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župnije Grahovo pri Cerknici
št. 3

BOŽJE USMILJENJE V SPREOBRNENJU
NAJTRDOVRATNEJŠIH GREŠNIKOV
Papež nas v tem svetem letu usmiljenja nagovarja med
drugim tudi takole: »O da bi beseda odpuščanja dosegla vse
ljudi. Naj klic k izkušanju usmiljenja nikogar ne pusti brezbrižnega! Moje vabilo k spreobrnjenju se obrača še vztrajneje k tistim, ki so zaradi svojega načina življenja daleč od
Božje milosti. Posebej mislim na može in žene, ki pripadajo
kaki kriminalni združbi, kakršnikoli že. Za vaš blagor vas
prosim, da spremenite življenje. To vas prosim v imenu Božjega Sina, ki ni nikoli, čeprav se je boril zoper greh, zavrnil
nobenega grešnika. Ne padite v strašno past mišljenja, da je
življenje odvisno od denarja in da je vpričo njega vse brez
vrednosti in dostojanstva. To je privid. Denarja ne moremo
nesti s seboj v onostranstvo. Denar nam ne da prave sreče.
Nasilje, s katerim se kopiči denar, po katerem teče kri, nikomur ne da ne moči ne nesmrtnosti. Za vse je prej ali slej
pripravljena Božja sodba, ki ji nihče ne bo mogel uiti. Isto
vabilo naj doseže tudi ljudi, ki so soudeleženi pri korupciji
ali jo spodbujajo. Ta gnojna rana družbe je velik greh, ki
vpije v nebo, ker spodkopava temelje osebnega in družbenega življenja. Je zakrknjenost v grehu, ki bi rada nadomestila
Boga s prividom denarja kot oblike moči. To je delo teme,
ki ga podpirata sumničenje in spletka.« Naj nam postni čas
pomaga k poštenosti do vseh, s katerimi sodelujemo. Radi
vračamo izposojen denar, plačujemo račune in poravnavamo dolgove. Ne zapravljajmo brez potrebe in ne razmetavamo z denarjem. Ne upoštevajmo reklam, kajti dobro
blago se samo hvali.
Župnik Sandi

NAPOVEDNIK
obredih ob 19.00 sodelujejo tudi
ӴӴ 5. 3. je sobota in ob bodo 11.00 delavnice za otroke, še posebej prvobodoči prvoobhajanci. Za otroke,
obhajance.
ki še niso bili pri prvem obhajilu,
ӴӴ 6. 3. je četrta postna nedelja. Pri
bomo blagoslovili majhne kruhke,
deveti maši sodelujejo birmanci
ki jih bodo odnesli domov.
(7. in 8. razred). Na Bločicah je ӴӴ 25. 3. je veliki petek, spomin na Jeofer za potrebe cerkve. Ob 18.00
zusovo smrt na križu. Je strogi post,
bo v gasilskem domu koncert
ko ne jemo mesa in se le enkrat na
pevskega zbora z Iga. Po koncertu
dan do sitega najemo. Dopoldne
obisk bolnikov na domu. Ob 15.00
bosta za vse skromna zakuska in
kozarček vinčka. Vabljeni!
bo zato molitev križevega pota, ob
ӴӴ 12. 3. je sobota in bodo ob 10.00
19.00 pa obredi velikega petka. To
delavnice za birmance.
je edini dan v letu, ko v znamenje
ӴӴ 13. 3. je peta postna nedelja in
žalovanja ni svete maše, a vseeno
ofer za potrebe cerkve. Pri deveti
lahko pristopimo k obhajilu. Pri
maši sodelujeta drugi in tretji raobredih s poljubom počastimo križ
in prisluhnemo pasijonu (Jezusozred. Bo priložnost za sv. spoved
vemu trpljenju), kot ga je zapisal
(g. dekan Maks).
ӴӴ 20. 3. je cvetna nedelja in začetek
evangelist Janez in ga bodo brali
obhajanja velikega tedna. V sponaši birmanci.
min na Jezusov prihod v Jeruza- ӴӴ 26. 3. je velika sobota, ko Jezus počiva v grobu. Ob 7.00 bo blagoslov
lem blagoslovimo oljčne vejice
ognja, ob 8.00 pa molitev hvalnic
in drugo zelenje. Pri deveti maši
pri Božjem grobu. Popoldne sledi
v Grahovem bo procesija izpred
blagoslov jedil, in sicer ob 15.30
križa na dvorišču v cerkev. Med
sv. mašo beremo pasijon (dona Bločicah, ob 16.00 na Lipsenju,
ob 16.30 v Žerovnici in ob 17.00 v
godke Jezusovega trpljenja). Pri
Grahovem. Ob 19.00 pa obhajamo
maši poje starejši župnijski zbor.
velikonočno vigilijo, ko blagosloviV Žerovnici bo procesija okrog
mo velikonočno svečo, znamenje
cerkve.
Vstalega Gospoda. Tudi zvečer bo
ӴӴ V tednu pred Veliko nočjo bo vsak
blagoslov jedil.
večer tudi priložnost za praznično
sv. spoved. Za otroke v času redne- ӴӴ 27. 3. je Velika noč, praznik Gospodovega vstajenja. Ob 8.00
ga verouka.
ӴӴ 24. 3. je veliki četrtek, spomin Jebo najprej vstajenjska procesija
zusove zadnje večerje. Pri večernih
po Grahovem, nato pa slovesna
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maša s sodelovanjem otroškega
in starejšega zbora. Ob 10.15 bo
praznična maša tudi v Žerovnici.
Praznična nabirka je namenjena
za popravilo kora v Grahovem in

za nove lesene stopnice v Žerovnici. Bog lonaj vsem!
ӴӴ 28. 3. je velikonočni ponedeljek in
sta sveti maši po nedeljskem razporedu v Grahovem in na Bločicah.

OBVESTILA
• V postu ob postnih petkih ne jemo
mesa in storimo kakšno dobro delo
več. Priporočljiva je akcija: 40 dni
brez alkohola. Postni čas nas skozi
40 dni vabi k osebni odpovedi pri
mnogih stvareh ter k večji ljubezni
do Boga in bližnjih. Ker pa smo v
svetem letu usmiljenja, se trudimo
tudi v odpuščanju. Na veliki petek
pa je strogi post, ko ne jemo mesa
in se le enkrat do sitega najemo.
• V ponedeljek, 15. 2., je v Grahovem
v družinskem krogu bila cerkveno
pokopana gospa Marija Krajc. Gospod, daj ji večni pokoj in večna luč
naj ji sveti.
• 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.
• Od januarja do marca ob delavnikih svete maše na podružnicah
zaradi zime niso redne. Hvala za
razumevanje!
• 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 mobitel.
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. Dopoldne je tudi redni obisk
bolnikov in ostarelih na domu.
Ob sobotah so vaje za otroški zbor
ob 10.00, občasno ob 11.00 tudi delavnice. Po razporedu tudi čiščenje
in krašenje cerkve.
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.
Razen rednih sodelavcev pri oblikovanju mesečnih oznanil vabim k
sodelovanju še druge, ki znate kaj
lepega napisati.
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• Po dogovoru so priprave za krst in
lej, voščimo obilo Božjega žegna.
poroko.
• Vabimo vas na različna romanja.
• Priporočam verski tisk, predvsem
V Medžugorje (21.–23. april), z
Družino in Ognjišče.
župnijo Škofije v Makedonijo (25.–
• Vsem, ki ta mesec godujete, pra30. april) in v Rim (3.–6. maj). Priznujete rojstni dan ali kakšen jubijave zbira g. župnik Sandi.

Vsem župljanom in ljudem dobre volje
voščim veselo veliko noč.
Kristus je premagal smrt, aleluja.
In če mu je to uspelo,
zmore skupaj z našo prizadevnostjo premagati
tudi naše probleme in težave.
Kristjani bodimo optimisti v svetu,
ki je prevečkrat pesimističen!
Župnik Sandi

DOGODKI
Zoran še po drugih cerkvah nagovarja
vernike in jih spodbuja k hoji za GoNa don Boskov praznik na zadnji spodom.
sos
dan prvega meseca v letu je pri obeh
župnijskih nedeljskih svetih mašah
imel posebno pridigo – homilijo – g. PUSTOVANJE V ŽUPNIŠČU
Na pustno soboto smo v župnišču
Zoran More, dramski igralec in režiser. Navdušil nas je s svojo neposre- priredil rajanje za otroke, ki je obsednostjo in mogočnostjo besede, ki ni galo tudi tekmovanje in ocenjevanje
temeljila na človeškem umu, ampak mask ter seveda primerne (zaslužene)
na razodetju Božje besede. Priklical nagrade. Kar 14 maškar se je zbralo.
nam je v spomin odrešenjske dogod- Župnik Sandi je bil pobudnik in tudi
ke Stare zaveze in nas usmeril k Jezusu komisija, ki je ocenjeval(a) izgled, naKristusu, ki je naš odrešenik. Naj g. stop in znanje določene maske. Prvo
UMETNIŠKA HOMILIJA: V
SVETLOBI BOŽJE BESEDE
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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.

v okviru delavnic pa izdelovali okraske, namenjene shranjevanju lepih
don Boskovih misli. Končali smo z
molitvijo in pesmijo v cerkvi. Gospod
Boštjan nam je povedal, da bo letošnja
tema oratorija zgodba Carla Collodia
o Ostržku. Geslo Oratorija 2016 pa bo
»Zdaj gre zares«. Nas prav zanima, kaj
nam bodo animatorji pripravili letos;
a treba bo počakati na poletne počimesto je osvojila Indijanka, drugo tnice. Do takrat pa moramo pridno
mesto pa je pripadlo čarovnici Uršu- izpolnjevati šolske in veroučne dolli (ne čisto ta pravi, ampak potomki žnosti, da bo poletje res sproščeno in
znamenite ta stare Uršule). Na tretjem veselo.
mestu pa sta se skupaj znašli Sneguljčica in Pika Nogavička. Sledili so: še
ena Pika Nogavička, Indijanec, Zlatolaska, policist FBI, Bi Boy Pocket,
čarovnica Liza, Rudar, Ravbar, Nindža
in romar k sv. Jakobu. Tekanja in skakanja in skrivanja ni manjkalo, pa tudi
čipsa in koka kole ne. Še večkrat bo
treba tako. Če ne prej, ob letu osorej,
ko bo spet pust.
sos
Maša v Univerzitetnem
kliničnem centru
DON BOSKOV
Ljubljana
MINIORATORIJ, 30. 1.
V soboto, 30. 1. 2016, dopoldne je
birmance obiskal duhovnik Boštjan
Jamnik, ki je voditelj Oratorija Slovenija. Skupaj z gospodom župnikom
Sandijem sta vodila delavnice in z
nami igrala nogomet in odbojko. Kateheza je potekala o tem, kako je oratorij povezan s šolo, družino, prijatelji
in cerkvijo. Veliko smo se pogovarjali,

Že nekaj časa smo se pri zboru
pogovarjali, da bi mogoče sodelovali
tudi pri maši v UKC.
Ko je odločitev padla, se je g. župnik Sandi dogovoril za 31. 1., in sicer
v onkološki bolnici. V nadvse prijetni kapeli smo nekaterim bolnikom
in obiskovalcem popestrili uro bogoslužja.
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bert ima v reviji Ognjišče svojo rubriko, v kateri klepeta z mladimi o različnih temah. Tokrat je na klepet povabil
mlade iz naše župnije. Pogovarjali
smo se o tem duhovnem delu usmiljenja, ki se imenuje »dvomljivcem prav
svetovati«. Klepet je potekal v sproščenem vzdušju, skupaj smo se pogovorili
o tem, kaj bi pomenilo »prav svetovati«, kdo so za nas dvomljivci itd. Namen omenjene rubrike je ta, da tudi
drugi mladi po Sloveniji vidijo, da še
nekdo razmišlja tako, kot razmišljajo
Robert Friškovec in mladi oni sami. Za konec smo gospoda Roiz župnije Grahovo, 6. 2.
berta vprašali, ali ga je kaj strah hoditi
V soboto, 6. 2., je župnijo Grahovo po zaporu. Odgovoril je z odločno in
obiskal duhovnik Robert Friškovec, ki pomenljivo trditvijo: »Nikakor, saj so
je znan kot zaporniški duhovnik. Ro- tudi oni ljudje, kot smo mi.«
Po maši smo odšli v cerkev na Kodeljevo. Sprejel nas je župnik Franček
in nam razkazal zelo moderne jaslice.
Nato pa smo si ogledali še cerkev na
Rakovniku. Tu nas je sprejel župnik
Mirko in nas popeljal po prostorih,
kjer skavti in skavtinje SKALE preživljajo svoj nadvse aktiven prosti čas.
Obogateno nedeljsko popoldne
smo zaključili z večerjo Pri ČOTU in
se veselo razpoloženi vrnili domov.
JT
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ZLATA POROKA
V GRAHOVEM
V soboto, 20. februarja, smo imeli
v Grahovem slovesnost zlate poroke.
V družbi sorodnikov in prijateljev sta zlat zakonski jubilej slavila in
se Bogu zahvalila Milka in Tone Kotnik iz Lipsenja. Sveto mašo, ki jo je

daroval župnik Sandi, sta s čudovitim petjem povzdignili pevki Lara in
Teja. Po končanem obredu smo slavje
nadaljevali v Gostišču Mlakar v Markovcu. Zlatoporočencema želimo še
mnogo srečnih in zdravih let v svetem
zakonu, naj ju spremljata Božji blagoslov in Marijino varstvo.

NAMENI APOSTOLATA MOLITVE – marec 2016
SPLOŠNI: Da bi družine v stiski dobile posebno podporo in da bi otroci
lahko odraščali v zdravem in mirnem okolju. Oče naš …
ZA EVANGELIZACIJO: Da bi kristjani, ki so zaradi vere diskriminirani ali
preganjani, iz nenehne molitve Cerkve črpali moč za vztrajanje in zvestobo
evangeliju. Zdrava Marija …
SLOVENSKI: Da bi varstvu svetega Jožefa priporočali Slovenijo, ki ima sv.
Jožefa za svojega zavetnika. Slava Očetu …
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GODOVI IN SVETE MAŠE
1. 3., torek, Albin, škof
2. 3., sreda, Neža Praška, devica
3. 3., četrtek, Kunigunda, kraljica
4. 3., petek, Kazimir, kraljevič
5. 3., sobota, Olivija, mučenka
6. 3., ČETRTA POSTNA
NEDELJA, Fridolin, opat
7. 3., ponedeljek, Perpetua, Felicita
8. 3.., torek, Janez od Boga, red.
9. 3., sreda, Frančiška Rimska, red.
10. 3., četrtek, armenski mučenci
11. 3., petek, Sofronij, škof
12. 3., sobota, Doroteja, mučenka
13. 3., TIHA ALI PETA POSTNA
NEDELJA, Evrazija, mučenka
14. 3., ponedeljek, Matilda, kraljica
15. 3., torek, Ludovika, redovnica
16. 3., sreda, Herbert, škof
17. 3., četrtek, Patrik, škof
18. 3., petek, Ciril Jeruzalemski, šk.
19. 3., sobota, JOŽEF, Jezusov rednik
20. 3., CVETNA ALI ŠESTA
POSTNA NEDELJA, Klavdija, muč.
21. 3., ponedeljek, Nikolaj iz Flue
22. 3., torek, Lea, spokornica
23. 3., sreda, Turibij, škof
24. 3., veliki četrtek, Severij, škof
25. 3., veliki petek, Rebeka, sp. žena
26. 3., velika sobota, Lara, muč.
27. 3., VELIKA NOČ –
GOSPODOVO VSTAJENJE,
Rupert, salzburški škof
28. 3., velikonočni ponedeljek,
Bojan, knez
29. 3., torek, Bertold, redovnik
30. 3., sreda, Amadej, knez
31. 3., četrtek, Kornelija, mučenka

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

za božje varstvo
++ starši TURK (Retje 45)
++ Matija, ob r. d. in godu, ostali BARAGA
+ Janez TELIČ, obletna
+ Ana GERBEC, 30. dan
+ Nada IVANETIČ, 7. dan
++ Marija, obletna, ostali ŠKRLJ
+ Ludvik MODEC, obletna
+ Danijela KANDARE, obletna
v dober namen (ŠPANČKOVI)
za župljane
v čast Materi Božji za nove duhovne poklice
++ iz družine KOVAČ
++ Stane MODIC, ob rojstnem dnevu
+ Sara KOČEVAR, 6. obletna
+ Jože TELIČ, ob godu (Lipsenj št. 1)
za župljane
po namenu?
po namenu?
za blagoslov v družini DOLŠAK
sv. maša drugod
+ Ciril SRNEL, obletna
++ Antonija ŠRAJ, Julka MERČAN
+ Jože TELIČ, ob godu in roj. dnevu
po namenu?
++ Jožefa, Jernej TURK (Retje 45)
+ Nada IVANETIČ, 30. dan
++ iz družine KOVAČ
obredi velikega petka – ni sv. maše
za župljane
+ Ivanka ŽNIDARŠIČ, ob rojstnem dnevu
+ za sosesko
++ starši Stane, Olga KVATERNIK
za župljane
sv. maša drugod
sv. maša drugod
sv. maša drugod

