin (za tiste, ki bi želeli, ker ob uri niso bili doma).
6. januar (sreda): 14.00–17.00: BLOČICE,
		18.00: koledniška sv. maša in pica.
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Ob Jezusovem rojstvu so angeli prepevali:
Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem.
VSEM SODELAVCEM, ŽUPLJANOM IN VAŠČANOM ŽELIM OBILO
ZUNANJEGA IN NOTRANJEGA MIRU OB ROJSTVU NAŠEGA
ODREŠENIKA JEZUSA, PA BLAGOSLOVA V LETU 2016.
Župnik Sandi

OBVESTILA
ɶɶZbiramo prijave za predšolski
verouk, za Sončni žarek. Koristno
je, če otroci že pred šolo slišijo kaj
lepega o Bogu in se naučijo kakšno
molitvico.
ɶɶOb ponedeljkih po sv. maši je
molitev za beatifikacijo naših
svetniških kandidatov.
ɶɶOb torkih po sv. maši je molitev v
čast sv. Janezu Bosku.
ɶɶOb sredah po sveti maši je molitev
za domovino.
ɶɶOb četrtkih po sveti maši je adoracija
– molitev za duhovne poklice.
ɶɶOb 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.
ɶɶOb petkih ob 20.00 so spet redne
pevske vaje za župnijski zbor.
Vabljeni tudi novi pevci!
ɶɶNa prvi petek po sveti maši se
z litanijami spomnimo Srca
Jezusovega. Je tudi redni obisk
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bolnikov in ostarelih na domu.
ɶɶOb petkih ob 16.00 vabim
ministrante na vaje. Tudi novih
bomo zelo veseli, fantov iz prvega
in drugega razreda.
ɶɶOb sobotah so vaje za otroški
zbor ob 10.00. Po razporedu
tudi čiščenje in krašenje cerkve.
Vabljeni vsi veroučenci!
ɶɶNa prvo soboto v mesecu se še
posebej izročamo naši nebeški
materi Mariji. Njej v čast po maši
tudi zmolimo litanije.
ɶɶKer je naša župnija zaznamovana
s
salezijansko
navzočnostjo,
priporočam na 24. v mesecu spomin
Marije Pomočnice in na zadnjega v
mesecu spomin na sv. Janeza Boska.
ɶɶPriporočam verski tisk, predvsem
Družino in Ognjišče, za otroke
pa Mavrico. Kdor more, lahko že
poravna letno naročnino za Družino
in Ognjišče. Možno je naročiti tudi
Mohorjeve knjige. Na razpolago

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.

pa sta tudi Marijanski koledar in ɶɶPo dogovoru so priprave za krst in
pratika. Na mizici za verski tisk pa
poroko.
lahko dobite tudi božične voščilnice ɶɶPriporočam verski tisk, predvsem
in s tem darujete za cerkev.
Družino in Ognjišče,.
ɶɶPoleg rednih sodelavcev pri ɶɶVsem, ki ta mesec godujete,
oblikovanju mesečnih oznanil
praznujete rojstni dan ali kakšen
vabim k sodelovanju še druge, ki
jubilej, voščimo obilo Božjega
znate kaj lepega napisati.
žegna.

DOGODKI
Škofijsko srečanje ministrantov v Šentvidu

Prihaja adventni čas

Ko se poslovimo od čudovitih barv
Škofijsko srečanje ministrantov narave, dnevi postanejo vse krajši in
je letos potekalo v Šentvidu nad hladnejši. V teh hladnih zimskih dneh
Ljubljano. Skupina ministrantov se življenje z vasi, travnikov in goziz Grahovega – Matic, Andraž, dov umika v naše domove. Z decemKristjan, Jan, Tim, Alex in Tadej, je brom se pričenja adventni čas, čas prina dekanijskem srečanju v Cerknici čakovanja, upanja in luči. Prihaja čas,
zmagala v malem nogometu. Našo ko bo lahko vsak za trenutek razmislil
župnijo so fantje zastopali tudi v Šent- o samem sebi, o svojih prijateljih in
vidu. Vsaka ministrantska skupina je bližnjih.
Vsak zase v svojem srcu in duši ve,
morala imeti svojega voditelja. Zaradi
bolezni župnika Sandija, je skupino kaj ga dela srečnega, zadovoljnega,
fantov vodila in bila njihova šoferka prijaznega, toplega, humornega, tolega. Klančar iz Blok. Fantje so za ude- rantnega in sočutnega. Zato je prav, da
ležbo in tekmovalnost dobili prizna- se v tem času posvetimo sebi in svojim
nje, za pokal pa bodo morali še malce najbližjim na topel in prijazen način.
Vzemimo iz preteklosti kar nas
trenirati. Kljub temu so si zaslužili
bogati in dodajmo to, kar nas sedaj
pico in seveda čestitke.
v srcu veseli, pa lahko resnično doživimo čarobni čas, ko odhaja staro in
prihaja novo.

5

SV. MIKLAVŽ
V zimsko noč se slišalo bo spet rožljanje,
verig morda, ki parkelj jih prenaša,
ki otrokom strah poraja, rad nagaja,
če pridni so, s seboj ne bo jih vzel dodaja....
Že čeveljčki so čisti čakajo pripravljeni darila,
morda se skrita želja jim bo izpolnila,
Miklavž skrivaj jih s spremstvom čaka,
navada naša skozi stoletja stara taka...
So kraji, kjer je slišati le zvok rožljanja,
ko parkelj le straši otroke spat naganja,
a zgodaj zjutraj čaka kup dobrot, daril,
ob čistih čevljih, da otrok jih bo odkril.
So kraji kjer Miklavž v roko seže,
se nasmeji jim, z darili jim postreže,
a kaj ko se otroci parkeljnov bojijo,
ob verig rožljanju darila vsi dobijo.
Skrivnosten bo ostal spomin na noč,
ko jih je obiskal Miklavž, njegova moč,
jih s spremstvom obdaril morda skrivaj,
zdal leto bo minilo, da obišče, pride spet nazaj.
NAMENI APOSTOLATA MOLITVE – december 2015
SPLOŠNI: Da bi vsi izkusili usmiljenje Boga, ki se nikoli ne naveliča odpuščati.
Oče naš …
ZA EVANGELIZACIJO: Da bi družine, še posebej tiste, ki trpijo, v
Jezusovem rojstvu odkrile znamenje upanja.
Zdrava Marija …
SLOVENSKI: Da bi kljub vsemu hudemu in težkemu, ki je v nas, okrog nas
in v svetu, zaupali v vodstvo Božje previdnosti.
Slava Očetu …
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SVETO LETO O USMILJENJU
Papež Frančišek je napovedal izredno sveto leto z geslom: Obličje usmiljenja. Trajalo bo od letošnjega 8. decembra, ko je praznik Brezmadežne,
do 20. novembra 2016, ko bo praznik
Kristusa Kralja. Takole pravi papež:
'Vselej nam je potrebno zreti skrivnost
usmiljenja. To je vir veselja, vedrine in
miru. To je pogoj za naše odrešenje.
Usmiljenje: to je poslednje in najvišje
dejanje, s katerim nam prihaja naproti
Bog. Usmiljenje: to je temeljni zakon,
ki biva v srcu vsakega človeka, ko z iskrenimi očmi pogleda brata ali sestro,
ki ga sreča na življenjski poti. Usmiljenje: to je pot, ki povezuje Boga in človeka, ker odpira srce upanju, da bomo
vedno ljubljeni ne glede na meje, ki
jih postavlja naš greh. So trenutki, ko
smo še močneje poklicani, da se zazremo v usmiljenje, da bi tudi sami
postali učinkovito znamenje Očetovega delovanja. Prav zato sem naznanil
izredni jubilej usmiljenja kot ugoden
čas za Cerkev, da še močneje in učinkoviteje pričuje vernikom. V moči
usmiljenja so že dogodki Stare zaveze
nabiti z globoko odrešenjsko veljavo.
Usmiljenje naredi iz božje zgodovine
z Izraelom zgodovino odrešenja. Videti je, kot da hočemo z psalmistom
nenehno ponavljati besede: Vekomaj
traja njegovo usmiljenje! Na ta način
drobiti krog prostora in časa, da bi vse
vključili v večno skrivnost ljubezni. To
je, kot bi hoteli reči, da bo človek ne

le v zgodovini, ampak vso večnost vedno pod usmiljenim pogledom Očeta. V istem obnebju usmiljenja je Jezus
preživel svoje trpljenje in smrt, saj se
je zavedal velike skrivnosti ljubezni, ki
se bo dopolnila na križu. Ko je naš pogled uprt v Jezusa in njegovo usmiljeno obličje, lahko dojamemo ljubezen
Svete Trojice. Poslanstvo, ki ga je Jezus
prejel od Očeta, je bilo, da razodene
skrivnost božanske ljubezni v njeni
polnosti. Njegova oseba ni nič drugega kot ljubezen, ljubezen, ki se daje
zastonj. Njegovi odnosi z ljudmi, ki se
mu približajo, kažejo nekaj enkratnega in neponovljivega. Znamenja, ki jih
dela, zlasti v odnosu z grešniki, ubogimi, izključenimi, bolniki in trpečimi, so poučevanje o usmiljenju. Vse v
njem govori o usmiljenju. Ničesar ni v
njem, kar bi bilo brez sočutja.
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GODOVI IN SVETE MAŠE
1. 12., torek, Klementina, muč. Grahovo (18.00)
2. 12., sreda, Natalija, mučenka Grahovo (9.30)
Grahovo (18.00)
3. 12., četrtek, Frančišek Ksaverij, misi. Grahovo (18.00)
4. 12., petek, Barbara, mučenka Grahovo (18.00)
5. 12., sobota, Filip Rinaldi,
Slivnica (11.00)
redovnik
Bločice (17.00)
Grahovo (18.00)
6. 12., DRUGA ADVENTNA Grahovo (9.00)
NEDELJA, Miklavž, škof
Bločice (10.15)
7. 12., ponedeljek, Ambrož, škof Grahovo (18.00)
8. 12., torek, BREZMADEŽNA MARIJA Grahovo (18.00)
9. 12., sreda, Valerija, mučenka Grahovo (18.00)
10. 12., četrtek, Loretska Mati Božja Grahovo (18.00)
11. 12., petek, Damaz, papež
Grahovo (18.00)
12. 12., sobota, Marija iz Guadalupe Grahovo (18.00)
13. 12., TRETJA ADVENTNA Grahovo (9.00)
NEDELJA, Lucija, mučenka Žerovnica (10.15)
14. 12., ponedeljek, Janez od Križa, red. Grahovo (18.00)
15. 12., torek, Kristina, devica Grahovo (18.00)
16. 12., sreda,
Grahovo (18.00)
17. 12., četrtek, Lazar iz Betanije Grahovo (18.00)
18. 12., petek, Gacijan, škof
Grahovo (18.00)
19. 12., sobota, Urban, papež Lipsenj (17.00)
Grahovo (18.00)
20. 12., ČETRTA ADVENTNA Grahovo (9.00)
NEDELJA, Evgen, mučenec Žerovnica (10.15)
21. 12., ponedeljek, Peter Kanizij, duh. Grahovo (18.00)
22. 12., torek, Frančiška Cabrini, red. Grahovo (18.00)
23. 12., sreda, Janez Kancij, duh. Grahovo (18.00)
24. 12., četrtek, SVETI VEČER, Adam in Eva Grahovo (18.00)
25. 12., petek, BOŽIČ –
Grahovo (polnoč)
GOSPODOVO ROJSTVO
Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)
26. 12., sobota,
Bločice (9.00)
Štefan, mučenec
Lipsenj (10.15)
27. 12., NEDELJA SVETE
Grahovo (9.00)
DRUŽINE, Janez, evangelist Žerovnica (10.15)
28. 12., ponedeljek, Nedolžni otroci Grahovo (18.00)
29. 12., torek, David, kralj
30. 12., sreda, Feliks, papež
31. 12.., četrtek, STARO LETO, Grahovo (18.00)
Silvester, škof

+ Ivanka RUPNIK
za župljane
v čast Materi Božji za zdravje
v čast Materi Božji za nove duhovne poklice
+ Helena ALBREHT
v čast svetemu Miklavžu - pri porušeni cerkvi
++ Marija, obl., Jakob ŽNIDARŠIČ (Bl. Polica)
++ Andrej, obl., Ivana, ob roj. dn., LOGAR
v zahvalo za življenje, ++ starši, brat HUMAR
++ Ivan, France in Stane TURŠIČ
za župljane
+ Marija ŠTIH, obletna
za srečo in zdravje v družini
po namenu?
za zdravje in uspešen zaključek šole
++ iz družine KRANJC (št. 21)
+ Antonija KNAP
+ Franc JENC, obletna (št. 21)
++ Peter, obl., in ostali JAKOPIN
+ Alojzij TROHA, obletna
za župljane
++ iz družine AVSEC
po namenu?
++ Robi in Jure ŠEGA, obletna
++ iz družin MIHELČIČ in ŠTIMAC
++ Marija, obl., in ostali iz družine ULE
+ Ivana JENC, obletna (št. 21)
za župljane
po namenu?
+ Veronika ROŽANC, ob rojstnem dnevu
+ Janez MIHELČIČ, iz Iga vasi
+ Katja ZGONC, obletna
++ Štefan, ob godu, Zora POLOVIĆ
po namenu?
za domovino
po namenu?
+ Franc Mahne
za župljane
+ Jože, obl., Francka MIHELČIČ
sv. maša drugod
sv. maša drugod
po namenu?

