OZNANILA
april 2016

župnije Grahovo pri Cerknici
št. 4

BOŽJE USMILJENJE, NEDOUMLJIVO
V USTANOVITVI SVETE EVHARISTIJE
Papež Frančišek nas spodbuja: ''Božje odpuščanje naših
grehov ne pozna meja. V smrti in vstajenju Jezusa Kristusa Bog jasno pokaže svojo ljubezen, ki gre tako daleč,
da uniči greh vseh ljudi. Z Bogom se lahko spravimo po
velikonočni skrivnosti in posredovanju Cerkve. Bog je
vedno pripravljen za odpuščanje in se nikoli ne naveliča.
Cerkev pa živi tudi v občestvu svetih. V evharistiji se to
občestvo, ki je Božji dar, udejanja kot duhovno zedinjenje,
ki povezuje nas, vernike, s svetniki in blaženimi. Njihova
svetost prihaja na pomoč naši slabosti in je tako mati Cerkev s svojo molitvijo in svojim življenjem sposobna priti
nasproti slabotnostih enih s svetostjo drugih.''
Jezus je svojim apostolom zapustil zgled svetega življenja, zapustil jim je svoj nauk, zapustil pa jim je tudi zakramente, tudi najpomembnejšega med njimi: sv. evharistijo.
Samo ta zakrament nas more krepčati na vsakdanji poti
našega življenja. Ko so bili kristjani v prvih treh stoletjih
preganjani, jim je prav prejemanje sv. obhajila vlivalo novo
moč, da so zdržali vse pritiske in napade sovražnikov. Čutili so, da je Jezus na viden način navzoč med njimi in da
jih opogumlja. Danes resda vsi kristjani nismo preganjani,
pa kljub temu čutimo nevarnosti notranjih stisk, zato radi
pristopamo k sv. obhajilu, da prejmemo od Jezusa moč
vztrajati na pravi poti. Stiskajo nas obveznosti, bolezni, tesnobe in tudi odnosi do drugih. Izročimo se v Božje roke
in gotovo nam bo lažje v življenju. Velikonočni čas in sveto leto usmiljenja nas k temu vabita.
Župnik Sandi

NAPOVEDNIK
 1. 4. je dan šaljivcev. Znajmo se pošaliti tudi na svoj račun.
 2. 4. bodo ob 11.00 delavnice za
otroke. Ob 20.00 pa bo sestanek
animatorjev oratorija.
 3. 4. bomo pri deveti sv. maši v
Grahovem praznovali materinski
dan. S pesmijo, molitvijo in prisrčnimi darilci se bomo spomnili
naših mater in starih mam. Sodelujejo tudi birmanci. Vabljeni v čim
večjem številu!
 4. 4. bo izjemoma obisk bolnikov
na domu namesto 1. 4..
 3. 4. je nedelja Božjega usmiljenja.
V Grahovem sodelujejo otroci 6. razreda. Deseta maša bo na Bločicah.
Bo tudi ofer za potrebe župnije.
 9. 4. bo na Brezjah romanje za katoliške učitelje. Sv. maša ob 14.30.
Vabljeni!

 10. 4. je druga nedelja v mesecu, pa
tudi ofer za potrebe cerkve. Med sv.
mašo v Grahovem bo priložnost
za velikonočno sv. spoved. Pride g.
dekan Maks. Sodelujejo otroci 1.
razreda. Začenjamo teden molitve
za duhovne poklice.
 17. 4. je četrta velikonočna nedelja
ali svetovni dan molitve za duhovne poklice. Pri deveti maši sodelujejo otroci 2. in 3. razreda.
 24. 4. je peta velikonočna nedelja,
pri kateri sodelujejo otroci 4. in 5.
razreda.
 27. 4. tudi državni praznik – dan
upora. Naša župnijska cerkev obhaja obletnico posvetitve. Bog daj,
da bi še stoletja služila svojemu namenu, da bi se radi zbirali pri sv.
maši in molitvah.

OBVESTILA

ӴӴ V mesecu aprilu so tedenske svete
maše ob 19.00.
ӴӴ Od aprila dalje so tudi na podružnicah med tednom lahko svete
maše (ob 18.00), če jih le naročite.
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.
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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 mobitel.
ӴӴ Na prvi petek po sveti maši so litanije Srca Jezusovega.
ӴӴ Ob petkih popoldne so uradne ure
v župnišču, ob 20.00 pa pevske vaje
za starejši zbor. Vabimo nove člane.
ӴӴ Na prvo soboto molimo litanije v
čast Materi Božji.
ӴӴ Ob sobotah so ob 10.00 redne pevske vaje za otroški zbor, občasno ob

11.00 tudi delavnice za otroke.
ӴӴ Ker je naša župnija zaznamovana
s salezijansko navzočnostjo, priporočam 24. v mesecu spomin Marije
Pomočnice in zadnjega v mesecu
spomin na sv. Janeza Boska.
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, za otroke pa
Mavrico.

ӴӴ V mesecu aprilu je še nekaj prostih
dni za svete maše. Lahko jih naročite!
ӴӴ Vsem, ki ta mesec godujete, praznujete rojstni dan ali kakšen jubilej, voščimo obilo Božjega žegna.
ӴӴ V času počitnic vabljene družine
na počitnikovanje v kraj Zuboviči
na otok Pag. Cena je zelo ugodna.
O podrobnostih se pogovorite z
župnikom Sandijem.
ӴӴ Vabimo na romanje v Medžugorje
(21.–23. april) in z župnijo Škofije v
Makedonijo (25.–30. april). Prijave
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 smo ljudje upanja v svetu,
ki je prevečkrat obupen in brezupen.
Župnik Sandi
DOGODKI

Birmanci na duhovni obnovi
V petek, 26. 2. 2016, smo se birmanci iz Grahovega skupaj z birmanci
iz Planine odpravili na duhovno obnovo v Novo Štifto. Ob prihodu tja
smo se naprej nastanili, nato pa hitro
začeli s programom. Naši dnevi so bili
zapolnjeni z molitvijo, katehezami,

petjem in tudi zabavo. Tako v petek
kot tudi v soboto smo imeli veseli večer, kjer smo spoznali mnogo novih
zabavnih igric, pa tudi naplesali smo
se. Najbolj od vseh igric nam je bila
všeč igrica Romeo in Julija.
V soboto po kosilu smo šli na sprehod po bližnji gozdni cesti, popoldne
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smo imeli v cerkvi na voljo dva spovednika, patra Nika in našega župnika
g. Sandija, zvečer pa smo se zbrali pri
sveti maši v kapeli samostana.
V nedeljo dopoldne smo imeli še
kateheze, med katerimi je izstopalo
predstavljanje zakramentov. Sledila je slavnostna sv. maša v kapeli, pri
kateri smo sodelovali skoraj vsi, če ne
drugače, pa s petjem. Med tem časom
smo se namreč s pomočjo animatorke
Livie iz Planine naučili mnogo novih
pesmi. Po maši so nas čakale pice iz
ribniške picerije. Sledilo je še pospravljanje sob in prostorov, ki smo jih
uporabljali, približno ob 2. uri popoldne pa smo se z avtobusom odpeljali
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domov. Čeprav smo nekateri birmanci več mesecev vztrajali, da ne bomo
šli k Novi Štifti, zadnje dni pred odhodom pa je nekatere negativno presenetila še informacija, da se bodo
pridružili tudi birmanci iz Planine,
smo s težkim srcem odšli domov in
se neradi poslovili. V Novi Štifti so se
med različnimi dejavnostmi in tudi v
prostem času namreč spletla mnoga
lepa prijateljstva med planinskimi in
grahovskimi birmanci. Naš vikend je
tako posebno noto dobil prav zaradi
birmancev s Planine. Ker so nam bili
naši planinski prijatelji tako všeč, smo
se odločili, da jih v juniju povabimo k
nam v Grahovo.

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.

Posebna zahvala gre gospe Renati,
Laurni mamici, ki je za nas in naše
želodčke vestno in pridno skrbela tri
dni. Pri tem ji je, prav tako vse tri dni,
pomagala hčerka Klara. Hvala tudi
gospe Petri, Mašini mamici, ki je pomagala v kuhinji v petek in soboto,
ter gospe Adrijani, Nikini mamici,
in gospe Snežani, Alexovi mamici, ki
sta nam skupaj z Nikino mlajšo sestro
Tino v soboto dopoldne pripeljali palačinke in pomagali v kuhinji. Vsa čast
tudi vsem tistim staršem, ki so napekli toliko palačink. Da so bile resnično
dobre, nakazuje to, da je za gospoda
župnika ostala natanko ena. No, morda pa bodo birmanci prihodnje generacije bolj radodarni in mu jih bodo
pustili več. Letos se je moral zadovo-

ljiti s hrenovkami od prejšnjega večera. Še dobro, da nam niso tako teknile
kot palačinke, saj bi tako ostal lačen.
Seveda pa hvala tudi gospodu župniku Sandiju za celotno organizacijo
in animatorjem ter animatorkam –
kar sedem jih je bilo.
Sledi še nekaj vtisov birmancev:
V Novi Štifti mi je bilo najbolj zanimivo, ko smo se igrali igre. Zanimivo
mi je bilo tudi to, da smo lahko šli spat
ob polnoči. MAŠA
Bilo je v redu. Lahko bi bilo več odmora. TADEJ
Kateheze so bile dolgočasne, drugače je bilo super. MAJA
Najboljše je bilo, ko smo spoznali punce in ko smo se igrali Romea in
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Julijo. Fajn je bilo tudi, ko smo stisnili
zobno pasto Tadeju v uho. BOŠTJAN
Najbolj so mi bili všeč zabavni večeri, saj smo se zelo nasmejali. JURE
Všeč so mi bile nove prijateljice iz
Planine. Bil mi je všeč tudi avtomat za
kavo, ki je bil napolnjen. ALEX
Najbolj všeč mi je bilo, ko smo bile v
fantovski sobi. Lahko pa bi bilo veliko
več prostega časa. nepodpisano dekle
iz 8. razreda

zadnjih letih znal v zbor vključiti tudi
mlajše glasove, za kar mu gre iskreno priznanje. Med koncertom je bila
tudi predstavitev zbora skozi več kot
tridesetletno zgodovino. Prvi njihov
zborovodja je bil Tone Glavan, danes
že pokojni brat novomeškega škofa
Andreja. Ob koncu smo slišali ižansko
himno –ponarodelo pesem Žabe in
nepogrešljivo slovensko himno. Ker
so domačinke napekle nekaj peciva in
je g. župnik poskrbel za vino, smo se
Koncert ižanskih pevcev
še vsi zadržali po koncertu v prijateljV nedeljo, 6. 3., je imel moški skem druženju. Ižanci so že pred leti
ižanski zbor v grahovskem gasilskem peli pri nas, in sicer v cerkvi božične
domu koncert narodnih pesmi. Ubra- pesmi. Za tokratno organizacijo gre
no petje je zadonelo iz starih in mladih posebna zahvala g. gasilcu Novaku in
grl. Gospod Miro Mrzel je namreč v župniku Sandiju.
sos
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Nenavaden svetnik Notkar
Jecljavec (goduje 6. aprila)
Okrog leta 800 je uspelo Karlu Velikemu združiti narode krščanskega Zahoda
v znamenju rimskega izročila, krščanske
vere in frankovske državnosti. Toda pod
njegovimi nasledniki je prišlo do političnega in kulturnega propada.
Mnogo šol je propadlo, nešteto rokopisov se je izgubilo,
prav tako so zamrle kronike,
ker jih nihče ni več pisal. Ena
svetlih izjem je bil švicarski
samostan St. Gallen, ki ga je
ustanovil Irec sv. Gal okrog
leta 600. Opat Salomon je vodil samostan konec 9. stoletja in hkrati konstanško škofijo. Toda samostan je zaslovel po
vsej Evropi zaradi Notkarja Jecljavca. Ta
je bil rojen leta 840 nedaleč proč, v mestu Jonschwillu. Ker je ostal kmalu brez
staršev, ga je vzgajal vojščak Adalbert, ki
ga je tudi še kot dečka privedel v samostan. Hitro je vzljubil redovna pravila sv.
Benedikta. Ime Jecljavec se ga je prijelo,
ker je zgubil nekaj sprednjih zob in je

le s težavo govoril. Mnogi, ki so se skupaj z njim vzgajali v samostanu, so se iz
njega norčevali. Zato se ni hotel z njimi
družiti, temveč je vsak trenutek izkoristil za branje in učenje. Postal je najboljši
samostanski učenec. Poleg obvezne latinščine se je na lastno pobudo učil tudi
grščine. Študiral je klasične in
krščanske pesnike in ob njih
uril svoj pesniški dar, dokler
ni začel sestavljati lastnih verzov. Postal je redovnik in tudi
največji učenjak pozne karolinške dobe in njen veliki pesnik. Veliko je molil in premišljeval. Napisal je mnogo miselno bogatih
himen in pobožnih pesmi ter tako vplival
tudi na razvoj nemške religiozne pesmi.
Veliko pesmi je tudi uglasbil, spodbujal je
gregorijansko petje, napisal veliko pisem
in tudi življenjepis Karla Velikega. Umrl
je 6. aprila 912. Šesto let kasneje ga je papež razglasil za svetnika. Upodabljajo ga
kot redovnika, ki je vraga pregnal s palico, kot o njem pripoveduje stara legenda.
(povzeto iz knjige Leto svetnikov, 2. del)

NAMENI APOSTOLATA MOLITVE – april 2016
SPLOŠNI: Da bi mali kmetje prejemali pravično plačilo za svoje neprecenljivo delo.
Oče naš …
ZA EVANGELIZACIJO: Da bi kristjani v Afriki sredi politično-verskih
spopadov pričevali za ljubezen in vero v Jezusa Kristusa.
Zdrava Marija …
SLOVENSKI: Da bi velikodušno podpirali slovenske misijonarje v Afriki.
Slava Očetu …
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GODOVI IN SVETE MAŠE
1. 4., petek, Agapa in Irena, muč.
2. 4., sobota, Frančišek Paolski,
pušč.
3. 4., NEDELJA BOŽJEGA
USMILJENJA, Rihard, škof
4. 4., GOSPODOVO OZNANJENJE,
ponedeljek, Izidor Seviljski, škof
5. 4., torek, Julijana in Eva, red.
6. 4., sreda, Notkar Jecljavec, pesnik
7. 4.., četrtek, Janez Krstnik de la Salle, duh.
8. 4. , petek, Valter, opat
9. 4., sobota, Valtruda, spokornica
10. 4., TRETJA VELIKONOČNA
NEDELJA, Domen, škof
11. 4., ponedeljek, Stanislav, škof
12. 4., torek, Zenon Veronski, škof
13. 4., sreda, Ida, redovnica
14. 4.., četrtek, Lidvina, devica
15. 4. , petek, Helena, kneginja
16. 4., sobota, Bernardka Lurška, red.
17. 4., ČETRTA VELIKONOČNA ali
NEDELJA DOBREGA PASTIRJA
18. 4., ponedeljek, Evzebij, škof
19. 4., torek, Ekspedit, mučenec
20. 4., sreda, Anastazij, opat
21. 4., četrtek, Anzelm, cerkveni uč.
22. 4., petek, Aleksandra, mučenka
23. 4., sobota, Jurij, mučenec
24. 4., PETA VELIKONOČNA
NEDELJA, Marija Kleopova, sp. žena
25. 4., ponedeljek, Marko, evang.
26. 4., torek, Marija, Mati dobrega sveta
27. 4., sreda, Cita, dekla
28. 4.., četrtek, Peter Chanel, duh.
29. 4., petek, Katarina Sienska, dev.
30. 4., sobota, Rozamunda, spok.
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++ Tinka, Boštjan ROGINA, obletna
++ Marija, obl., ostali TURŠIČ
++ starši KOTNIK, MIKUŠ in TOMŠIČ
+ družina ŽNIDARŠIČ (Ta starih)
++ Ivana, obl., ostali INTIHAR
V čast Materi božji za nove duhovne
poklice
sv. maša drugod (za župljane)
+ Jože KOVAČ
sv. maša drugod
++ Antonija, obl., Anton LUNKA
++ iz družin OBREZA in CVETKO
++ Marjeta, obletna, Jože MULEC
++ Frančiška, Janez GODEJŠA
po namenu za službo
++ starši TURK (Retje 45)
++ starši PANTAR, obletna
po namenu
sv. maša drugod (za župljane)
+ Miroslav ULE, obletna
++ iz družine KRAŠEVEC
++ Stane in ostali HERBLAN
+ Jakob in Albina ULE, obletna
+ Elica JENČEK
++ Janez, Marija OŠABEN, obletna
sv. maša drugod (za župljane)
sv. maša drugod
++ Julka in Alojzij MARČAN, obletna
++ iz družine OTONIČAR, obletna
+ Anton ŽNIDARŠIČ, z Lipsenja
++ Ivana, Anton MAČEK, družina ŠPEHAR
sv. maša drugod
+ Ivanka RUPNIK
za župljane
po namenu?
sv. maša drugod

