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BOŽJE USMILJENJE, KI SI PRITEKLO
IZ ODPRTE RANE JEZUSOVEGA SRCA
Mesec junij je posvečen Srcu Jezusovemu. Ko je Jezus
umrl na križu, je celo svojim mučiteljem odpustil in jih
opravičeval pred Bogom Očetom z besedami: »Saj ne vedo,
kaj delajo.« Mnogi svetniki so Jezusa posnemali in zato odpustili svojim mučiteljem (sv. Štefan, sv. Marija Goretti …).
Ko je Jezus že bil mrtev, je vojak prebodel
njegovo stran in pritekli sta kri in voda. Kri
pomeni sv. evharistijo in voda sv. krst. Prav
ta dva zakramenta sta temeljna za vse kristjane. Pri sv. krstu postanemo božji otroci,
pri sv. maši pa vedno znova potrjujemo prijateljstvo z Jezusom. Jezusovo srce je torej
vir usmiljenja, ker se ne maščuje, ker ni zamerljiv in ker ne
preti. Zaveda se, da smo grešni in nepopolni, zato nam odpušča. Nas pred Bogom Očetom zagovarja in brani. Ali kot
je Marija, ko se je prikazala otrokom v visokogorski francoski vasici La Salette, povedala: »Spreobrnite se. Komaj še
zadržujem Božjo roko, da vas ne udari in bi vas zadela huda
kazen. Začnite moliti, začnite opravljati dobra dela in posvečujte Gospodov dan.« Svetniki so doumeli Božjo ljubezen in
usmiljenje, zato so se trudili, da bi jo po svojih močeh vračali. V času sv. Frančiška Saleškega so mnogi govorili, da je človeku usojeno biti zveličan ali pogubljen ne glede na dobra ali
slaba dejanja. Pa je svetnik vzkliknil: »Če ne bom mogel Boga
ljubiti nekoč v nebesih, ker mi je lahko usojeno pogubljenje, se
ga bom trudil ljubiti tu, na zemlji, dokler sem še živ.« Naj se
naša srca ogrevajo za ljubezen do Božjega Srca.
Župnik Sandi

NAPOVEDNIK
ӴӴ V nedeljo, 29. 5., bo v naši župniji praznik svete birme. Zbiranje v
župnišču ob 8.30, začetek slovesnosti pa ob 9.00 s procesijo izpred
župnišča. Imena naših trinajstih
birmancev pa so: Boštjan Bartol,
Tina Hace, Jure Hribar, Andraž
Jemec, Nika Kotnik, Tadej Kraševec, Anej Lavrič, Alex Meden,
Maja Mulec, Mateja Mulec, Maša
Nanut, Laura Srebotnjak, Gašper
Štenta, Andraž Zalar in Kristjan
Zalar. Prav je, da se njih in tudi
njihovih družin radi spomnimo
v molitvi. Zakrament sv. birme bo
opravil nekdanji ljubljanski nadškof, g. Anton Stres. S petjem bo
popestril slovesnost naš župnijski
zbor. Zahvala že vnaprej vsem za
sodelovanje in pomoč pri pripravi ter lepem poteku slavja.
ӴӴ 31. 5. je torek in zaključek šmarnic. Vsi otroci se zberejo ob 19. uri
k praznični sveti maši v župnijski
cerkvi. Ob koncu razdelimo otrokom nagrade za obisk pri šmarnicah. Sledijo (lahko) še igre na dvorišču pred cerkvijo.
ӴӴ V sredo, 1. 6., je zadnji dan verouka.
ӴӴ 3. 6. je praznik Srca Jezusovega.
Slovesna sveta maša je zvečer ob
19.00 v župnijski cerkvi. Vabljeni!
ӴӴ V soboto, 4. 6., bo v gasilskem
domu v Grahovem ob 20.00 literarni večer v čast pisatelju in dolgoletnemu grahovskem župniku
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Janezu Jalnu. Pripravila ga je gospa
Marjeta Zebrovec. Sodelujejo tudi
naši cerkveni pevci. Vabljeni v čim
večjem številu!
ӴӴ V nedeljo, 5. 6., je ob 10.15 žegnanjska sveta maša v čast sv. Primožu in Felicijanu na Bločicah.
Sodelujejo tudi župnijski pevci.
Ofer za potrebe podružnice. Hvala vsem domačim gospodinjam
za postrežbo. Župnik Sandi bo
poskrbel za vino. Vabljeni v čim
večjem številu!
ӴӴ 11. 6. je sobota, ko bomo imeli z
otroki zaključno srečanje. Od 9.00
do 12.00 se bodo zvrstile molitev,
igre in delavnice. Povzpeli se bomo
tudi na zvonik in dobili spričevala.
Župnik bo častil pijačo, katehistinja Patricia pa bo spekla kremne
rezine. Z nami bodo tudi mladi iz
Ljubljane, ki so nas že večkrat obiskali. Vabljeni v čim večjem številu! Bogu hvala še za eno katehetsko leto, v katerem naj bi vsi rastli
v veri, upanju in ljubezni.
ӴӴ V nedeljo, 12. 6., je druga nedelja
v mesecu in ofer za potrebe cerkve. Zbiramo za beljenje stropa v
župnijski cerkvi. Stene smo lani
že dvakrat prebelili. Na razpolago bo tudi spovednik za mesečno sveto spoved (gospod dekan
Maks Ipavec).
ӴӴ V soboto, 18. 6., bo ob 20.00 sestanek animatorjev za oratorij.

Vabljeni prav vsi!
ӴӴ V nedeljo, 19. 6., je žegnanje v
čast sv. Vidu v Martinjaku. Pojejo
tudi naši cerkveni pevci.
ӴӴ 24. 6. je praznik rojstva Janeza Krstnika, tudi kres. Slovesna sveta
maša bo ob 19.00 v župnijski cerkvi.
ӴӴ 25. 6. je dan državnosti. Kristjani verujemo, da nam je tudi Bog
pomagal na poti do lastne države.
Zato radi molimo za domovino in
tiste, ki so na odgovornih položajih. Sami pa se trudimo, da bi živeli
pošteno.
ӴӴ V soboto, 25. 6., organiziramo
župnijsko svetoletno romanje na
Štajersko, v Maribor. Odhod iz
Grahovega bo ob 6.00. Obiskali
bomo mariborsko stolnico in še
druge kraje. Ob tej priložnosti bo
župnik Sandi v svoji domači župniji obhajal 20-letnico duhovništva.
Prispevek za prevoz in kosilo
znaša 25 evrov. Vabljeni v
čim večjem številu!
ӴӴ V nedeljo, 26. 6., bomo
pred praznikom sv. Petra in Pavla. Del nabirke, t. i. Petrov novčič,
je (le enkrat na leto)
namenjen za papeža.
Še posebej slovesno bo
v Žerovnici, kjer bodo
prepevali naši cerkveni pevci še zadnjič v
tem katehetskem letu.
Sledijo počitnice.

ӴӴ 27. 6.–1. 7. bo župnijski oratorij.
Rdeča nit bo življenje prisrčnega Ostržka. Geslo oratorija pa bo:
Zdaj gre zares! Otroci naj se prijavijo v župnišču. Prispevek na otroka je 10 evrov. Imeli bomo molitve,
kateheze, delavnice in igre. En dan
bomo šli tudi na piknik v Žerovnico. Ostržek je zelo zanimiva, čeprav izmišljena oseba. Ob njem se
lahko marsikaj poučnega naučimo
za svoje življenje. Vsak dan nas bo
spodbudila ena misel. Pa jih omenimo: Kdor ne uboga, ga tepe nadloga. Kdor se uči, bogastvo gradi. Brez
dela ni jela. Laž ima kratke noge in
dolg nos. Kar rečem, to storim.
ӴӴ V sredo, 29. junija nas bo obiskala Fatimska Marija. Sv. maša bo
skupaj z oratorijanci ob 11.00.
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OBVESTILA
• V juniju beremo pri tedenskih svetih
mašah premišljevanja v čast Srcu Jezusovemu, ki jih imenujemo vrtnice.
• Tedenske svete maše so v Grahovem ob 19.00, na 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.
• Za ministrante in otroški zbor bo
zaključna pica ali po dogovoru tudi
krajši izlet v mesecu juniju.
• Ob petkih od 15.00 dalje so uradne
ure v župnišču, sicer pa je g. župnik
dosegljiv vedno pred in po sv. maši
ali po mobitelu.
• 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, priporo-
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čam na 24. v mesecu spomin Marije Pomočnice in zadnjega v mesecu
spomin na sv. Janeza Boska.
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 juniju je še nekaj prostih
dni za svete maše. Lahko jih naročite!
V nedeljo, 8. 5., sta prejeli sveti krst
Pika Jakič in Maja Mišič. Spomnimo
se v molitvi njunih družin!
V soboto, 14. 5., je prejela prin nassv. krst in sv. birmo gospa Teja Uribe
Marn iz Ljubljane.
Vsem, ki ta mesec godujete, praznujete rojstni dan ali kakšen jubilej, voščimo obilo Božjega žegna.
V času počitnic vabljene družine na
počitnikovanje v kraj Zuboviči na
otok Pag. Cena je zelo ugodna. O
podrobnostih se pogovorite z župnikom Sandijem.
Vabimo na romanje na Poljsko od
22. do 26. avgusta z župnijo Radenci.
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
PRVO SVETO OBHAJILO
Letošnja slovesnost prvega sv. obhajila je v naši župniji potekala v nedeljo, 15. maja 2016, ko je šest otrok
prvič prejelo Jezusa v svoja srca: Eva,
Klemen, Manca, Neža, Žan in Živa.
S pripravami smo pričeli teden
dni pred slovesnostjo, ko smo se srečevali pri šmarnicah, sv. maši pa so
sledile priprave. V soboto pred velikim dogodkom so bili otroci prvič pri
sv. spovedi.
Nedeljsko jutro je bilo hladno in
deževno, vendar je sonce kljub temu
žarelo v očeh naših prvoobhajancev.
Ob začetku maše so se prvoobhajanci predstavili vsak s svojo risbico,
med mašo pa so sodelovali z branjem

prošenj in zahval. Pri darovanju so na
oltar prinesli rožni venec, igračko, pateno s hostijami, vino, vodo in kelih.
Med povzdigovanjem pa so skupaj s
svojimi srci prižgali tudi svečke.
Pri obredu so s petjem sodelovali
otroci župnijskega otroškega pevskega
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zbora z zborovodkinjo Jožico in cerkveni pevski zbor z organistko Anko,
kar je dogodku pridalo še posebno
svečanost.
Slovesnost smo sklenili v cerkvi s
skupno molitvijo, izročitvijo prvoobhajilnih spominkov ter fotografiranjem gospoda župnika s prvoobhajanci.
Hvala gospodu župniku Sandiju
za doživet obred in organizacijo, prav
posebna zahvala pa gre tudi gdč. Poloni, ki se je z nami in za nas ves teden
trudila s pripravami, da je slovesnost
potekala nemoteno.
KVK
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PREDAVANJE
ZA STARŠE BIRMANCEV
V mesecu maju je v župnišču potekalo predavanje ge. Polone Vesel
Mušič, matere petih otrok in doktorice znanosti s področja birmanske pastorale. Predavanje je bilo namenjeno
vsem župljanom, posebej pa staršem in
botrom birmancev.
Ga. Polona je spregovorila o vlogi
Sv. Duha pri birmi, o njegovih darovih,
pripravi na birmo, predvsem pa je bilo
zanimivo poslušanje, kaj po birmi.
Mnogi duhovniki in drugi udeleženi v pripravi na birmo se sprašujejo, kako to, da se večina birmank in

birmancev kmalu po birmi oddalji od
krščanskega življenja, na katerega so se
prej dolgo in skrbno pripravljali. Resda
Bog kliče, kadar hoče, kogar hoče in
kakor hoče, nagovarja tudi mimo našega razuma, mladi pa po obdobju intenzivne rasti potrebujejo čas, da sprejmejo to, kar so doživeli, a vendar se včasih
zdi, da je župnija neuspešna, da se ne
trudi. Marsikdo od odraslih bi rad, da
otroci po birmi nemudoma postanejo
zreli kristjani in prevzamejo čedalje večje odgovornosti. Tako seveda ne gre,
ker je birma zakrament uvajanja in pomeni priložnost, da s pomočjo Svetega
Duha sploh dozorimo in odraščamo,
sodelovanje med Bogom in nami pa
poteka skozi celotno življenje.
Tudi v naši župniji namreč je od
otrok včasih slišati: »Bo birmi me pri
verouku ne boste več videli.« Včasih se
zdi, da je vse, kar je v povezavi z Bogom
odveč. Birma je zastonjski dar Svetega
Duha, ki ne pomeni zaključka, ampak
še močnejši začetek, moč, zagon za naprej. Duhove in milosti potrebujemo

na začetku poti, saj rast omogoča ravno Sveti Duh, veliko pa je odvisno od
posameznika, vzgoje in okolja, župnije, kje in kako bo kdo rastel. Povabljeni
smo narediti vse, da bi se s pastoralno
ljubeznijo, modrostjo in zgledom približali drug drugemu. Narediti vse, kar
je potrebno v duhu nove evangelizacije, hkrati pa vse prepustiti tudi Bogu.
Na vseh, ki delajo z mladimi je,
da se trudijo, ni pa na njih to, da bi
merili sadove. Pravi uspeh birmanske
pastorale ni viden navzven, saj sega v
globine duše in omogoča ljudem bolj
kakovostno življenje. Ga. Vesel Mušičeva pravi, da bistvo krščanstva ni v
zunanji moči, močnih in številnih cerkvenih skupnostih, pa tudi ne v številu
pastoralnih projektov, pristopov, metod in vsebin … Bistvo je v ljubezni.
Seveda pa verjetno ni duhovnika in
kateheta, ki ne bi bil vesel novih mladih sodelavcev, ki so darove Sv. Duha
že prejeli in z veseljem in notranjo pripravljenostjo tako ali drugače sodelujejo v župniji.

NAMENI APOSTOLATA MOLITVE – junij 2016
SPLOŠNI: Da bi ostareli, odrinjeni in tisti, ki nimajo nikogar, tudi v ogromnih mravljiščih velemest našli priložnost za srečanja in medsebojno pomoč.
Oče naš …
ZA EVANGELIZACIJO: Da bi semeniščniki in vsi, ki stopajo na pot posvečenega življenja, imeli modre mentorje, ki živijo evangeljsko veselje in jih
bodo znali dobro pripraviti na njihovo poslanstvo. Zdrava Marija …
SLOVENSKI: Da bi mladi v naši domovini dosegli potrebno izobrazbo
in zaposlitev ter se nekateri odločili tudi za duhovni poklic. Slava Očetu …
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SVETE MAŠE IN GODOVI
1. 6., sreda, Justin, mučenec
2. 6., četrtek, Marcelin in Peter, muč.
3. 6., petek, SRCE JEZUSOVO
4. 6. sobota, Srce Marijino
5. 6., NEDELJA, DESETA
NEDELJA MED LETOM,
Bonifacij, škof
6. 6., ponedeljek, Norbert, škof
7. 6., torek, tržaški mučenci
8. 6., sreda, Medard, škof
9. 6., četrtek, Primož in Felicijan, muč.
10. 6., petek, Diana, devica
11. 6. sobota, Barnaba, apostol
12. 6., ENAJSTA NEDELJA
MED LETOM, Adelajda, dev.
13. 6., ponedeljek, Anton Padovanski
14. 6., torek, Rihard, opat
15. 6., sreda, Vid, mučenec
16. 6., četrtek, Marija Terezija Scherer
17. 6., petek, Terezija, kraljeva hči
18. 6. sobota, Elizabeta, vidkinja
19. 6., DVANAJSTA NEDELJA MED
LETOM, Nazarij, koprski škof
20. 6., ponedeljek, Florentina, opatinja
21. 6., torek, Alojzij Gonzaga, red.

Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (9.00)
Bločice (10.15)

v zahvalo za uspeh operacije
v čast Materi Božji za nove duh. poklice
+ Ema PELAN
++ Rudolf in Peter IVANČIČ
++ iz družin ANZELJC in KEBE
++ Ivana, France in Stane TURŠIČ

sv. maša drugod (za župljane)
po namenu?
sv. maša drugod
Grahovo (19.00) po namenu (A. P.)
Grahovo (19.00) v zahvalo za zdravje
Grahovo (19.00) ++ Stanislav in Stanko LUNKA
Grahovo (9.00)
++ Janez in France BARAGA
Žerovnica (10.15) + Janez JENC, obletna
Grahovo (19.00) ++ Tone in Vinko ULE
sv. maša na duh. vajah (za župljane)
Grahovo (19.00) ++ Vinko ŠEGA, obletna (št. 44)
sv. maša na duhovnih vajah
Grahovo (19.00) po namenu?
Grahovo (19.00) + Ivana OGRINC
Grahovo (9.00)
+ Anton TRUDEN, ob rojstnem dnevu
Žerovnica (10.15) ++ Jože PRIJATELJ, Alojz KUZMA, obletna
sv. maša na romanju duhovnikov (za župljane)
Bločice (18.00)
+ Pavla ŠTRITOF, ob rojstnem dnevu
Grahovo (19.00) po namenu?
22. 6., sreda, Janez Fišer in Tomaž More
sv. maša na romanju duhovnikov
23. 6., četrtek, Jožef Cafasso, spovednik Grahovo (19.00) za zdravje otrok
24. 6., petek, ROJSTVO
Grahovo (19.00) za otroke ob koncu šole in verouka
JANEZA KRSTNIKA
25. 6. sobota, Dorotej, mistikinja
sv. maša na župnijskem svetoletnem romanju
26. 6., TRINAJSTA NEDELJA
Grahovo (9.00)
++ Anton in ostali HERBLAN
MED LETOM, Jožef Marija Escriva Žerovnica (10.15) Za Božje varstvo med počitnicami
27. 6., Ema Krška, kneginja
Grahovo (19.00) v zahvalo Mariji za očeta
28. 6., torek, Irenej, škof in muč. Grahovo (19.00) za božje varstvo
29. 6., sreda, PETER IN
Grahovo (11.00) za župljane
PAVEL, APOSTOLA
Grahovo (19.00) ++ Peter, ob rd in godu, ostali JAKOPIN
30. 6., četrtek, rimski mučenci Grahovo (19.00) za spreobrnjenje grešnikov
Grahovo (19.00)

