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župnije Grahovo pri Cerknici
št. 1

BOŽJE USMILJENJE,
KI NAS SPREMLJAŠ V VSAKEM
TRENUTKU NAŠEGA ŽIVLJENJA
Na željo papeža Frančiška smo katoličani na praznik
Brezmadežne začeli izredno leto, ki je posvečeno Božjemu
in človeškemu usmiljenju. Geslo svetega leta je namreč:
»Usmiljeni kakor Oče.« Božjega usmiljenja smo deležni
na vsakem koraku in prav zato naj bi ga živeli tudi v naših medsebojnih odnosih. Naj bo usmiljenje tudi kot voščilo v novem letu, saj nam ga Bog podarja. V zgodovini
krščanstva je Bog izbiral različne osebe, po katerih je odkrival duhovne skrivnosti za Božje ljudstvo. Sestri Favstini
Kowalski je v pred sto leti razodel svoje usmiljenje. Rodila
se je na Poljskem leta 1905 in že pri sedmih letih slišala v
duši glas, ki jo je vabil na pot svetosti. Z devetnajstimi leti je
vstopila v samostan k sestram Božje matere usmiljenja. 22.
februarja leta 1931 se ji je Gospod Jezus prikazal v samostanski celici. Bil je v belo oblečen in iz njegovega srca sta
prihajala dva velika pramena žarkov, eden rdeč, drugi bled.
Naročil ji je: »Naslikaj podobo, ki jo vidiš, in dodaj napis:
›Jezus, zaupam vate.‹ Želim, da bi to podobo častili najprej
v vaši kapeli, nato pa po vsem svetu. Obljubljam, da se človek, ki bo častil to podobo, ne bo pogubil. Naj bo ta podoba
slovesno blagoslovljena na prvo nedeljo po veliki noči. Ta
nedelja naj bo praznik usmiljenja.« Počasi so se Jezusove
besede začele uresničevati in Poljak sv. Janez Pavel II. je nedeljo po veliki noči razglasil za nedeljo Božjega usmiljenja.
Faustina je bila razglašena za blaženo 1993 in za sveto leta
2000. V obeh primerih v nedeljo po veliki noči.
Župnik Sandi

NAPOVEDNIK
Koledniki in blagoslov hiš po božiču (po GRAHOVEM):
26. december (sobota): 14.00–17.00: od glavne ceste po vasi dol (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 gor,
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.

×× V letu 2016 obhajamo na željo pa- ×× Na prvo nedeljo v letu je deseta
maša na Bločicah. Ofer bo spet za
peža Frančiška sveto leto usmiljekurjavo.
nja. Ne samo v Rimu, tudi po naših
stolnicah in romarskih središčih ×× Na praznik Gospodovega razglabodo odprta sveta vrata.
šenja, v torek, 6. 1., bo slovesna
sv. maša v Grahovem. Vabljeni vsi
×× V času od božiča do treh kraljev so
otroci, še posebej koledniki s krobožično-novoletne počitnice. Ni
nami. Po sv. maši pica v zahvalo
verouka. Začnemo ga šele 12. januarja.
za lep potek koledovanja. Vabljeni
×× Na novega leta dan je svetovni dan
tudi starši. Verouk ta dan odpade.
miru. Kljub nočnemu praznovanju ×× Na nedeljo Jezusovega krsta, 10. 1.,
bo ofer za kurjavo. Pri sv. maši sovabljeni k dopoldanski sveti maši.
To je najlepši način za kristjane, da
deluje 1. razred. Na vrsti je mesečna spoved. V spovednici bo gospod
se priporočimo za blagoslov skozi
dekan Maks Ipavec.
vse leto.
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×× V soboto, 16. 1., bodo ob 10.00
vem 4. in 5. razred. Po sv. maši bo
pevske vaje za otroke in birmanska
monopridiga gospoda Zoreta. Zakateheza. Ob 11.00 pa delavnice za
gotovo zanimivo!
mlajše. Vabljeni še posebej prvoob- ×× Na zadnjo nedeljo v mesecu, 31.
1., bomo v Grahovem obhajali don
hajanci in birmanci!
Boskov praznik. Sodelujejo bo×× - Na nedeljo verskega tiska, 17. 1.,
pri sv. maši v Grahovem sodelujeta
doči birmanci (7. in 8. razred). V
2. in 3. razred.
Žerovnici pa bo žeganjska v čast
×× Od 18. do 25. januarja je teden moSpreobrnjenja apostola Pavla. Z
litve za edinost kristjanov. Pri vsaki
ubranim petjem bodo polepšasv. maši bo primerno branje.
li bogoslužje naši župnijski pevci.
×× Na nedeljo svetega pisma, 24. 1.,
Blagoslovili bomo nova okna v
sodelujeta pri sveti maši v Grahocerkvi.

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
IN BLAGOSLOVA V LETU 2016.
Župnik Sandi

OBVESTILA
• Od januarja do marca ob delavnikih ni sv. maš na podružnicah zaradi zime.
Hvala za razumevanje!
• Ob ponedeljkih po sv. maši je molitev za beatifikacijo naših svetniških kandidatov.
• 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. ure dalje so uradne ure v župnišču, sicer pa je g. župnik
dosegljiv vedno pred in po sv. maši ali na mobitelu.
• Ob petkih ob 20.00 so redne pevske vaje za župnijski zbor. Vabljeni tudi novi
pevci!
• Na prvi petek po sveti maši se z litanijami spomnimo Srca Jezusovega. Do3

•

•

•

•

poldne bo tudi redni obisk bolnikov in ostarelih na domu.
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. Po razporedu tudi čiščenje in krašenje cerkve. 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 na 24. v mesecu spomin Marije Pomočnice in na zadnjega v mesecu spomin na sv. Janeza Boska.

• Priporočam 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
sta še Marijanski koledar in pratika.
• 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
ROMANJE V LENDAVSKE GORICE
Na deževno sobotno jutro smo se
izpred župnišča v Grahovem odpeljali
na martinovanje in romanje na Zgornje Štajersko. Pot nas je naprej vodila
v Maribor, kjer smo imeli sv. mašo v
cerkvi sv. Rešnjega Telesa. Ta cerkev je
tudi domača župnija našega gospoda,
župnika Sandija. Po sv. maši smo imeli
v župnišču pogostitev in ob dobri vinski kapljici se nam ni nikamor mudilo.
Vendar smo morali naprej, saj nas je
čakala še dolga pot. Ogledali smo si
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tudi cerkev, ki je novo zgrajena in je
posvečena Don Bosku. Od Maribora
proti Prekmurju pa nas je vodil Mirko
Anželj, dober prijatelj našega gospoda
župnika. Ogledali smo si veliko cerkva in izvedeli veliko anekdot in zgodovinskih podatkov. V Lendavi smo si
prav tako ogledali cerkev, v kateri pa je
hranjena mumija (ki je edina v Evropi), zato jo veliko ljudi obišče. Obiskali
smo tudi zidanico vodiča Mirka, kjer
sta nas pričakala malica in krst novega
vina (na fotografiji sta ob sv. Marti-

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.

VOŠČILO G. ŽUPNIKU SANDIJU
7. decembra je nov list v knjigi življenja obrnil naš župnik Sandi. Vsi
župljani mu želimo veliko zdravja in lepih trenutkov. Ob tej priložnosti se mu
tudi zahvaljujemo za vso skrb, ki jo namenja župljanom in našim cerkvam.

nu botra: pevec Bojan in pevka Katarina). Nato nas je pot vodila v Veržej,
kjer smo si ogledali salezijanski dom,
ki je namenjen različnim programom
otrok, mladine in družine. Počasi se je
večerilo in naše romanje se je bližalo
koncu. Prispeli smo v kraj Ženik, kjer
nas je čakala dobra prleška večerja z
obilo vinske kapljice, ob harmonikarju Marku pa smo se veselo zavrteli.
Urini kazalci so kazali, da se moramo
odpraviti poti domu. Čeprav smo se
vrnili v zasnežene domače kraje, je
bilo v naših srcih veliko veselja, lepih
spominov na doživetja in dobre volje.

Gospodu župniku se zahvaljujemo,
ker je bil rahlega zdravja, a nas je kljub
temu vedro spremljal in popeljal kraje
svojega otroštva in mladosti.
Sonja Kovač

Miklavževanje
Na Miklavževo nedeljo nas je spet
obiskal nebeški dobrotnik, saj je v naši
župniji še vedno dovolj pridnih otrok,
pa tudi starejših. Popoldne je Miklavž
obiskal najprej starejše župljane na
domu in jih razveselil s skromnim darilcem in kratkim klepetom. Ob 16.00 pa
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so se pridni otroci skupaj s svojimi starši
zbrali v župnijski cerkvi. Kar 75 imen se
je našlo v nebeški knjigi. Na začetku je
vse navzoče pozdravil gospod župnik
Sandi in jih povabil k molitvi »Sveti angel, varuh moj«. Sledila je kratka igrica,
ki so jo zaigrali angelčki, nato pa smo
v pričakovanju skupaj vsi glasno zapeli
pesem: »Pridi k nam, Miklavž«. Svetnik
je počasi prihajal po cerkvi ter že s svojim nasmehom spodbujal otroke, da bi
se ga ne bali. Kar naenkrat so se pojavili
tudi parklji, ki pa niso bili preveč grozni.
Zaradi pridnosti naših otrok je Lucifer v
Grahovo poslal bolj mirne hudičke. Začelo se je obdarovanje. Prihajali so skupaj bratci in sestrice ter se po pozdravu
z Miklavžem in sprejemu zasluženega
darila skupaj tudi fotografirali. Otroci
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so obljubili, da bodo še naprej tako pridni in da bodo dobrote, ki so jih prejeli,
delili tudi s svojimi domačimi. Skratka,
da bodo posnemali svetega dobrotnika.
Hvala vsem sodelujočim (še posebej g.
župniku in otroškemu pevskemu zboru), ker je prireditev tako lepo potekala.
sos

TELESNA DELA USMILJENJA
Jezusovo življenje je bilo eno samo
darovanje, eno samo delo usmiljenja.
Ljudem je pomagal v duhovnih in telesnih težavah. Po Jezusovem zgledu nas
Cerkev vabi še posebej v svetem letu,
da opravljamo duhovna in telesna dela
usmiljenja.
Telesna dela usmiljenja

1. Lačne nasičevati. V različnih deželah so mnogi ljudje podhranjeni,
mnogi stradajo in, kar je še bolj strašno,
mnogi zaradi lakote umirajo. Najbolj
učinkovita pomoč je naš dar preko Karitas ali Slovenskega misijonskega središča. Morda pa celo v domačem kraju,
v sosedstvu kdo potrebuje hrano?
2. Žejne napajati. Če pogledamo naprej po svetu, se spet pokaže velika potreba po pitni vodi. Nekatere pokrajine
pesti suša, spet druge pa poplave, ko je
vode preveč, ni pa uporabna za pitje.
Tudi skrb za čisto pitno vodo je telesno
delo usmiljenja.
3. Nage oblačiti. Zdi se, da je to najlažje narediti, saj so naše omare prepolne oblačil. A človeku je potrebno dati,
kar potrebuje, in ne tisto, česar imamo
preveč.
4. Popotnike sprejemati. Skozi naše
kraje potuje veliko ljudi. Nekateri med
temi potrebujejo prenočišča, drugi pa
morda samo nasvet ali navodilo, da
najdejo cilj. Kako lepo je popotniku, če
dobi prijazen odgovor.

5. Bolnike obiskovati. Bolniku ne
pomaga do zdravja samo zdravnik,
temveč ravno tako bližina sočloveka.
Zato nas Cerkev vabi, da bolnike obiskujemo. Priložnosti za to je vedno
dovolj. Morda v sorodstvu, morda pri
sosedu, morda pa kar doma.
6. Jetnike reševati. Ne gre za to, da
bi s silo osvobodili tiste, ki so v zaporu, ali da bi pred zaporom pripravili
demonstracije za njihovo osvoboditev.
Kar lahko naredi vsak izmed nas, je, da
rešuje jetnika, preden pride v zapor. Pa
tudi da rešuje tiste, ki so v ječi raznih
omam ali kakršnega koli zla.
7. Mrliče pokopavati. To delajo pogrebni zavodi, a oni opravijo samo tehnično delo. Pri pokopavanju mrličev
pa je potrebno skrbeti še za duhovno
dimenzijo: za predhodno oskrbo z
bolniškim maziljenjem in sveto popotnico, za bližino svojcem, udeležbo na
pogrebu, za primerno urejanje grobov
ter dostojno obnašanje na pokopališču.
(Povzeto po: Lojze Kozar ml., Poti k Bogu.)
Molitev ob novem letu

NAMENI APOSTOLATA MOLITVE – JANUAR 2016
SPLOŠNI: Da bi iskren dialog med pripadniki različnih veroizpovedi obrodil sadove miru in pravičnosti.
Oče naš …
ZA EVANGELIZACIJO: Da bi kristjani po milosti Svetega Duha s pomočjo dialoga in v bratski ljubezni presegli ovire, ki nas ločujejo.
Zdrava Marija …
SLOVENSKI: Da bi verski tisk vztrajno podpiral vse dejavnosti, ki spodbujajo bratsko sožitje kristjanov v naši domovini.
Slava Očetu …
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GODOVI IN SVETE MAŠE

1. 1., petek, MARIJA BOŽJA
MATI, NOVO LETO
2. 1., sobota, Bazilij in Gregor, škofa
3. 1., DRUGA BOŽIČNA NEDELJA, Ime Jezusovo
4. 1., ponedeljek, Rigobert, opat
5. 1., torek, Milena, devica
6. 1., sreda, GOSPODOVO
RAZGLAŠENJE, sv. trije kralji
7. 1., četrtek, Rajmund, duhovnik
8. 1., petek, Severin, opat
9. 1., sobota, Pij IX., papež
10. 1., NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA, Viljem, škof
11. 1., ponedeljek, Pavlin Oglejski, škof
12. 1., torek, Tatjana, mučenka
13. 1., sreda, Veronika Milanska, devica
14. 1., četrtek, Odon, prior v Jurkloštru
15. 1., petek, Absalom, koprski škof
16. 1., sobota, maroški mučenci
17. 1., NEDELJA VERSKEGA
TISKA, Anton, puščavnik
18. 1., ponedeljek, Priscila, mučenka
19. 1., torek, Suzana, mučenka
20. 1., sreda, Boštjan, mučenec
21. 1., četrtek, Neža, mučenka
22. 1., petek, Lavra Vikunja, devica
23. 1., sobota, zaroka Marije in Jožefa
24. 1., NEDELJA SVETEGA
PISMA, Frančišek Saleški, škof
25. 1., ponedeljek, Spreobrnitev
apostola Pavla
26. 1., torek, Timotej in Tit, škofa
27. 1., sreda, Angela Merici, ust. uršulink
28. 1., četrtek, Tomaž Akvinski, cerkv. učitelj
29. 1., petek, Valerij, škof
30. 1., sobota, Martina, mučenk
31. 1., DON BOSKOVA NEDELJA,
ustanovitelja salezijancev

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

za župljane
po namenu?
za zdravje sestrične
++ oče Jože, sin Tine, ob r. d. (DOVIČEVA, Grahovo)
++ Amalija in Janez ŠTRITOF, obletna
sv. maša drugod
po namenu?
++ Rok MIHELČIČ, Alojzij KOMIDAR

Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)

v čast Materi božji za nove duhovne poklice
po namenu?
po namenu?
+ Marija PREMROV, učiteljica, obletna
+ Slava DROBNIČ
sv. maša drugod
Grahovo (18.00)
+ Rado MULEC, obletna
Grahovo (18.00)
za župljane
Grahovo (18.00)
po namenu in v zahvalo
Grahovo (18.00)
v priprošnjo in v zahvalo za zdravje
Grahovo (18.00)
++ Janez, Frančiška in Ema ŠRAJ
Grahovo (9.00)
+ Marija ŠTIH, ob rojstnem dnevu
Žerovnica (10.15) za sosesko v čast sv. Antonu
sv. maša drugod
Grahovo (18.00)
za župljane
Grahovo (18.00)
na čast Marije Pomočnice po namenu
Grahovo (18.00)
++ Anton, obletna, Antonija LUNKA
Grahovo (18.00)
+ Ivana ŠTENTA, obletna
Grahovo (18.00)
+ Jože KOVAČ, obletna
Grahovo (9.00)
+ Janko POROK, obletna
Žerovnica (10.15) za župljane
Grahovo (18.00) po namenu?
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)

po več namenih
po namenu?
sv. maša drugod
Grahovo (18.00)
po namenu?
Grahovo (18.00)
+ Ana ZUPANČIČ
Grahovo (9.00)
+ Anton TRUDEN, obletna
Žerovnica (10.15) žegnanjska v čast sv. Pavlu

