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BOŽJE USMILJENJE, ZAČUDENJE ZA
ANGELE, NEPOJMLJIVO ZA SVETNIKE
Eden od vzklikov iz litanij v čast Božjemu usmiljenju
govori tudi o angelih in svetnikih. Ne samo ljudje, tudi nebeška bitja se čudijo nad veličino Božjega usmiljenja. Prva
med njimi je prav gotovo Devica Marija, ki je ob angelovem oznanjenju doživela veličino Boga, ki je usmiljen. Ni
mogla dojeti in se ne načuditi, da bo postala Božja mati.
V svoji pesmi Magnifikat je kipela od veselja, da se je Gospod ozrl na njeno nizkost. Začudila se je Božjemu povabilu, pa
vendar v tihi skromnosti sprejela Jezusa
v svoje telo. Mesec majnik je Marijin mesec. Poglobimo svojo predanost Nebeški
Materi, najlepši šmarnici. Slovenci jo še
posebej častimo kot Pomočnico kristjanov. Naj nas spremlja na vsakem koraku in nam pomaga.
Papež Frančišek takole piše: »Milina Marijinega pogleda
naj nas spremlja v tem svetem letu, da bomo lahko vsi odkrili veselje Božje nežnosti. Mati Križanega in Vstalega je
vstopila v svetišče Božjega usmiljenja, ker je v globoki notranjosti bila soudeležena pri skrivnosti njegove ljubezni.
V svojem srcu je ohranila Božje usmiljenje v popolnem
sozvočju s svojim sinom Jezusom.« Tudi drugi svetniki
so nam zgled v zaupanju v Božje usmiljenje, ki mu človeška pamet nikoli ne more priti do dna, toda dovolj nam
je vera. Še posebej se radi obračamo na svoje krstne zavetnike in angele varuhe. Sam Jezus nam zagotavlja, da ti
nebeški duhovi nenehno zrejo obličje Nebeškega Očeta.
Župnik Sandi

NAPOVEDNIK
sestanek za starše. PrvoobhajanӴӴ 1. 5. je praznik dela, v Cerkvi pa
ci prihajajo vsak dan k sv. maši in
obhajamo praznik Jožefa delavca.
Ta dan tudi začnemo šmarnično
šmarnicam v Grahovo. Po sv. maši
sledijo vaje za prvoobhajance. Bo
pobožnost. Otroci bodo vsak dan
tudi priložnost za spoved staršev
dobili listek, ki ga bodo nalepili na
in prvoobhajancev. Starši tudi
plakate. Šmarnice potekajo vedno v
primerno pripravijo župnišče in
povezavi s sveto mašo. Kadar pa ni
cerkev za prvoobhajilno slavje. En
svete maše, se otroci z voditeljem
dan v tednu bomo s starši in slazberejo v cerkvi samo k šmarnicam
vljenci šli pomerit oblekice v Stari
(Bločice, Žerovnica). Vabljeni tudi
trg.
odrasli!
ӴӴ Na god sv. Florijana (4. 5.) bomo, ӴӴ 10. 5. je torek in bo ob 20.00 predavanje za starše birmancev, ki ga bo
kot je navada v župnijski cerkvi,
imela gospa Polona Vesel Mušič.
opravili sv. mašo za blagoslov naših
Vabljeni tudi botri, ki so blizu!
polj, po podružnicah pa prav tako,
in sicer v dneh pred Gospodovim ӴӴ Od 12. do 14. maja godujejo t. i. ledeni svetniki: Pankracij, Servacij in
vnebohodom.
Bonifacij. Sledi še »poscana« Zofka
ӴӴ 7. 5. je sobota in bo ob 20.00 sesta(15. 5.) in pregovorno bi se moralo
nek animatorjev za oratorij.
zatem začeti bolj toplo vreme.
ӴӴ 9. 5. začenjamo devetdnevnico v
pripravi na prvo sv. obhajilo. Prvi ӴӴ 13. 5. je petek pred prvim obhajilom in so naprošeni starši prdan po sv. maši bo med vajo tudi
voobhajancev in birmancev, da
postavijo dva mlaja in napis. Tudi
uredijo cerkev in učilnico. Hvala
za ves trud!
ӴӴ 15. 5. je binkoštna nedelja, praznik prihoda sv. Duha. V naši
župniji bo praznik prvega svetega obhajila. Veseli smo šestih naših otrok, in sicer so to: Klemen
Korče, Neža Košir, Živa Kovač,
Žan Logar, Eva Tavzelj in Manca Žnidaršič. Molimo zanje in za
njihove družine. S petjem bosta
popestrila slovesnost otroški in
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župnijski zbor. Zahvala vsem za
sodelovanje in pomoč pri pripravi in lepem poteku slavja. Sv.
maša v Žerovnici bo izjemoma
šele ob 11. uri.
ӴӴ 22. 5. bo ob 8.00 po Grahovem telovska procesija. Sodeluje župnijski pevski zbor. Če bo lepo vreme,
bomo šli po spodnjem delu vasi,
kot je navada. Naprošam nosače
neba in bander, da pridejo pravočasno in vse lepo pripravijo.
Tudi pritrkovalce vabim. Prvoo9.00 s procesijo izpred župnišča.
bhajanci prinesejo košarice s cveImena naših trinajstih birmancev
tjem, da posipajo oltarčke, ki jih
pa so: Boštjan Bartol, Tina Hace,
pripravite ob poti. Želimo si tudi
Jure Hribar, Andraž Jemec, Nika
čim več ministrantov. Hvala vsem
Kotnik, Tadej Kraševec, Anej Laza sodelovanje!
vrič, Alex Meden, Maja Mulec,
ӴӴ 23. 5. bomo začeli devetdnevnico
Mateja Mulec, Maša Nanut, Laza sveto birmo. Vsak dan po sv.
ura Srebotnjak, Gašper Štenta,
maši bodo birmanci imeli vaje. Bo
Andraž Zalar in Kristjan Zalar.
priložnost tudi za sv. spoved birPrav je, da se njih in tudi njihovih
mancev, staršev in botrov. En večer
družin radi spomnimo v molitvi.
v tem tednu bo tudi spraševanje
Zakrament sv. birme bo oprabirmovalca. V petek pred birmo
vil nekdanji ljubljanski nadškof,
bosta predvidoma čiščenje in krag. Anton Stres. S petjem bo pošenje cerkve.
pestril slovesnost naš župnijski
ӴӴ 27. 5. goduje tudi naš novi blažezbor. Zahvala že vnaprej vsem za
ni Alojzij Grozde. Njegovo podosodelovanje in pomoč pri priprabo imamo na platnu tudi v naši
vi ter lepem poteku slavja.
župnijski cerkvi. Radi se mu pri- ӴӴ 31. 5. je torek in zaključek šmarporočamo, predvsem pa naj nas
nic. Vsi otroci se zberejo ob 19. uri
spodbuja njegovo življenjsko geslo:
k praznični sveti maši v župnijski
Evharistija, sonce mojega življenja.
cerkvi. Ob koncu razdelimo otroӴӴ 29. 5. je v naši župniji praznik
kom nagrade za obisk pri šmarnisvete birme. Zbiranje v župnišču
cah. Sledijo (lahko) še igre na dvoob 8.30, začetek slovesnosti pa ob
rišču pred cerkvijo.
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OBVESTILA
• Tedenske svete maše so v Grahovem ob 19.00, po podružnicah pa
ob 18.00, če jih le naročite.
• 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.
• 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.
• Na prvi petek po sveti maši so litanije Srca Jezusovega.
• Ob petkih popoldne so uradne ure
v župnišču, ob 20.00 pa pevske vaje
za starejši zbor. Vabimo nove člane.
• Na prvo soboto molimo litanije v
čast Materi Božji.
• Ob sobotah so ob 10.00 redne pevske vaje za otroški zbor, občasno ob
11.00 tudi delavnice za otroke.
• Ker je naša župnija zaznamovana
s salezijansko navzočnostjo, priporočam na 24. v mesecu spomin
Marije Pomočnice in zadnjega v
mesecu spomin na sv. Janeza Boska.
• V petek, 26. 2., smo pokopali gospo
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Nado Ivanetič. Gospod, daj ji večni
pokoj!
V nedeljo, 10. 4., je v naši župnijski
cerkvi prejela sv. krst Karin Drobnič. Njene družine se radi spomnimo v molitvi, da bi rasla v človeški
in božji ljubezni.
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, za otroke pa
Mavrico.
V mesecu maju je še nekaj prostih
dni za svete maše. Lahko jih naročite!
Vsem, ki ta mesec godujete, praznujete rojstni dan ali kakšen jubilej, voščimo obilo Božjega žegna.
V počitnicah vabljene družine na
počitnikovanje v kraj Zuboviči na
otok Pag. Cena je zelo ugodna. O
podrobnostih se pogovorite z župnikom Sandijem.
Vabimo na romanje v Rim od 3. do
6. maja. V Vatikanu se bomo srečali tudi s papežem Frančiškom in
kardinalom Rodetom. Prijave in
podrobnejše informacije pri g. župniku Sandiju.

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
Materinski dan
Take, kot ste danes mame,
ostanite nam vse dni.
Take ste najboljše mame,
takih več se ne dobi.
Tako so povedali otroci v počastitev materinskega dneva. 3. 4. smo namreč s kratkim programom povedali,
koliko nam pomenijo naši starši in vsi
ostali, ki skrbijo za nas.
Vsa ljubezen, vzgoja in spoštovanje
se začnejo prav v družini, ki je matična celica nadaljnjega razvoja otroka.
Prav je, da se svojim prvim vzgojite-

ljem večkrat zahvalimo za vso skrb in
ljubezen.
Upamo, da smo s programom
vsem popestrili nedeljski dan, in hvala vsem, ki ste napolnili cerkev in tako
dokazali, da nas imate radi.
OPZ in Jožica Turšič
Marija, pomočnica
kristjanov
24. maja je praznik Marije, pomočnice kristjanov. Kristjani so tisti, ki jih
v enoto s Kristusom in med seboj povezuje Sveti Duh, Marijine pomoči in
varstva pa je v trajnem spoprijemanju
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kraja, kot je z okoljšnjo
ta, podoba raja.« Tako
Slovencem že sam naziv »Marija Pomočnica« poleg središčnih
stvarnosti vere nehote
prebuja tudi očarljivo
podobo bogastva naravne lepote, ki se je
je v mladosti nasrkal
tudi knez slovenskih
pesnikov.
Pomen Brezij je 17.
maja 1996 poudaril
tudi papež Janez Pavel II., ko je izven uradnega programa tam
molil pred Marijino
podobo ob začetku
svojega pastoralnega
obiska v Sloveniji.
Iz knjige Leto
svetnikov,
Mohorjeva družba.
z notranjimi in zunanjimi nevernostmi deležna vsa Kristusova cerkev.
Kateri katoliški Slovenec se ob imenu »Pomočnica kristjanov« takoj ne
spomni na Brezje, veliko slovensko
duhovno zdravilišče? Mnogi Slovenci
so se ob ljubeznivi Marijini podobi z
Jezusom v naročju nasrkali nove duhovne moči in lepote, včasih že globoko zasute in povsem poteptane …
Brezje ležijo na tistem koščku slovenske zemlje, ki ga je opeval že Prešeren: »Dežela kranjska nima lepšžga
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O Florijanu
Na mnogih hišah še dandanes lahko opazimo podobo ali kip rimskega
častnika s čelado in zastavo, vedrom
za vodo v roki, s katerim gasi gorečo
hišo. To je sveti Florijan oz. Cvetko,
zavetnik proti požarom in zoper
povodenj.
Pa tudi eden najbolj znanih in čaščenih ljudskih svetnikov, ki mu po
angelovem češčenju ali večerni molitvi naše ljudstvo rado pristavi očenaš,

da bi nas varoval časnega in
večnega ognja.
Florjanovo je na slovenskem praznik gasilcev, ker
imajo sv. Florijana za svojega zavetnika. Na nekaterih
slikah je Florijan upodobljen, kako plava kot rimski
častnik v nadzemeljski luči,
obdan z oklepom in križem
na prsih. V desnici drži poveljniški papor, ob njem pa
izliva angel iz vrča vodo nad
gorečo vasico.
Sv. Florijanju so na Slovenskem posvetili 8 župnijskih in 18 podružničnih cerkva. V Ljubljani so mu leta
1672 postavili lepo cerkvico
pod gradom v spomin na
hud požar leta 1660.
Iz knjige Leto svetnikov,
Mohorjeva družba.

NAMENI APOSTOLATA MOLITVE – maj 2016
SPLOŠNI: Da bi bile v sleherni državi sveta ženske cenjene in spoštovane
in da bi se prav vrednotil njihov nenadomestljiv prispevek družbi.
Oče naš …
ZA EVANGELIZACIJO: Da bi v družinah, skupnostih in skupinah molili rožni venec –za evangelizacijo in mir.
Zdrava Marija …
SLOVENSKI: Da bi radi obiskovali Marijina svetišča, kjer se romarji
srečujejo z Bogom, vero in občestvom.
Slava Očetu …
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GODOVI IN SVETE MAŠE
1. 5., ŠESTA VELIKONOČNA NEDELJA (turizma), Jožef, delavec
2. 5., ponedeljek, Atanazij, škof
3. 5., torek, Filip in Jakob, apostola
4. 5., sreda, Florijan, mučenec

Grahovo (9.00)
Bločice (10.15)
Lipsenj (18.00)
Žerovnica (18.00)
Bločice (18.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)

5. 5., četrtek, GOSPODOV
VNEBOHOD
6. 5., petek, Dominik Savio, dijak Grahovo (18.00)
7. 5., sobota, Gizela, opatinja
Lipsenj (17.00)
Grahovo (19.00)
8. 5., SEDMA VELIKONOČNA Grahovo (9.00)
NEDELJA (družb. obveščanja), Žerovnica (10.15)
obletnica posvetitve lj. stolnice
9. 5., ponedeljek, Pahomij, pušč. Grahovo (19.00)
10. 5., torek, Trsatska Mati Božja Grahovo (19.00)
11. 5., sreda, Zvezdana, mučenka Grahovo (19.00)
12. 5., četrtek, Leopold Mandič, kap. Grahovo (19.00)
13. 5., petek, Fatimska Mati Božja Grahovo (19.00)
14. 5., sobota, Justina, mučenka Grahovo (19.00)
15. 5., BINKOŠTNA NEDELJA, Grahovo (9.00)
Zofija, mučenka
Žerovnica (11.00)
16. 5., ponedeljek, Marija Mati Cerkve Grahovo (19.00)
17. 5., torek, Jošt, puščavnik
Grahovo (19.00)
18. 5., sreda, Erik, kralj
Žerovnica (18.00)
19. 5., četrtek, Krispin, redovnik
20. 5., petek, Bernardin Sienski Grahovo (19.00)
21. 5., sobota, mehiški mučenci
22. 5., NEDELJA SVETE TROJI- Grahovo (8.00)
CE, Rita Kasijska, redovnica
Žerovnica (10.15)
23. 5., ponedeljek, Socerb Tržaški, Grahovo (19.00)
mučenec
24. 5., torek,
Grahovo (19.00)
Marija Pomočnica kristjanov
25. 5., sreda, Beda Častitljivi
Grahovo (19.00)
26. 5., četrtek, SV. REŠNJE
Grahovo (19.00)
TELO IN KRI
27. 5., petek, Alojzij Grozde, muč. Grahovo (19.00)
28. 5., sobota, Margareta Pole, muč. Grahovo (19.00)
29. 5., DEVETA NEDELJA MED Grahovo (9.00)
LETOM, Maksim Emonski, škof
Žerovnica (11.00)
30. 5., ponedeljek, Ivana Orleanska Grahovo (19.00)
31. 5., torek, Obiskanje Device Marije Grahovo (19.00)

++ iz družine PREMROV
+ Pavla ŠTRITOF, obletna
prošnji dan za blagoslov polj
prošnji dan za blagoslov polj
prošnji dan za blagoslov polj
za blagoslov polj v čast sv. Florijanu
v čast Materi Božji za nove duhovne poklice
za župljane
za žive in rajne gasilce
++ iz družin ALBREHT in ULE
++ Stane in Joža HERBLAN
++ starši JENC (št. 21)
v čast MB za zdravje in blagoslov krščenke Pike
+ brat Jernej TURK (Retje 45)
++ Frančišček, 10. obl., Marija KOMIDAR
++ Marija PONIKVAR, 40. obl., Šegovi
++ Angelca, Adolf IVNIK
za pregnane med vojno
++ Ivanka ŽNIDARŠIČ, 6. obl., CERJANEC
za župljane
+ Vinko PLOS, obletna
+ Janez TELIČ, ob godu
izvoljen dan
sv. maša drugod
po namenu?
sv. maša drugod
++ za župljane
++ Ignac, obl., Uršula PALČIČ
ROK MIHELČIČ, ob roj. dnevu
+ Stanko KOMIDAR, obletna
+ oče Jože ŠVIGELJ, obletna
za župljane
po namenu?
po namenu?
++ Janez, Franc BARAGA
za blagoslov birmancev
za župljane
po namenu?
++ Stanko, obletna, starši ŠKRLJ

