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BOŽJE USMILJENJE,
VIR NAŠE SREČE IN VESELJA
Ko nam kdo odpusti kakšen dolg ali zamero, doživljamo notranjo srečo in veselje. Nekaj podobnega se zgodi
tudi, kadar nam Bog odpusti grehe in se nas usmili. Še posebej kadar je breme težko kot kamen, ki nas notranje duši.
In ko začutimo olajšanje, smo resnično
srečni. Papež Frančišek to poudari v
svoji buli (dokumentu), s katero je napovedal sveto leto usmiljenja. Takole
pravi: »Skrivnost usmiljenja je vir veselja, vedrine in miru. 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 je pot, ki povezuje Boga in človeka, ker odpira srce upanju, da bomo vedno
ljubljeni ne glede na meje, ki jih postavlja naš greh.« Vsi
ljudje pač hočemo biti srečni, za kar iščemo razne poti in
načine. Kdor je v Bogu odkril pravo srečo, je v srcu veren
in ne samo na zunaj. Sveta Favstina, ki je imela pomembna
Jezusova razodetja glede Božjega usmiljenja, je po milosti
od zgoraj spoznala, da je treba prositi Boga tudi za maloverne in neverne, da bi odprli srca Bogu in postali srečni.
Tako je molila: »Neizmerno usmiljeni Jezus, ki si luč vsega
sveta, sprejmi v bivališče svojega nadvse usmiljenega Srca
vse tiste, ki te še ne poznajo. Naj jih razsvetlijo žarki tvoje
milosti, da bodo tudi oni skupaj z nami slavili tvoje čudovito usmiljenje. Pritegni jih k luči evangelija. Vsi ti ne vedo,
kako velika sreča je ljubiti tebe. Stori, da bodo tudi oni slavili radodarnost tvojega usmiljenja vekomaj. Amen.«

NAPOVEDNIK
 2. 2. je praznik svečnica ali Gospoliju!« Na ta dan je strogi post, ko ne
dovo darovanje. Zaključujemo leto
jemo mesa in se le enkrat do sitega
posvečenega življenja.
najemo. Ob postnih petkih pa ne
 3. 2. je god sv. Blaža in pri večerni
jemo mesa in storimo kakšno domaši Blažev žegen proti bolezni v
bro delo več. Priporočljiva je akcigrlu. Zaupajmo v priprošnjo sveja: 40 dni brez alkohola. Postni čas
tnikov.
nas skozi 40 dni vabi k osebni od 6. 2. je po pevskih vajah za otroke
povedi pri mnogih stvareh ter k veše pustovanje. Otroci naj pridejo v
čji ljubezni do Boga in bližnjih. Ker
čim večjem številu ob 11.00 z mapa smo v svetem letu usmiljenja,
skami. Ocenjevali bomo, katere so
se trudimo tudi v odpuščanju. Ob
najlepše, vse pa bodo dobile nagra19.00 bo sestanek staršev prvoobde.
hajancev. (Predlagan datum prvega
 7. 2. je pustna nedelja in pri deveti
sv. obhajila je 15. maj.)
maši v Grahovem sodelujejo otroci  11. 2. sta god Lurške Matere božje
iz 2. in 3. razreda. Na Bločicah je
in svetovni dan bolnikov. Radi poofer za razsvetljavo in sveče. Bog
magajmo in molimo za naše prepovrni za vaše darove! Pri sv. maizkušene brate in sestre. Ob 19.00
šah beremo škofovo pismo za pobo sestanek staršev birmancev. (Že
stni čas. Po sv. mašah bo tudi prilodolgo je znano, da bo sv. birma ležnost za Blažev žegen.
tos 29. maja.)
 8. 2. je dan Prešernove smrti ali  13., 20., 27. februarja ter 5. in 6.
dan kulture. Morebiti celo obiščemarca bo od 19.00 do 21.00 tečaj za
mo kakšno kulturno prireditev,
sv. zakon v Cerknici, ki je organinedvomno pa lahko kaj kulturnega
ziran na ravni dekanije. Tisti, ki se
preberemo ali se vsaj kulturno veletos nameravate poročiti, vabljeni!
demo.
Šola za zakon bo potekala vsak prvi
 9. 2. goduje mučenka Apolonija, ki
in četrti petek v mesecu od 19.00
je zavetnica proti zobobolu. Tudi
do 21.00 začenši z 22. januarjem.
njej se priporočimo vsaj za njen
Učenje naravnega načina urejanja
god, če že ne takrat, ko nas kaj zelo
družine (Sensiplan) pa bo potekalo
boli.
enkrat mesečno v petih srečanjih.
 10. 2. je pepelnična sreda, ko zač-  14. 2. je prva postna nedelja, pa tudi
mesečni ofer za potrebe cerkve, tonemo postni čas. Med obredom
krat za razsvetljavo in sveče. Polopepelenja nas Božja beseda opožnice na mesec za župnijo znesejo
zarja: »Spreobrni se in veruj evange2

250 evrov (4-krat elektrika, TV,
ki pregovorno led razbija, če ga ni,
komunala in telefon). Bog povrni!
pa ga naredi. Vabljeni k večerni sv.
Pri deveti maši sodelujejo otroci iz
maši!
6. razreda. Pred vsako sv. mašo je  26. 2. goduje sv. Aleksander, alekratek križev pot. Po sv. mašah tudi
ksandrijski škof, ki je krstni zapepelenje. Goduje sveti Valentin,
vetnik našega g. župnika Sandija.
ki ima ključ od korenin. Čeprav ni
Radi se ga spominjajmo tudi v mobilo hude zime, se obeta pomlad.
litvi.
 15.–19. 2. so za vse otroke zimske  26. 2.–28. 2. imamo vikend z birpočitnice, zato ne bo verouka in ne
manci v Novi Štifti. O podrobnodrugih župnijskih dejavnosti.
stih se bomo pogovorili s starši na
 21. 2. je druga postna nedelja. Pred
sestanku.
vsako sv. mašo je kratek križev pot.  28. 2. je tretja postna nedelja. Pred
Pri sv. maši sodelujejo otroci iz 1.
vsako sv. mašo je kratek križev pot.
razreda.
Pri sv. maši sodelujejo otroci iz 4.
 24. 2. je praznik apostola Matija,
in 5. razreda.

OBVESTILA
ӴӴ V soboto, 19. decembra, je prejel
zakrament sv. krsta Jaka Breznik.
Molimo za njegovo družino in jo
priporočimo Božji ljubezni.
ӴӴ V torek, 26. januarja, smo cerkveno pokopali na Lipsenju gospo
Ano Gerbec. Gospod, daj ji večni
pokoj in večna luč naj ji sveti.
ӴӴ Od januarja do marca ni redno ob
delavnikih sv. maš na podružnicah
zaradi zime. Hvala za razumevanje!
ӴӴ Čez teden molimo po sv. maši po
različnih namenih: ob ponedeljkih
za beatifikacijo naših svetniških
kandidatov, ob torkih v čast sv. Janezu Bosku, ob sredah za domovino,
ob četrtkih po sveti maši za duhovne poklice, ob petkih v čast Božjemu
usmiljenju in ob sobotah za družine.

ӴӴ Ob petkih od 15.00 dalje so uradne
ure v župnišču, sicer pa je g. župnik
dosegljiv vedno pred in po sv. maši
ali na mobitelu.
ӴӴ Ob petkih ob 20.00 so redne pevske vaje za župnijski zbor. Vabljeni
tudi novi pevci!
ӴӴ Na prvi petek po sveti maši se z litanijami spomnimo Srca Jezusovega. Dopoldne tudi redni obisk bolnikov in ostarelih na domu.
ӴӴ Ob sobotah so vaje za otroški zbor
ob 10.00, občasno ob 11.00 pa tudi
delavnice. Po razporedu tudi čiščenje in krašenje cerkve.
ӴӴ Na prvo soboto v mesecu se še posebej izročamo naši nebeški materi Mariji. Njej v čast po maši tudi
zmolimo litanije.
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ӴӴ 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.
ӴӴ Statistika naše župnije za leto 2015
pravi, da je bilo 16 krstov, 2 prvoobhajanca, 7 pogrebov, v povprečju
pa 110 nedeljnikov.
ӴӴ Priporočam verski tisk, predvsem
Družino in Ognjišče, za otroke pa
Mavrico.

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 Priporočam verski tisk, predvsem
Družino in Ognjišče.
ӴӴ Vsem, ki ta mesec godujete, praznujete rojstni dan ali kakšen jubilej, voščimo obilo Božjega žegna.

DOGODKI
Iz pisma bolnikom ob svetovnem dnevu bolnikov
– 11. februar
Smo v svetem letu usmiljenja. Božje
usmiljenje se sklanja tudi v človekovo
bolezen, v njegovo preizkušnjo in bridkost. Bolezen, posebno tista težka, vedno postavi človeško bivanje v krizo, v
preizkušnjo in prinaša s seboj vprašanja,
ki vrtajo v globino. Prvi trenutek je včasih upor: Zakaj se je ravno meni to zgodilo? Lahko se nas poloti obup, misel,
da je vse izgubljeno in da nič več nima
smisla. Prav v ta dramatični položaj, v to
preizkušnjo življenja vstopa Božje usmiljenje. Bog prihaja naproti bolniku, da
mu razodene, da je z njim, da bolezen ni
posledica Božje kaznovalne pravičnosti,
da se v Jezusu Kristusu bojuje zanj, ker
je učlovečena in križana ljubezen vedno
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s človekom, nikoli proti njemu, nikdar
proti življenju.
Skozi preizkušnjo bolezni se lahko ob
Jezusovi bližini usmiljenja, v zazrtosti v
njegovo Obličje poraja globlji pogled na
življenje, se odpira nova možnost za rast
bitja in svetega v njem. Zavetje v Božjem
objemu lahko bolnik izkusi prav tedaj,
ko se druge rešitve izgubljajo izpred oči
in ostaja samo središčno, tisto v globini
srca …, in končno zares le tisto, kar posvečeno v trpljenju in izročanju najde v
Božjem zavetju izpolnitev!
p. Marko Novak, frančiškan
Koledovanje
in blagoslov domov
»Česar se mi veselimo – radi z drugimi delimo« je bilo letošnje geslo v trikraljevski koledniški akciji.

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.

Med številnimi slovenskimi plesalci
je slovensko reprezentanco zastopal tudi
sedmošolec Andraž Zalar iz Grahovega
pri Cerknici.
Andraž je član mladinske breake
dance skupine Go-breakers Juniors iz
športno-kulturno-plesnega kluba V.I.P.
Dance iz Ljubljane.
Skupina šteje sedem plesalcev, ki prihajajo v Ljubljano ali Novo Gorico na treTudi v župniji Grahovo smo se ude- ninge iz različnih krajev Slovenije (Ljuležili koledovanja. V zbranih skupinah bljana, Kranj, Nova Gorica, Grahovo).
Pod vodstvom trenerja Edija Čineja
so se v spremstvu g. župnika podali na
pot otroci, stari od 4 pa do 20 let. Bilo so se mladi plesalci pridno pripravljajih je 35, ki so med godom sv. Štefana in li na svetovno prvenstvo in si v močni
praznikom svetih treh kraljev potrkali konkurenci priplesali drugo mesto.
na vaša vrata po vseh vaseh.
S kratko igrico in blagoslovom doma
so vabili k radodarnosti in solidarnosti
z ljudmi v misijonih, ki jih pestita revščina in pomanjkanje. Tako kot drugi
koledniki po Sloveniji bomo tudi mi
pomagali otrokom na Madagaskarju, v
Braziliji, Senegalu, Ukrajini in na Salamonovih otokih.
Na sam praznik svetih treh kraljev pa
so po končani sveti maši dobili otroci in
PUST – POST
starši nagrado – pico.
Postni čas se začne po pustu, ki je
poln norčij, na pepelnično sredo s poGo-Breakers Juniors −
menljivim obredom pepeljenja, ki ga
Svetovni mladinski podspremljajo besede: »Spokorite se in veprvaki v breake danceu
rujte v Evangelij!« ali »Pomni, človek, da
V Riminiju v Italiji je od 21. do 25. si prah in da se v prah povrneš!« Postni
oktobra 2015 potekalo svetovno prven- čas traja štirideset dni, njegov glavni nastvo v hip-hopu, electric boogiju in bre- men pa je božja milost v našem življenju
in ne naša dejanja ponižnosti.
ake danceu.
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Postni čas nam ponuja štirideset dni,
v katerih se nam Bog lahko razodene.
Štirideset priložnosti, da se zbližamo z
Jezusom. Štirideset dni, da nas Oče zasipa z milostjo, ljubeznijo in ozdravljenjem. V letošnjem postu, v letu usmiljena, želi v našem življenju delati čudovite
reči. Verjetneje se bodo zgodile, če si
bomo vzeli čas ter izročili Bogu, da nas
napolni.
Duhovni sklepi v letu usmiljenja:
• Vsak dan si vzamemo čas za osebno
molitev. Slavimo Boga in se mu zahvaljujemo za ljubezen in milost.
• Vsak dan si izprašajmo vest in se pokesajmo grehov, zaradi katerih drugim ne moremo odsevati božje navzočnosti.
• Vsak dan posvetimo nekaj časa prebiranju Svetega pisma in prosimo
Svetega Duha, naj spregovori našemu srcu.
• Potrudimo se, da sodelujemo v življenju Cerkve pri bogoslužju in v
župniji.
(povzeto po reviji Beseda med nami, januar 2016)
Žegnanje v Žerovnici
V nedeljo, 24. januarja, smo v Žerovnici obhajali žegnanjsko mašo v čast
Spreobrnenja apostola Pavla. Ob tej priložnosti smo blagoslovili nova okna, ki
jih je naredil g. Šemrl iz Planine in je
tudi bil navzoč. Slavje so povzidgnili tudi
naši pevci in pevci z župnikom Bertolinijem iz Maribora (sv. Rešnje Telo). Po
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končani sv. maši smo se še malo zadržali
pred cerkvijo, ker so domače gospodinje
napekle pecivo. Pevci pa so nadaljevali
druženje na kmečkem turizmu Logar.
sos
France Prešeren
Šmarna gora
Vi, ki hodite na sveto
Šmarno goro, blagor vam!
Hvalit mater v nebo vzeto,
al gorje odlašovcam,
ki tak dušo svojo črt'jo,
da it' opuste pred smrtjo
roženkranc in litanije
molit, hvalo pet Marije.
V noči, kadar ure svoje,
spolni vseh svetnikov dan,
dokler zjutraj ne zapoje,
čast Marije zvon glasan,
gor na goro – strašno res je
mrtvih hodije proces'je
roženkranc in litanije
molit, hvalo pet Marije.

Vseh stanov so trume plašne,
to se vidi z njih oblek:
vidijo se štole mašne,
žida in hodnik vse vprek.
'Kdo ste romarji vi čudni,
ki zdaj molite netrudni
roženkranc in litanije
molit, hvalo pet Marije.

Kdor odrašen gre iz sveta
Kranjcov, da ni tukaj bil,
v hiši večnega Očeta
se ne bo pred veselil,
dokler ne dočaka dneva,
da sem z nami pride reva
roženkranc in litanije
molit, hvalo pet Marije.

Mi v duhovskem oblačili
smo sejali seme zmot,
slepci smo ljudem branili,
sem na sveto božjo pot;
zavolj tega iz vic hod'mo,
žalostne procesje vod'mo
roženkranc in litanije
molit, hvalo pet Marije.

Naj tedaj odpre ušesa,
kdor bo slišal pesem to,
pred ko duša od telesa,
v smrti se ločila bo,
sam naj al' s proces'jo farno
pride gor na goro Šmarno
roženkranc in litanije
molit, hvalo pet Marije.

Romarjov za nami truma,
ki je ni mogoče štet',
kristijani so brez uma,
ki so hot'li nam verjet'.
V vicih delajo pokoro,
z nami hodijo na goro
roženkranc in litanije
molit, hvalo pet Marije.

Tega, ki na goro hodi,
bo Marija var'vala,
da ne bo peklenski zlodi
v smrtni uri zmotil ga;
on bo šel v nebesa srečno –
gori z angelci bo večno
roženkranc in litanije
molit, hvalo pet Marije.

NAMENI APOSTOLATA MOLITVE – februar 2016
SPLOŠNI: Da bi dobro skrbeli za stvarstvo, ki smo ga prejeli kot zastonjski
dar, ga obdelovali in varovali za prihodnje rodove. Oče naš …
ZA EVANGELIZACIJO: Da bi se odprle nove možnosti za dialog in srečevanje med krščansko vero in azijskimi narodi. Zdrava Marija …
SLOVENSKI: Da bi ljubili in ohranili lepoto narave, ki jo je Bog namenil
našemu narodu. Slava Očetu …
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GODOVI IN SVETE MAŠE

1. 2., ponedeljek, Brigita Irska, opatinja
2. 2., torek, Svečnica –
Jezusovo darovanje
3. 2., sreda, Blaž, škof
4. 2., četrtek, Gilbert, red. ust.
5. 2., petek, Agata, mučenka
6. 2., sobota, japonski mučenci

7. 2., PETA NEDELJA MED
LETOM, Koleta, redovnica
8. 2., ponedeljek, Jožefina Baghita
9. 2., torek, Apolonija, mučenka
10. 2., sreda, PEPELNICA
11. 2., četrtek, Lurška Mati Božja
12. 2., petek, Evlalija, mučenka
13. 2., sobota, Jordan, redovnik
14. 2., PRVA POSTNA
NEDELJA, Valentin, mučenec
15. 2., ponedeljek, Klavdij, red.
16. 2., torek, Julijana, mučenka
17. 2., sreda, Sedem ustanov. Servitov
18. 2., četrtek, Flavijan, škof
19. 2., petek, Konrad, redovnik
20. 2., sobota, Sadot, mučenec
21. 2., DRUGA POSTNA
NEDELJA, Peter Damiani, škof
22. 2., ponedeljek, Sedež ap. Petra
23. 2., torek, Polikarp, mučenec
24. 2., sreda, Matija, apostol
25. 2., četrtek, Alojzij in Kalist, muč.
26. 2., petek, Aleksander, škof
27. 2., sobota, Baldomir, spokornik
28. 2., TRETJA POSTNA
NEDELJA, Ožbolt, škof
29. 2., ponedeljek, Roman,
prestopni dan

Grahovo (18.00)
Žerovnica (17.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Lipsenj (17.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (9.00)
Bločice (10.15)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)

Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Nova Štifta (18.00)
Nova Štifta (18.00)
Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)
Nova Štifta (12.00)
Grahovo (18.00)

za župljane
za duše v vicah
+ Marija ŠTIH, ob godu
++ Marija, Janez DEBEVC
v čast Materi Božji za nove duh. poklice
++ Emil in ostali ULE ter OBREZA
+ Ana GERBEC, 7. dan
++ Matija, obletna, Terezija ZGONC
+ Drago ZGONC, obletna
++ Marija, obl., Matevž ŽNIDARŠIČ
+ Marija URBIČ, obletna
V čast Materi božji za zdravje (TURŠIČEVI)
za župljane
++ starši PANTAR, obletna
Za zdravje in božji blagoslov v družini ŠABJAN
++ Ivana in ostali MODIC
++ DOVIČEV Tine, obl. in ob godu, stari starši
v čast sv. Valentinu za sosesko
sv. maša drugod
sv. maša drugod
sv. maša drugod
sv. maša drugod
++ Marija, obletna, ostali ŠKULJ
++ Jože, ob rd., Francka MIHELČIČ
++ Ana in iz družine DRENIK
+ Nikolaj GODEŠA, prva obletna
za župljane
++ Ivana, obl., Anton POROK, Ema ŠRAJ
++ iz družin KOMIDAR in HACE
po namenu?
sv. maša z birmanci: po namenu?
sv. maša z birmanci: za župljane
++ iz družine KOVAČ
+ Stane ZGONEC, obletna
za blagoslov v pripravi na sv. birmo
po namenu?

