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BOŽJE USMILJENJE,
KI OBJEMAŠ VSE VESOLJE
Sveta Faustina, ki se ji je razodelo Božje usmiljenje, nam
zatrjuje, da je Bog usmiljen do ljudi in tudi do vsega stvarstva. Bog je vesel vsega, kar je ustvaril, zato nam prve strani Svetega pisma sporočajo, da je v začetku sveta bilo vse
dobro. Tudi življenje vsakega izmed nas je bilo v začetku
dobro, še posebej od trenutka, ko smo prejeli sv. krst. A žal
je v svetu in tudi v našem življenju navzoč greh, zato ni vse dobro. Ker pa Bog ni
maščevalen, nas vseeno ima rad. Podarja
nam usmiljenje, da bi se vedno znova k
njemu obračali in nikoli ne vrgli puške v
koruzo. Počitniški čas je priložnost, ko se
lahko bolj kot sicer povežemo z naravo
ali, kot radi rečemo, z Božjim stvarstvom.
To je čas, ko radi zapustimo stanovanje,
računalnike, knjige in gremo na svež zrak. Na sprehod
med travnike, hribe ali celo na morje. To je čas, ko v veri
občudujemo, kaj vse lepega je Bog za nas ustvaril in kako
vse to lepo in dobro ohranja in vzdržuje. Če bi Bog ne
bdel nad vsem, bi zvezde padale z neba. Nebesna telesa bi
se med seboj zaletavala in če bi se sonce preveč približalo
Zemlji, bi se vse človeštvo cvrlo v neznosni vročini. In če
bi ta isti Bog ne obdajal s svojim usmiljenjem vsega, kar
je ustvaril, bi življenje bilo ena sama žalost. Življenje brez
upanja, brez smisla. In ker je Bog usmiljen do človeka, bi
moral človek biti tudi usmiljen do Božjega stvarstva. Zato
skrbimo za čisto in neokrnjeno naravo.
Župnik Sandi

NAPOVEDNIK
• 27. 6.–1. 7. bo župnijski oratorij.
Rdeča nit bo življenje prisrčnega
Ostržka. Geslo oratorija pa: Zdaj
gre zares! Otroci naj se prijavijo v
župnišču. Prispevek na otroka je
10 evrov. Imeli bomo molitve, kateheze, delavnice in igre. Šli bomo
en dan 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.

bomo sprejeli iz župnije Begunje,
nato pa bo ob 11.00 oratorijska sv.
maša. Od nje se bomo poslovili ob
14.00, ko jo bodo odpeljali na Bloke. Vabljeni k sv. maši, pa tudi k
osebni molitvi.
• 5. 7. bo torek in praznik slovanskih
apostolov Cirila in Metoda. Zaradi
oratorija bo šele ta dan obisk bolnikov na domu.
• 24. 7. obhajamo Krištofovo nede• 29. 6. bo praznik apostolov Petra in
ljo, ko bomo po obeh sv. mašah
Pavla, za našo župnijo pa pravo poblagoslovili naše avtomobile. Vaš
seben milostni dan, saj nas bo obidar je namenjen za vozila naših miskala Fatimska Marija. Ob 10.00 jo
sijonarjev. Hvala!
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OBVESTILA
• Ker so v mesecu juliju počitnice in
dopusti, ni verouka, pevskih vaj in
drugih rednih dejavnosti.
• Na prvo nedeljo v mesecu je ofer
na Bločicah, na drugo pa v Grahovem in Žerovnici. Zbiramo za obnovo križa na pokopališču.
• Na drugo nedeljo v mesecu je tudi
priložnost za sv. spoved. Pride g.
dekan Maks Ipavec.
• 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.
• 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.
• Na prvo soboto molimo litanije v
čast Materi Božji.
• 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.

• 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.
• V petek, 10. 6., smo cerkveno pokopali Ernesto Ivanetič. Gospod,
daj ji večni pokoj!
• Mesec julij je mesec obhajanja novih maš. Radi se v molitvi spominjamo naših novih duhovnikov.
• Priporočam verski tisk, predvsem
Družino in Ognjišče, za otroke pa
Mavrico.
• V mesecu juliju 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 času počitnic vabljene družine
na počitnikovanje v kraj Zuboviči
na otok Pag. Cena je zelo ugodna.
O podrobnostih se pogovorite z
župnikom Sandijem.
• Od 18. do 20. avgusta vabljeni na
romanje na Bavarsko. Ogledali si
bomo mesto Munchen, nekatere
gradove, Marijino božjo pot Altotting in rojstni kraj papeža Benedikta XVI. Vredna pozornosti bosta tudi samostan Ettal in taborišče
Dachau. Podrobnejše informacije
dobite pri župniku Sandiju.
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DOGODKI
BIRMANSKA SLOVESNOST
V nedeljo, 29. 5. 2016, je v župnijski cerkvi Marijinega Brezmadežnega
spočetja potekala birmanska slovesnost. Birmovalec, nadškof Anton
Stres, je podelil zakrament sv. birme
petnajstim birmancem.
Priprave na ta poseben dogodek so
potekale vse leto. Gospod župnik Sandi in katehistinja Polona sta z veliko
mero potrpežljivosti in dobre volje
spremljala delo birmancev v okviru
veronauka, oratorijev, duhovnega vi-
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kenda pri Novi Štifti in ne nazadnje
devetdnevnice pred sv. birmo.
V sredo, v času devetdnevnice, je
potekalo srečanje z nadškofom in birmanci. Srečanje, ki je bilo namenjeno
predvsem izpraševanju birmancev, je
potekalo v sproščenem vzdušju, saj
je nadškof pokazal veliko mero posluha za mlade. S svojo modrostjo in
kančkom humorja je skušal nakazati
bistvo življenja in pripraviti birmance
na novo pot, da bi kot dobri pričevalci
ohranjali vero in s hvaležnostjo širili

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.

božjo ljubezen. Predvsem jim je želel
vliti kanček čuta za odgovornost, presojo, moč vere in spoštovanja, vednosti in zaupanja.
Za svečanost dogodka gre zahvala
vsem sodelujočim, še zlasti pevcem,
organistki Anki, staršem, ministrantom in ne nazadnje birmancem, ki so
s svojim sodelovanjem obogatili slovesno mašo.
LZ
Zaključek veroučnega
leta

zgodbo o Jonu. Šli smo se zanimive
igrice, barvali ribe, razmišljali o tem,
kaj smo v zadnjem času naredili narobe, se povzpeli na vrh zvonika, nekajkrat pozvonili, prejeli spričevala in se
posladkali s kremnimi rezinami katehistinje Patricie.
Popoldne pa so se birmanci še enkrat zbrali, ob pici in pijači, ter se skupaj s prijatelji iz Planine, s katerimi so
preživljali vikend pri Novi Štifti, poveselili na račun zaključka verouka in
prejema darov Sv. duha.

V soboto, 11. junija 2016, je bilo
dopoldne na dvorišču pred župni- Žegnanje na Bločicah
Leto je okoli in v majhni vasici
ščem zelo veselo. Obiskali so nas namreč Mladi za Kristusa, Nina, Martin Bločice smo se zopet spomnili naših
in Boris, in nas skupaj popeljali skozi zaveznikov Sv. Primoža in Felicija5

na, ki godujeta 9. junija. V vasi smo
tako praznovali žegnanje in se v večjem številu zbrali pri sveti maši, ki jo
je vodil naš župnik Sandi ob pomoči
ministranta Aneja in svojih bralcev.
S svojim obiskom nas je počastil tudi
cerkveni pevski zbor, ki je poskrbel,
da je bila maša še bolj slovesna.
Po končanem mašnem obredu
smo se pogostili pri vaški cerkvi. Ob
dobrotah domačih gospodinj in pijači
smo poklepetali ter s pesmijo zaključili druženje pri cerkvi in ga nadaljevali v krogu sorodnikov na domu.
H.Ž.
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Literarni večer o Jalnu
V soboto, 4. junija, sta v gasilskem
domu v Grahovem zakonca Marjeta in
Ciril Žebovec pripravila literarni večer
o slovenskem pisatelju Janezu Jalnu, ki
je bil tudi nekaj let grahovski župnik.
Slišali smo odlomke iz njegovih del,
prebranih pa je bilo tudi nekaj pesmi
Jalnovega prijatelja Ivana Sadarja. Vse
to pa so z lepim petjem popestrili naši
župnijski pevci. Po končanem programu je bilo moč kupiti tudi knjige omenjenih umetnikov besede. Naše gospodinje so tudi napekle nekaj peciva,
župnik Sandi pa je poskrbel za pijačo.

Tako smo ob koncu še malo pokramljali. Navzoči so bili predvsem starejši farani, ki so g. Jalna osebno dobro
poznali. Bog daj, da bi bilo tovrstnih
večerov še več in še več udeležbe.
sos
Dekanijsko romanje duhovnikov
Duhovniki dekanije Cerknica
smo od nedelje do srede (od 19. do
22. junija) šli na naše letno romanje.
Odpravili smo se proti južni Italiji.
Obiskali smo Marijino božjo pot v
Loretu, kjer se hrani Marijina hiška
iz Nazareta. Ustavili smo se v mestu
Osimo, ki je za Slovence znan po t. i.
Osimskem sporazumu. Ogledali smo
si tamkajšnjo cerkev sv. Jožefa Kupertinskega in stolnico sv. Leoparda.
Zatem smo šli v kraj Mannopello, kjer

se nahaja skrivnostni Jezusov obraz
v kapucinski cerkvi. Pot nas je vodila
ob jadranski obali še bolj proti jugu,
kjer je kraj San Giovanni Rotondo.
Tu je v svoji novi cerkvi pokopan sv.
pater Pij, eden najpopularnejših italijanskih svetnikov. V njegovi grobnici
je naš umetnik p. Rupnik naredil velike mozaike iz življenja svetnika, pa
sv. Frančiška in tudi iz Svetega pisma.
Ogledali smo si tudi staro romarsko
cerkev nadangela Mihaela (Monte
sant'Angelo) in nazaj grede še v Lancianu evharistični čudež. Pred več kot
1000 leti se je nekemu menihu med sv.
mašo hostija spremenila v pravo meso
in vino v pravo kri. Polni lepih vtisov
in duhovno obogateni smo se župniki
vrnili vsak v svojo župnijo.
Sandi
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SVETE MAŠE IN GODOVI
1. 7., petek, Estera, svetop. žena
2. 7. sobota, Ptujskogorska Mati Božja
3. 7., NEDELJA SLOVENCEV
PO SVETU, Tomaž, apostol
4. 7., ponedeljek, Urh, škof
5. 7., torek, Ciril in Metod,
slovanska apostola
6. 7., sreda, Marija Goretti, muč.
7. 7., četrtek, Edilburga, opatinja
8. 7., petek, Prokopij, škof
9. 7. sobota, kitajski mučenci
10. 7., PETNAJSTA NEDELJA
MED LETOM, Amalija, red.
11. 7., ponedeljek, Benedikt, opat
12. 7., torek, Mohor in Fortunat, muč.
13. 7., sreda, Henrik, cesar
14. 7., četrtek, Kamil, redovnik
15. 7., petek, Bonaventura, škof
16. 7. sobota, Karmelska Mati Božja
17. 7., ŠESTNAJSTA NEDELJA
MED LETOM, Aleš, spok.
18. 7., ponedeljek, Arnold, drž.
19. 7., torek, Makrina, devica
20. 7., sreda, Marjeta Antiohijska, muč.
21. 7., četrtek, Lovrenc iz
Brindisija, cerkveni učitelj
22. 7., petek, Marija Magdalena, spok.
23. 7. sobota, Brigita Švedska, red.
24. 7., KRIŠTOFOVA
NEDELJA, Šarbel, puščavnik
25. 7., ponedeljek, Jakob Starejši, ap.
26. 7., torek, Joahim in Ana
27. 7., sreda, učenci Cirila in Metoda
28. 7., četrtek, Samson, opat
29. 7., petek, Marta, Lazarjeva sestra
30. 7. sobota, Peter Krizolog, šk.
31. 7., OSEMNAJSTA
NEDELJA MED LETOM,
Ignacij Loyolski, jezuit

Grahovo (19.00)
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Bločice (10.15)
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Žerovnica (18.00)
Žerovnica (18.00)
Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Žerovnica (18.00)
Lipsenj (18.00)
Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Žerovnica (18.00)
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za duše v vicah
za župljane
++ Janez in ostali iz družine KRANJC
v zahvalo zdravstvenemu osebju
+ Rok MIHELČIČ, obletna
za zdravo pamet
sv. maša drugod
v čast Materi Božji za nove duhovne poklice
sv. maša drugod
++ Janez, obletna, Marija DEBEVC
++ Marija, Jakob POROK, obletna
++ Franc ŠTENTA, obletna
+ Ernestina IVANETIČ, 30. dan
za župljane
po namenu?
sv. maša drugod
sv. maša drugod
+ Frančiška ULE, obletna
++ iz družine KNAP, v zahvalo za zdravje
++ ++ Franc in ostali ROJC
za župljane
+ Erna IVANETIČ (namesto cvetja)
++ starši DROBNIČ
po namenu?

+ Stanislav INTIHAR
+ Helena ALBREHT
++ iz družine MAROLT
+ Milka TODOROVIČ, rojena VESEL, obletna
za župljane
++ Ana, ob godu, Rafael DOLŠAK
po namenu?
po namenu?
sveta maša drugod
sveta maša drugod
Grahovo (9.00) ++ Stane, obletna, in ostali ŠKRLJ
Žerovnica (10.15) ++ Marija, obletna, Janez DEBEVC

