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BOŽJE USMILJENJE, IZ KATEREGA
IZVIRATA VSAKRŠNO ŽIVLJENJE IN SREČA
Bog nas je poklical v življenje, da bi bili srečni. Toda
v svetu deluje tudi hudič, ki pa nam ne želi sreče. Ljudje
smo nagnjeni h grehu, zato se hudič vtihotapi v naše misli,
besede in dejanja. Iz tega pogosto sledi, da postanemo nesrečni. Pa vendar nas Bog vedno znova vabi na pravo pot,
ki lahko edina osrečuje. Nekateri ljudje postanejo tako
nesrečni in obupani, da si vzamejo
življenje. Še huje pa je, da kdo zaradi
osebne nesreče onesreči še druge. Lep
tovrsten primer je teroristični napad
v francoski Nici, ko se je blaznež vozil
s kamionom po sprehajalni cesti in kot
keglje podiral nedolžne sprehajalce. Mrtvih je bilo več kot
80, še več je bilo ranjenih, še veliko več pa osebno zaznamovanih za vse življenje. Svetovna javnost je bila šokirana.
Prav ta dogodek pove, da ima vsako moje slabo dejanje negativen vpliv najprej na mene osebno, nato na moje bližnje
in cel svet. Zato je prav, da se vedno trudimo delati dobro
in prosimo Boga pomoči. Bog se nas bo vedno usmilil, če
se bomo k njemu zatekali. Iz Boga izvira polnost življenja. Življenje v obilju in ne samo životarjenje. Življenje v
sreči in ne samo v nesreči. Življenje v veselju in ne samo
v žalosti. Pravi kristjan se ne predaja malodušju, češ: na
svetu pač moramo potrpeti in biti potrti, v nebesih pa nas
čaka večna sreča. Bog hoče, da si prizadevamo za božje
kraljestvo že tukaj, na zemlji. Tako namreč tudi prosimo
v Gospodovi molitvi.
Župnik Sandi

NAPOVEDNIK
• V ponedeljek, 1. avgusta, bo v žučast Vnebovzeti. Beremo primerne
pnišču ob 20.00 sestanek za animaduhovne misli in zmolimo litanije
torje oratorija.
Matere Božje. Ta največji Marijin
praznik je tudi dan posvetitve naše
• Od 2. do 4. avgusta (od torka do čedežele Nebeški materi.
trtka) bomo imeli še tridnevni oratorij za otroke. Kot smo že vajeni, • Na praznik Vnebovzete so svete
od 9.00 do 15.00. Mnogi ste že bili
maše po nedeljskem razporedu.
Vabim cerkvene pevce, da pridejo
na oratoriju, ki se je odvijal v začetv čim večjem številu na kor. Ta dan
ku počitnic. Mnogi pa takrat niste
lahko obiščemo tudi druge Mariutegnili in ste prav tako vabljeni.
jine cerkve. Naj zadoni pesem: »O
Prispevek je le 5 evrov.
Devica, Pomočnica, vseh sloven• Od 7. do 15. avgusta opravljamo pri
svetih mašah tudi devetdnevnico v
skih src Kraljica«.

OBVESTILA
ӴӴ Ker so v mesecu avgustu počitnice
in dopusti, ni verouka, ni pevskih
vaj in ne drugih rednih dejavnosti.
ӴӴ Na prvo nedeljo v mesecu je ofer na
Bločicah, na drugo pa v Grahovem
in v Žerovnici. Zbiramo za beljenje
cerkvenega stropa v Grahovem.
ӴӴ Na drugo nedeljo v mesecu je tudi
priložnost za sv. spoved. Pride g.
dekan Maks Ipavec.
ӴӴ Tedenske svete maše so v Grahovem ob 19.00, po podružnicah pa
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
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Božjemu usmiljenju in ob sobotah
za družine.
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 Na prvo soboto molimo litanije v
čast Materi Božji.
ӴӴ Uradnih ur med počitnicami ni, je
pa g. župnik vedno dosegljiv po telefonu za kakršen koli dogovor.
ӴӴ 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.
ӴӴ Poleg rednih sodelavcev pri oblikovanju mesečnih oznanil vabim k

sodelovanju še druge, ki znate kaj
boviči na otok Pag. Cena je zelo
lepega napisati.
ugodna. O podrobnostih se pogoӴӴ Po dogovoru so priprave za krst in
vorite z župnikom Sandijem.
poroko.
ӴӴ V mesecu avgustu je še nekaj proӴӴ Priporočam verski tisk, predvsem
stih dni za svete maše. Lahko jih
Družino in Ognjišče, za otroke pa
naročite!
Mavrico.
ӴӴ Vsem, ki ta mesec godujete, praӴӴ Konec avgusta in v septembru vaznujete rojstni dan ali kakšen jubibljeni na počitnikovanje v kraj Zulej, voščimo obilo Božjega žegna.
NAMENI APOSTOLATA MOLITVE – avgust 2016
SPLOŠNI: Da bi šport predstavljal priložnost za srečevanje med narodi in
tako prispeval k miru v svetu.
Oče naš …
ZA EVANGELIZACIJO: Da bi kristjani z življenjem po evangeliju pričali
za vero, poštenost in ljubezen do bližnjega.
Zdrava Marija …
SLOVENSKI: Da bi romarji ob obisku svetišč našli poglobitev vere, upanja in ljubezni.
Slava Očetu …

DOGODKI
Romanje na Štajersko
Na dan državnosti je gospod župnik organiziral župnijsko romanje
na Štajersko. Gospod Sandi se vedno
za minimalno ceno maksimalno potrudi za organizacijo, kulturo, duhovnost in Bog ne daj, da bi bil kdo lačen ali žejen. Res je škoda, da se nas
je zbralo za manj kot pol avtobusa.
Nekateri so se zbali vročine, nekateri so dali prednost domačim opravilom. Ob tem sem se spomnila berila
iz Svetega pisma, ki pravi: Človek ne

živi samo od kruha. Delo počaka, lepa
doživetja pa gredo mimo nas, če jih
ne izkoristimo. Najprej smo obiskali
goro Oljko. Tamkajšnji mežnar nam
je čudovito predstavil cerkev in njeno
zgodovino. Nadaljevali smo vožnjo v
Slovensko Bistrico in si ogledali njihov grad. Gospa Zdenka nam je izčrpno predstavila zgodovino in njihove
zbirke. Tukaj je živela rodbina Atems,
katere člani so bili tudi glasbeniki. Po
vojni so jih likvidirali, vso opremo pa
pokradli. Ostale so le freske in lonče3

ne peči. Sedanje vodstvo se zelo trudi
pri vzdrževanju objekta. Ogledali smo
si zbirko mineralov, lutke v narodnih
nošah s celega sveta, spominsko sobo
Antona Ingoliča in še kaj. Za konec
nas je ga. posedla v klopi v prav taki
učilnici, kot smo jo sami obiskovali
pred 50 in več leti. Napolnjeni z nostalgijo otroštva smo nadaljevali pot
proti Mariboru. Panoramsko smo si
ogledali del mesta, vstopili skozi sveta
vrata mariborske stolnice in obiskali
Slomškov grob.
Sledil je glavni dogodek tega dne:
sv. maša v domači župniji našega župnika skupaj s pevci te župnije.
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Gostoljubni Štajerci so nam potem
pripravili gostijo, da si jo zapomniš:
hladna pijača, tople lepinje, okusno
meso, pecivo in nepozabno vzdušje. Z
Zdravljico smo počastili našo samostojnost in skupaj zapeli še nekaj narodnih. Njihove pevke so nas pa počastile s pravim koncertom koroških
in dalmatinskih pesmi. Bilo je res tako
enkratno, da bi kar ostali, a je bilo
treba iti domov. Še postanek za krofe
na Trojanah in že nas je šofer Vojko
varno pripeljal v Grahovo. Polni lepih
vtisov smo se razšli. Posebej so bili veseli tisti, ki so oklevali, če bi šli, saj so
se prav odločili. Napolnili smo si bate-

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.

rije, da bomo nekaj časa lažje premagovali težave, ki nam jih življenje vsak
dan pošilja. G. Sandi pa že sprejema
prijave za martinovanje v Beli krajini.
Marija Levec
ORATORIJ 2016: ZDAJ GRE
ZARES!
Ostržkova zgodba
Na oratoriju, ki je v Grahovem potekal od 27. 6. do 1. 7. 2016, so otroci
uživali v sproščenem vzdušju, igri in
ustvarjanju. Animatorji so se začeli
zbirati kmalu po 8. uri zjutraj, otroci pa okoli 9. Ure. Ko smo bili zbrani
tako otroci kot animatorji, smo šli najprej v cerkev, kjer smo peli, poslušali zgodbo, predvideno za tisti dan, in
molili. Nato so se udeleženci razdelili
po skupinah, kjer so skupaj z animatorji izvajali kateheze. Po končanih
katehezah pa se je pričelo ustvarjanje

v različnih delavnicah. Pod vodstvom
Polone O. so manjši otroci ustvarjali s
papirjem, se šli frizerski salon in vadili dramsko igro za zaključni nastop za
starše v petek popoldne. Eva in Polona
M. sta motivirali svoje varovance na
posebno ustvarjalen način. Amadej je
s svojimi udeleženci izvajal delavnico
za izdelavo lutk in športno obarvane
urice pred kosilom. Samostojno je
tudi pripravil lov za zakladom, za katerim so se otroci zapodili v četrtek
na pikniku. Letos smo na oratoriju
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pogrešali večletnega animatorja Tilna,
saj zaradi zdravstvenih težav ni mogel
priti. Manca in Patricia pa sva vodili
kuharske delavnice. Otroke sva poskušali motivirati in jih naučiti nekaj
preprostih stvari, ki jim bodo prišle
prav v življenju, oziroma jih seznaniti
s pripravo različnih, vsakdanjih jedi.
Od ponedeljka do srede so delavnice
potekale z Manco, v četrtek in petek
pa s Patricio. V ponedeljek smo se z
otroki zbrali v kuhinji in se lotili priprav za sadno kupo. Otroci so olupili sadje in ga narezali na manjše kose
pod Mančinim nadzorom. Medtem
ko so nekateri polnili večjo posodo s koščki sadja, so nekateri stepali
sladko smetano. Ko je bila sadna kupa
končana, je Manca skuhala še hrenovke za kosilo. V torek smo delali mini
pice. Vsak otrok je dobil manjši kos
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testa, ki ga je nato raztegnil, ga namazal s kečapom in dodal salamo ter sir.
Vse skupaj so zavili, razrezali na kolobarje in spekli v pečici. V sredo so
delavnico obiskali mlajši otroci, zato
so pomagali pri valjanju čokoladnih
kroglic iz že prej narejene čokoladne
mase. Medtem ko so otroci polnili
pladnje, je Manca skuhala makarone
z omako. V četrtek pa smo z velikim
veseljem nalagali čevapčiče na naše
krožnike, ki so jih spekli na Turistični
kmetiji Logar. Prav tako so z veseljem
odstopili travnik za piknik. Petek je bil
dan, ko so nam naše mame in babice
napekle več kot dvesto palačink, Patricia pa je skuhala fižolovo juho. Otroci,
ki so se udeležili kuharske delavnice,
so zopet pripravljali pecivo za starše ob zaključku oratorija v gasilnem
domu. Tam smo jim zapeli, predstavili

potek oratorija in se zopet sladkali s
pecivom in sladoledom.
Vsi angeli pa so nam v teh dneh
prišli v varstvo, saj se ni nobenemu
otroku nič zgodilo. Manjše praske pa
smo hitro oblepili z obližem.
Hvala vsem tistim staršem, babicam itd., ki ste za nas skrbeli z različnimi dobrotami, ter gospodu župniku
za organizacijo.
Manca in Patricia Verbič
Fatimska Marija
Naslednje leto bo minilo sto let,
odkar se je Devica Marija začela prikazovati trem pastirčkom
v Fatimi na Portugalskem.
Prvič se jim je prikazala 13.
maja in zadnjič 13. oktobra
1917.
V tem istem časovnem
obdobju, od 13. maja do
13. oktobra, smo in bomo v
letu usmiljenja v slovenskih
župnijah počastili obisk milostnega kipa Fatimske Marije romarice. Kip predstavlja in na
neki način ponavzočuje našo Mater
Marijo in vse tisto, kar je povezano s
fatimskimi sporočili. Romanje je kip
Fatimske Marije pričel v slovenskem
romarskem središču Marije Pomagaj
na Brezjah in bo romal po vseh slovenskih župnijah.
V našo župnijo je prispel v sredo 29.
junija ob 10. uri dopoldne. Na ta dan je

bilo na župnijskem dvorišču veselo otroško rajanje, saj je bil ravno dan v oratorijskem tednu. Kip so na lesenih nosilih
odnesli v cerkev, kjer nas je s svojo navzočnostjo počastil do 14. ure. Ob sprejemu so bili poleg otrok tudi župljani, ki
so se v molitvi želeli priporočiti Fatimski
Mariji romarici. Od 10. do 11. ter od 12.
do 14. ure so potekale skupinske molitve
rožnega venca. Ob 11. uri je bila maša v
čast ob njenem prihodu v našo župnijo, kjer se je vsak lahko s svojimi prošnjami obrnil k njenemu milostnemu
obličju, ki ga kip simbolno predstavlja.
Evharistijo so s petjem polepšali animatorji z branjem božje besede,
otroci s svojimi prošnjami in
zahvalami, člani župnijskega
pevskega zbora in vsi župljani,
ki so se želeli duhovno srečati
s simbolno navzočnostjo
Fatimske Marije.
Ob 14. uri je kip Fatimske
Marije svojo pot s kombijem (ponekod ga tudi nosijo
v procesiji od ene do druge
župnije) nadaljeval proti župniji Sv.
Trojica na Blokah.
Upam in želim, da se začnejo uresničevati besede nadškofa Zoreta, da
bi Marijin obisk prinesel nove zavesti
o tem, da smo odgovorni za ljudi okoli
sebe, da smo odgovorni za to, kaj delajo, in da smo odgovorni tudi za to
našo domovino.
A. D.
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SVETE MAŠE IN GODOVI
1. 8., ponedeljek, Alfonz Ligvorij, škof
2. 8., torek, Porcijunkula
3. 8., sreda, Lidija, svetopisemska žena
4. 8., četrtek, Janez Vianej, župnik
5. 8., petek, Marija Snežna
6. 8. sobota,
Jezusova spremenitev na gori
7. 8., DEVETNAJSTA NEDELJA
MED LETOM, Kajetan, duh.
8. 8., ponedeljek, Dominik, red.
9. 8., torek, Terezija – Edith Stein, red.
10. 8., sreda, Lovrenc, diakon in muč.
11. 8., četrtek, Klara, devica
12. 8., petek, Ivana Šantalska, red.
13. 8. sobota, Gertruda, opatinja
14. 8., DVAJSETA NEDELJA MED
LETOM, Maksimiljan Kolbe, muč.
15. 8., ponedeljek, MARIJINO
VNEBOVZETJE
16. 8., torek, Rok, spokornik
17. 8., sreda, Hijacint, redovnik
18. 8., četrtek, Helena, cesarica
19. 8., petek, Janez Eudes, duh.
20. 8. sobota, Bernard, opat
21. 8., ENAINDVAJSETA NEDELJA MED LETOM, Pij X., papež
22. 8., ponedeljek, Devica Marija Kraljica
23. 8., torek, Roza iz Lime
24. 8., sreda, Jernej, apostol
25. 8., četrtek, Ludvik, kralj
26. 8., petek, Tarzicij, mučenec
27. 8. sobota, Monika, mati
28. 8., AJSTA NEDELJA MED
LETOM, Avguštin, škof
29. 8., ponedeljek, Mučeništvo Janeza Krstnika
30. 8., torek, Agil, opat
31. 8., sreda, Nikodem, učitelj postave

Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)

za župljane
v čast Mariji Pomočnici za zdravje (Baragovi)
+ Stanko ŠKULJ, obletna
v čast Materi Božji za nove duhovne poklice
++ Francka, 7. obl., Jože MIHELČIČ
++ Marija, Jože in Rok ZAKRAJŠEK

Grahovo (9.00)
Bločice (10.15)

za božji blagoslov Franc in Karin IVANČIČ
++ Angela, obl., Janez MARKOVČIČ
sv. maša drugod
sv. maša drugod
++ Jakob in Ivanka MELE, obletna
za župljane
po namenu?
+ Emil ULE, ob rojstnem dnevu
+ Ludvik MODEC
++ Andrej, Marjeta, obl., ostali ROK
++ iz družine ŽIVČE (iz Žerovnice)
+ Jože TELIČ, obletna
zaobljubljen dan proti kugi v čast sv. Roku
za duše v vicah
sveta maša drugod (za župljane)
sveta maša drugod
+ Franc MODIC, 30. dan
++ iz družin KOROŠEC in OGRINC
++ Terezija in Janez LUNKA
+ Franc MAHNE, obletna
po namenu?
v dober namen za zdravje
sveta maša drugod
sveta maša drugod
++ Jože in starši MAHNE
++ Ana, starši in družina ANIČIČ
za župljane
po namenu?
po namenu?
po namenu?

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

