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SVETI JANEZ BOSKO – PISATELJ
Don Bosko je ob vsem delu našel tudi čas za pisanje knjig.
Napisal je zgodovino Italije, pa tudi mnoge vzgojne in verske
knjige in knjižice. V zelo veliki nakladi je izšla knjižica Preskrbljeni mladenič, kjer je napisal razna priporočila fantom
za lepo preživeto mladost. Napisal je tudi prvi življenjepis o
Dominiku Saviu, ki je pozneje postal celo
svetnik. Izdajati je začel časopis Salezijanski vestnik, v katerem je predstavil svoje
delo in ga širil med prijatelji in dobrotniki. Začel je tiskati salezijanske knjižice in
jih deliti med ljudmi. V njih je obravnaval razne verske in moralne teme. Pisal
je tudi o svojem preventivnem vzgojnem
sistemu, pa tudi o Mariji in svetnikih. Skratka, za don Boska je bila tiskana beseda zelo pomembna pri oznanjevanju
evangelija in širjenju svojih dejavnosti. V svoji ustanovi je
imel razne delavnice in oratorij, med drugim tudi tiskarno.
Mnogim ideološkim nasprotnikom je prav zaradi tiskarske
in pisateljske dejavnosti bil trn v peti in so ga hoteli celo
likvidirati. Danes bi se don Bosko zagotovo poslužil tudi televizije, radia, interneta in še česa, le da bi lahko čim več
ljudem prinesel Jezusovo sporočilo odrešenja.
Njegova zavzetost tudi nas kristjane vabi, da se, kjerkoli moremo, skušamo zavzeti za dobro, verske vrednote in
Boga. Tudi naša župnija je že sodelovala s sv. mašo na televiziji in tudi na radiu. Marsikateri župnijski dogodek je
lahko odmeven, če ga znamo posredovati prijateljem ali jih
celo povabiti k sodelovanju.
Župnik Sandi

NAPOVEDNIK
 Na praznik Vseh svetih, 1. 11., bo
Kot vsi drugi moramo tudi duob oznanjenih sv. mašah tudi blahovniki imeti urejene zavarovanje in druge prispevke, ki jih je
goslov grobov. In sicer po podrutreba redno plačevati. Dobri Bog
žnicah po sv. maši, v Grahovem pa
naj vam za vse vaše darove povrob 16.00. Ob 17.00 bo v župnijski
ne s svojim blagoslovom. Pri decerkvi molitev rožnega venca za
veti maši sodelujejo birmanci (7.
naše rajne, še posebej tiste, ki so
in 8. razred). Na kratko se bodo
umrli v zadnjem letu. Med vsako
predstavili in prejeli birmanske
sveto mašo bo tudi priložnost za
prijavnice.
sveto spoved (odpade naslednjo
nedeljo). Za popolni odpustek, ki  Od 12. 11. dalje bo v Sloveniji na
obisku salezijanski vrhovni predga lahko darujemo tudi za naše
stojnik iz Rima.
rajne, je potrebno k spovedi, sv.
maši (in obhajilu), na pokopališče  Na martinovo soboto, 14. 11., organiziramo župnijsko romanje na
ter moliti po papeževem namenu.
Zgornje Štajersko in v Lendavske
 Na Vernih duš dan, 2. 11., se pri
gorice. Odhod bo ob 6.00 izpred
sveti maši spomnimo vseh duš v vižupnišča. Najprej bomo v Maribocah, da bodo po Božjem usmiljenju
ru imeli sv. mašo v župnijski cerkvi
in tudi po naših molitvah deležni
sv. Rešnjega Telesa, ki je domača
večnega poveličanja. Ta dan lahžupnija župnika Sandija. Po maši
ko vsak duhovnik opravi tri svete
zajtrk in kratek ogled nove don Bomaše. Zato bodo sv. maše na Bločiskove cerkve. Sledi vožnja v Prekcah, v Žerovnici in Grahovem.
murje. Imeli bomo ogled stolnice
 Od srede do petka (4.–7. 11.) bo
v Murski Soboti in najpomembnejv naši dekaniji križ v pripravi na
še Marijine božje poti v Turnišču.
svetovno srečanje mladine na PoljV Dolgi vasi bo opoldanska malica
skem, ki bo v mesecu juliju. Prvi
v zidanici našega prijatelja Mirdan bo na Blokah, drugi dan v Staka Anželja. Sledita ogled Lendave
rem trgu in tretji dan v Cerknici,
in večerja z zabavo v kraju Ženik.
ko bo zvečer tudi molitveno srečaPrispevek za prevoz in hrano je 30
nje za mlade.
evrov po osebi, za župnijske sode Na zahvalno nedeljo, 8. 11., se
lavce samo 20. Pijačo v celoti častibomo Bogu zahvalili za vse dojo župnik Sandi in njegovi prijatebrote, ki nam jih je letos naklonil.
lji. Vabljeni v čim večjem številu!
Poje cerkveni pevski zbor. Ofer
bo za vzdrževanje duhovnikov.  V nedeljo, 15. 11., pri deveti sv.
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maši sodelujejo otroci 1. razre-  Na nedeljo Kristusa Kralja, 22.
da. Začenjamo teden zaporov, ko
11., pri deseti maši sodelujejo
molimo za zapornike in njihove
otroci 2. in 3. razreda. Je tudi god
svojce.
sv. Cecilije, zavetnice cerkvene
 V četrtek, 19. 11., bo ob 19.00 preglasbe. Ob tej priložnosti zahvala
davanje za starše veroučencev. Še
vsem pevcem, ki s svojimi glasovi
posebej vabljeni starši prvoobhalepšajo naša bogoslužja. Vabimo
jancev in birmancev. Med nami bo
tudi nove člane!
profesor g. Andrej Šegula.
 V nedeljo, 29. 11., je prva adven V soboto, 15. 11., bo v Šentvidu
tna ali nedelja Karitas, ko darujenad Ljubljano srečanje za župnike
mo za najbolj potrebne. Pri devein predstavnike župnijskih pastoti sv. maši sodelujejo otroci 4. in
ralnih svetov. Vabljeni tudi naši so5. razreda.
delavci. O prevozu in uri odhoda se  V nedeljo, 6. 12., bo v naši župniji
dogovorimo naknadno.
ob 16.00 prihod svetega Miklav V soboto, 21. 11., bodo ob 10.00
ža. Prispevek staršev je 10 evrov
pevske vaje za otroški zbor in dena enega otroka. Za pridne minilavnice za birmance, ob 11.00 pa še
strante in člane otroškega zbora
delavnice za prvoobhajance in druje zastonj.
ge otroke.

OBVESTILA
Urnik verouka za katehetsko leto 2015/2016:
Torek: 13.30 šesti razred (gospa Patricia),
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 verouk osmi razred (gdč. Polona),
četrti in peti razred (g. župnik Sandi).
ɶɶPrispevek za verouk je kot prejšnja
rouk, za Sončni žarek. Koristno je,
leta: 40 evrov za prvega otroka in
če otroci že pred šolo slišijo kaj lepo 10 evrov manj za vsakega naslepega o Bogu in se naučijo kakšno
dnjega iz družine. Vsaj za prvoobmolitvico.
hajance in birmance naj bo plačilo ɶɶOb ponedeljkih po sv. maši je moliobvezno!
tev za beatifikacijo naših svetniških
ɶɶZbiramo prijave za predšolski vekandidatov.
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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 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
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zmolimo litanije.
ɶɶKer je naša župnija zaznamovana
s salezijansko navzočnostjo, priporočam 24. v mesecu spomin Marije
Pomočnice in zadnjega v mesecu
spomin na sv. Janeza Boska.
ɶɶV petek, 16. 10., smo v Žerovnici
pokopali g. Stanislava Herblana, v
torek, 20. 10., pa v Grahovem gospo Zorko Polović. Gospod, daj
jima večni pokoj!
ɶɶZadnji teden v mesecu novembru bo
g. župnik Sandi na ljudskem misijonu
v župniji Predoslje na Gorenjskem.
ɶɶHvala tudi vsem, ki darujete za
bero, za vzdrževanje duhovnikov.
Vesel sem tudi vaših dobrot z vrta.
ɶɶPoleg rednih sodelavcev pri oblikovanju mesečnih oznanil vabim k
sodelovanju še druge, ki znate kaj
lepega napisati.
ɶɶPo dogovoru so priprave za krst in
poroko.
ɶɶPriporočam verski tisk, predvsem
Družino in Ognjišče.
ɶɶVsem, ki ta mesec godujete, praznujete rojstni dan ali kakšen jubilej, voščimo obilo Božjega žegna.

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.

DOGODKI
Koncert stolnega zbora
iz Skopja
V nedeljo, 11. 10. 2015, so v cerkvi
Marijinega Brezmadežnega spočetja
zazvenele pesmi pevskega zbora iz katoliške stolnice v Skopju.
Skupaj s kaplanom Joštom, ki je
doma iz Logatca, so s čudovitim prepevanjem poskrbeli za nepozaben
večer. V njihovem repertoarju so se
zvrstile sakralne, slovenske ljudske in
makedonske pesmi.
Hvala župniku Sandiju za organizacijo čudovitega večera.
Škoda le, da se prebivalci tovrstnih
prireditev udeležujejo v majhnem številu.
Leonida

Gardaland
Tretjega oktobra je bil organiziran
izlet v Gardaland. Ob petih zjutraj smo
se pred cerkvijo vkrcali na avtobus in
se peljali do Cerknice, kjer so čakali še
drugi udeleženci izleta. Pot nas je nato
vodila po avtocesti do Sežane, kjer so

se nam pridružili še prijatelji iz Škofij.
Med vožnjo po avtocesti proti Benetkam smo se s kratko molitvijo priporočili Bogu za srečno in varno vožnjo ter za lepo vreme, saj je deževalo .
Po kratkem postanku na avtocestnem počivališču za kavo, sendvič in
ostalo smo pot nadaljevali proti Gardalandu, seveda kljub slabemu vremenu prešerno razposajeni. Tja smo prispeli okrog pol desete ure. Po prihodu
smo se skupaj odpravili do vhoda v
zabaviščni park, kjer smo počakali, da
je gospod Sandi kupil vstopnice. Po
razdeljenih vstopnicah smo čakali za
vstop v park, saj je bilo kar veliko ljudi.
V parku smo se porazgubili. Nekateri
smo hodili skupaj v manjših skupinah, nekateri po parih ali posamično,
kakor je komu ustrezalo. Vzdušje je
bilo čudovito še posebej zato, ker ni
bilo dežja.
Okrog dvanajste ure je posijalo
sonce, da je bilo še toliko bolj prijetno.
Veliko jih je hotelo preizkusiti kar
največ naprav, še posebej tiste najbolj
adrenalinske.
Kot vsaka stvar hitro mine, tako
je tudi za nas hitro prišel čas, ko smo
morali počasi proti avtobusu. Tam nas
je že čakal gospod Sandi, ki je zopet
pripravil pravo pogostijo. Po okrepčilu smo se polni vtisov vkrcali na avtobus in odpeljali proti domu. Seveda je
sledil še kratek postanek nekje na pol
poti. Z gospodom Sandijem smo se že
dogovarjali za naslednje leto, mogoče
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za Mirabilandijo. Domov smo prišli v smo pojedli pico, ki so jo otroci spekli
v delavnici.
večernih urah.
Hvala gospodu Sandiju za čudovito
In kaj pravijo otroci?
organizacijo in druženje.
Pri katehezi smo reševali labirinte,
Adrijana
se pogovarjali, kdo so misijonarji in kaj
počnejo. Anuša
Srečanje otrok z
Pri mizarski delavnici smo naredili
animatorji Skala
igro, pri kateri je mogoče risati z dvema
V soboto, 17. 10., smo imeli sreča- vrvema. Gašper
V spretnostni delavnici smo delali
nje za naše otroke, predvsem prvoobhajance in birmance. Dvajset se nas sončnice, na katere smo nalepili ajdova
je nabralo. Na obisk pa so prišli ani- semena. Potrebovali smo žico, zelen in
matorji projekta Skale, ki se ukvarja- rumen papir. Julija
V kuharski delavnici smo pekli pico.
jo s programi za otroke in mlade na
salezijanski način. Najprej je bila na Najprej smo naredili testo, nato pa dovrsti kateheza, sledile so delavnice, ob dali sir, salamo, baziliko in origano.
koncu pa smo še šli v cerkev za pesem Vse skupaj smo dali v peč. Jo pozneje
in molitev. Ob koncu našega srečanja poskusili. Laura
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Dekanijsko srečanje
ministrantov
V soboto, 10.
oktobra, je bilo
srečanje
ministrantov naše dekanije v Cerknici. Prišlo nas je
okrog 70, skupaj
s svojimi župniki. Zbrali smo se
na začetku v cerkvi in se najprej
z molitvijo in pesmijo priporočili
Bogu. Sledil je kviz na temo sv. Dominika Savia. Prvo mesto je osvojila župnija Unec, drugo župnija Begunje in
tretje župnija Rakek. Sledila sta malica
in nogometni turnir. V nogometu pa
smo zmagali Grahovci in osvojili pokal. V finalu smo premagali župnijo
sv. Trojica. Tretje mesto pa je pripadlo
domačinom, Cerkničanom. V zmagovalni ekipi so bili: Tim Kovač, Jan
Hašić, Matic Mele, Andraž Zalar, Ta-

dej Kraševec in Alex Meden, ki je zabil
vseh pet golov za našo ekipo. Po končanem srečanju je župnik Sandi svoje
varovance z veseljem peljal na zmagovalno pico k Valvazorju. Čestitke fantom in še veliko podobnih uspehov!
sos

Don Boskove misli
o nebesih in peklu

Eno samo željo imam: da bi vas videl srečne tukaj na zemlji in v nebesih.
Nagrada, ki ji boš dobil v nebesih,
bo neskončno poplačala vse tisto, kar
si moral prestati v sedanjem življenju.
Nebesa niso ustvarjena za lenuhe.
Košček nebes poplača vse.
Hodite z nogami po zemlji, s srcem
pa prebivajte v nebesih.
V vseh naših zavodih vam zagotavljam kruh, delo in nebesa.
Z deli ljubezni si zapremo vrata v
pekel in si odpremo nebeška vrata.
Duhovnik ne gre sam v nebesa, pa
tudi v pekel ne.
Pot, ki vodi v pekel, je tlakovana z
obljubami.

NAMENI APOSTOLATA MOLITVE – NOVEMBER 2015
SPLOŠNI: Da bi bili odprti za osebno prepričanje in dialog z vsemi, tudi
s tistimi, ki so drugačnega prepričanja. Oče naš …
MISIJONSKI: Da bi pastirji Cerkve z globoko ljubeznijo spremljali svojo
čredo in ji vlivali novo upanje. Zdrava Marija …
SLOVENSKI: Da bi v življenju svetnikov prepoznali zgled, v občestvu z
njimi čutili povezavo, po njihovi priprošnji pa prejemali pomoč. Slava Očetu …
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GODOVI IN SVETE MAŠE

1. 11., nedelja, VSI SVETI

Grahovo (8.00)
Žerovnica (9.00)
Bločice (10.15)
Lipsenj (14.30)
Bločice (16.00)
Žerovnica (17.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Bločice (17.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (9.00)
Bločice (10.15)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Žerovnica (17.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Žerovnica (17.00)
Grahovo (18.00)
Maribor – SRT (8.30)
Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)

++ iz družin POROK in TRUDEN
++ Marija PRIMOŽIČ, Marija ROK
++ Marija, France, brat Lojze MIŠIČ
++ Miroslav, Frančiška ULE
2. 11., ponedeljek,
po papeževem namenu
VERNI RAJNI
za župljane
za duše v vicah
3.11., torek, Viktorin Ptujski, škof
++ Rok MIHELČIČ, Alojz KOMIDAR
4. 11., sreda, Karel Boromejski, škof
++ Terezija, Jakob ULE
5. 11., četrtek, Zaharija in Elizabeta
za letošnje novomašnike
6. 11., petek, Lenart, opat
++ France, obl., ostali iz družin KOČEVAR in ŠKRINJAR
7. 11., sobota, Engelbert, škof
+ Spiro GRIGOROVSKI
v čast Materi božji za nove duhovne poklice
8. 11., ZAHVALNA
++ Frančiška, obletna, ostali ROJC
NEDELJA, Bogomir, škof
+ Pavla ŠTRITOF
9. 11., ponedeljek
za župljane
10.11., torek, Leon Veliki, papež
v čast Materi Božji v zahvalo
11. 11., sreda, Martin, škof
++ Ivana, Janez ULE
++ iz družine MAHNE, Terezija LIPOVEC
12. 11., četrtek, Jozafat, škof
++ Antonija, sin Jože ŠVIGELJ, obletna
13. 11., petek, Stanislav Kostka, red.
+ Stane HERBLAN, 30. dan
++ iz družine ULE
14. 11., sobota, Nikolaj Tavelić, muč.
++ za župljane (na župnijskem romanju)
15. 11., TRIINTRIDESETA NEDELJA
+ Franc MAHNE
MED LETOM, Albert Veliki, škof
++ starši in sorodniki ŠKRINJAR
16. 11., ponedeljek, Jedrt, devica
sv. maša za župljane drugod
17.11., torek, Elizabeta Ogrska, red. Grahovo (18.00) ++ iz družin MIHELČIČ, DOLŠAK, URBAS
18. 11., sreda, Karolina, mučenka Grahovo (18.00) + Tone GODEŠA, obl., ob 70. obletnici rojstva
19. 11., četrtek, Matilda, redovnica Grahovo (18.00) + Zora POLOVIĆ, 30. dan
20. 11., petek, Edmund, kralj Grahovo (18.00) ++ iz družin OBREZA in ULE
21. 11., sobota, Darovanje Device Marije Grahovo (18.00) ++ starši in ostali OPEKA
22. 11., NEDELJA KRISTUSA Grahovo (9.00) ++ Ivana, Anton in ostali ŠPEHAR
KRALJA, Cecilija, mučenka Žerovnica (10.15) ++ iz družin GODEŠA in TURK
23. 11., ponedeljek, Klemen, papež
sv. maša na misijonu
24. 11., torek, vietnamski mučenci
sv. maša na misijonu
25. 11., sreda, Katarina Sinajska, muč. Grahovo (18.00) ++ starši in dobrotniki salezijancev
26. 11., četrtek, Valerijan Oglejski, šk.
sv. maša na misijonu
27. 11., petek, Virgil in Modest, šk. Grahovo (18.00) + Ana AVSEC
28. 11., sobota, Katarina
Grahovo (18.00) ++ Francka, Jože LOGAR (Dovičeva iz
Labure, redovnica
Grahovega)
29. 11., PRVA ADVENTNA Grahovo (9.00) + Drago ZGONEC
NEDELJA, Saturnin, mučenec Žerovnica (10.15) ++ Ivana, obl., Andrej, ob godu, LOGAR
30. 11., ponedeljek, Andrej, ap. Grahovo (18.00) za župljane

