OZNANILA
oktober 2016

župnije Grahovo pri Cerknici
št. 10

BOŽJE USMILJENJE, POČITEK SRC,
SPOKOJNOST SREDI NEMIRA
Zanimiv je ta vzklik, ki je mogoče za današnji čas še
bolj primeren kot pred sto leti za časa sv. Favstine, ki ga
je zapisala. Že v svetem pismu beremo, da se le v Bogu
spočije človekova duša. In sveti Avguštin zatrjuje, da je nemirno naše srce, dokler ne počije v Bogu.
Mnogi mistiki (duhovni ljudje) so imeli
tovrstno izkušnjo, ker so si znali vzeti čas
za Boga. Tudi nas srce pogosto vleče proč
od hrupnega življenja, ki ga doživljamo na
cesti, v službi ali medsebojnih odnosih.
Kdaj pa kdaj zahrepenimo, da bi zbežali
daleč nekam v puščavo in pozabili na svoje obveznosti. Ta
puščava je lahko hoja v hribe ali sprehod med travniki. Ta
puščava je lahko sedenje ob potoku ali morski obali. Ta
puščava pa je lahko tudi samotna cerkvica, ki jo obiščemo,
ko gremo mimo, da bi zadobili svoj notranji mir. Takrat
smo sami pred Bogom. Ob njem se spočijemo, ob njem
čutimo spokojnost, ki je v hrupnem svetu ne najdemo. Ko
niti ne molimo, ampak samo ždimo v zadnji klopi cerkve.
Ko niti ne gledamo slik ali fresk ali kipov, ampak zaprtih
oči doživljamo bližino Boga. Uf, kako osvežilno. Kot bi
spil liter hladne vode po celodnevni hoji po vročem pesku.
Začenjamo mesec rožnega venca, ko se spet na poseben način izročamo nebeški Materi Mariji. Pa če že ne
zmoremo petdeset Zdravamarij, pa vsaj deset. Ali vsaj tri,
ko čakamo na blagajni ali na banki. Pa če že ne zase, pa za
tiste, ki nas prosijo pomoči.
Župnik Sandi

NAPOVEDNIK
• Mesec oktober je posvečen Mariji, rožnovenski Materi božji. Pred
vsako tedensko sveto mašo molimo rožni venec, ob nedeljah pa eno
desetko.
• Prvi teden v oktobru obhajamo teden za življenje.
• V soboto, 1. oktobra, je dekanijsko
svetoletno romanje na Dolenjsko.
Iz Starega trga je odhod ob 7.30,
iz Cerknice pa ob 8.00. Prijavite se
lahko pri župniku Sandiju.
• V nedeljo, 2. oktobra, obhajamo
katehetsko nedeljo. Bogu, Mariji
in angelom varuhom se bomo priporočili predvsem otroci, vzgojitelji, učitelji in kateheti, da bi naše
študijsko delo v tem letu bilo uspešno. Vsi otroci bodo sodelovali pri
tej sveti maši (tudi predšolski in
prvi razred), s seboj pa bodo prinesli šolske torbe in jih blagoslovili.
Tudi cerkveni pevci bodo s svojim
petjem polepšali slovesnost.
• V petek, 7. oktobra, bo v Begunjah
pri Cerknici, v gasilskem domu, ob
17.00 predavanje o pomorjenih v
Hudi jami.
• V nedeljo, 9. oktobra, bosta ob
15.00 pogreb za žrtve iz Hude jame
in sv. maša v Begunjah. Obred bo
opravil škof Stres, navzoč pa bo
tudi predsednik države Borut Pahor. Vabljeni!
• V četrtek, 13. oktobra, bo ob 19.45
sestanek staršev prvoobhajancev.
2

•
•
•
•

•

•

•

Prav je, da se dogovorimo o bližnji
in daljni pripravi na naš največji
župnijski praznik naslednje leto.
Vabljeni vsi!
Na prvo nedeljo v mesecu je ofer
na Bločicah. Še vedno zbiramo za
kurjavo.
Na drugo nedeljo v mesecu pa je
ofer za kurjavo tudi v Grahovem in
Žerovnici.
Izjemoma na tretjo nedeljo (16.
10.) pride gospod dekan Maks k
deveti maši za mesečno spoved.
V soboto, 22. 10., bo ministrantski
kviz za našo dekanijo. Podrobnosti
bodo znane naknadno. (kje in ob
kateri uri).
V nedeljo, 23. 10., obhajamo svetovni dan misijonov. Zbiramo
sredstva za slovenske misijonarje,
zanje molimo. Smo pa tudi sami
misijonarji med ljudmi, ki Boga ne
poznajo ali ga celo sovražijo.
Iz sobote na nedeljo (29.–30. 10.)
prehajamo na zimski čas in bo treba eno uro pomakniti nazaj, zato
bomo eno uro dlje spali in skoraj
gotovo ne zamudili nedeljske maše.
Na Martinovo soboto (12. 11.)
bomo šli na Martinovo romanje v
Metliko in okolico. Odhod bo ob
6.00 iz Grahovega. Prispevek za
prevoz in kosilo bo 25 evrov. Podrobnosti naknadno. Prijave zbira
župnik Sandi.

OBVESTILA
Urnik verouka
TOREK
14.30
15.45
SREDA
16.30
16.30
17.15
17.15

SEDMI razred (g. Sandi)
DRUGI razred (g. Sandi)
PREDŠOLSKI (SONČNI ZAREK) IN PRVI razred (ga. Patricia)
TRETJI IN ČETRTI razred (gdč. Polona)
PETI IN ŠESTI razred (ga. Patricia)
OSMI IN DEVETI razred (gdč. Polona, g. Sandi)

HHSočasno z veroukom se bodo začele
tudi pevske vaje za otroški zbor ob
sobotah ob 10.00. Občasno bodo
ob sobotah ob 11.00 še delavnice.
HHPrispevek za verouk znaša 40 evrov
za prvega otroka, za vsakega naslednjega pa 10 evrov manj. Zbiramo
prijave tudi za predšolski verouk,
ki se imenuje Sončni žarek. Vabljeni otroci, stari pet let.
HHTedenske svete maše so v Grahovem ob 19.00, po podružnicah pa
ob 18.00, če jih le naročite.
HHČez 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.
HHOb petkih popoldne so uradne ure
v župnišču, sicer pa je g. župnik

dosegljiv vedno pred in po sv. maši
ali na mobitel.
HHNa prvi petek po sveti maši so litanije Srca Jezusovega. Že dopoldne
pa obisk bolnikov na domu.
HHNa prvo soboto molimo litanije v
čast Materi Božji.
HHKer je naša župnija zaznamovana
s salezijansko navzočnostjo, priporočam na 24. v mesecu spomin
Marije Pomočnice in zadnjega v
mesecu spomin na sv. Janeza Boska.
HHPoleg rednih sodelavcev pri oblikovanju mesečnih oznanil vabim k
sodelovanju še druge, ki znate kaj
lepega napisati.
HHPo dogovoru so priprave za krst in
poroko.
HHPo dogovoru z župnijskim pastoralnim in gospodarskim svetom
bomo v katehetskem letu 2016/17
preuredili staro mežnarijo in garažo ob župnijski cerkvi. Nadalje pa
3

del župnijskega kora in stopnice na
petkih ob 20.00. Vabljeni tudi novi
kor v Žerovnici ter zakristijo pri
člani!
sv. Štefanu na Lipsenju (prepereli HHOb sobotah naše gospe rade čistijo
in krasijo župnijsko cerkev, pa tudi
strop). Hvala za vaše velikodušne
žerovniško. Občasno pa tudi na
dobrote.
Lipsenju in na Bločicah. Hvala za
HHPriporočam verski tisk, predvsem
Družino in Ognjišče, za otroke pa
vaš trud in skrbnost.
HHZahvaljujem se vsem za bero in
Mavrico.
tudi za vaše dobrote z vrta, ki jih
HHV mesecu oktobru je še nekaj proprinesete v župnišče. Bog povrni!
stih dni za svete maše. Lahko jih
HHVsem, ki ta mesec godujete, pranaročite!
znujete rojstni dan ali kakšen jubiHHS septembrom smo začeli redne
pevske vaje za cerkveni zbor ob
lej, voščimo obilo Božjega žegna.

ZAČELO SE JE NOVO ŠOLSKO LETO
Zopet smo vstopili v september in
z njim tudi v novo šolsko leto. Pričelo se je novo obdobje pridobivanja
znanja, druženja s sošolci in prijatelji,
razmišljanja o interesnih dejavnostih,
ki nas veselijo, ter novega veroučnega
leta. Veliko otrok že vzdihuje, saj so se
že začele domače naloge in predvsem

težko in naporno pridobivanje dobrih
ocen. Pa vendar, če dobro premislimo,
je znanje vrednota. Dobro je vedeti in
znati, saj si s tem širimo obzorja, znanje pa uporabimo pri svojem delu ali
razumevanju sveta in njegovega delovanja. Če povzamemo iz zgodovine,
so bili Rimljani v času Kristusovega

NAMENI APOSTOLATA MOLITVE – oktober 2016
SPLOŠNI: Da bi novinarji pri opravljanju svojega dela vedno izhajali iz
spoštovanja do resnice in iz globokega čuta za etičnost.
Oče naš …
ZA EVANGELIZACIJO: Da bi svetovni dan misijonov v vseh krščanskih občestvih poživil evangeljsko veselje in zavest odgovornosti za njegovo
oznanjevanje.
Zdrava Marija …
SLOVENSKI: Da bi ostali zvesti v dejavni povezanosti z misijonarji, ki jih
podpiramo. Slava Očetu …
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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.

rojstva zelo napredni in imeli so veliko znanja. Gradili so kanalizacijo,
mostove, akvadukte, poznali so vrsto
malte, gradili ceste, velike koloseje,
knjižnice ... Po propadu Rimskega
cesarstva pa se je pridobljeno znanje
pozabilo in začel se je, kot velikokrat
rečemo, temačni srednji vek. In kaj
nam ostaja v spominu, ko govorimo o
srednjem veku? Največkrat umazanija
in z njo kuga, bolezni, revščina, zaradi neznanja in nerazumevanja naravnih pojavov pa pobijanje žensk zaradi
čarovništva in inkvizicija. Po koncu
srednjega veka ob novih odkritjih in
predvsem z novimi reformami raz-

svetljenih avstro-ogrskih vladarjev, ki
so uvedli obvezno šolstvo in pospešili
pridobivanje znanja za vse otroke, se
naše zavedanje in znanje o delovanju
narave eksponentno povečujeta. Pogosto si rečem: »Hvala Bogu, da živim
v današnjem času in ne v srednjem
veku, saj živim v miru in blagostanju,
nisem lačna in če zbolim, mi pomaga
medicina.« Res je, hvaležna sem Bogu,
da živim tu in sedaj. Zahvaljujem se
Jezusu, da sem imela to možnost, da
sem se lahko izobrazila in si pridobila
znanje, s katerim lahko delam dobro
in ga lahko delim dalje. Želim si tudi,
da bi vsi veroučenci v Grahovem začutili v sebi to hvaležnost za znanje,
ki ga dobivajo tako
v šoli kot pri verouku. Ob tem pa
svojo vero poglabljali in širili svoja
obzorja zaupanja v
Boga.
Zato vse otroke
vabimo na BLAGOSLOV TORB, ki
bo v nedeljo, 2. 10.
2016, ob 9.00, da z
veselimi in odprtimi srci sprejmemo
blagoslov in z njim
razvijamo znanje in
vero ter se zanju zahvaljujemo.
P. V.
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Nebeški angel, ki me varuješ pred
vsemi nevarnostmi.
Mesec oktober je tudi v znamenju Nebeški angel, ki razganjaš temo in
razsvetljuješ pamet.
angelov varuhov, naših nebeških zavetnikov. Zato je na mestu, da se tudi
njim radi priporočamo. Prva molitev,
ki smo se jo že kot majhni otroci naučili, je prav bila njim posvečena. Tukaj
pa so zapisane še litanije njim v čast,
ki jih lahko občasno zmolimo. Nanje
odgovarjamo: Prosi zame!
Nebeški angel, ki si moj varuh.
Nebeški angel, ki te častim kot svojega vodnika.
Nebeški angel, ki mi daješ dobre nasvete.
Nebeški angel, ki zavzemaš mesto
učitelja.
Nebeški angel, ki me nežno ljubiš.
Nebeški angel, ki si moj tolažnik.
Nebeški angel, ki si mi dan kot dober
brat.
Nebeški angel, ki si mi dober pastir.
Nebeški angel, ki si priča vseh mojih
del.
Nebeški angel, ki mi pomagaš pri
vseh mojih podvigih.
Nebeški angel, ki me neprestano varuješ.
Molitev svetega
Nebeški angel, ki si prizadevaš zame. Frančiška Asiškega v čast
Nebeški angel, ki me nosiš v svoji Devici Mariji
roki.
Nebeški angel, ki me usmerjaš na Pozdravljena, Gospa,
sveta Kraljica,
vseh mojih poteh.
Nebeški angel, ki me ognjevito braniš. sveta Božja Mati Marija,
Nebeški angel, ki me vodiš z modrostjo. ki si, Devica, postala Cerkev.
Litanije
svetega angela varuha
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Izbral te je najsvetejši
Oče nebeški
in te posvetil z najsvetejšim
ljubljenim Sinom
in Svetim Duhom Tolažnikom.
V tebi je bila
in je vsa polnost milosti
in vse dobro.
Pozdravljena, njegova palača!
Pozdravljena, njegov tabernakelj!
Pozdravljena, njegovo domovanje!
Pozdravljena, njegovo oblačilo!
Pozdravljena, njegova dekla!
Pozdravljena, njegova mati!
In vse ve svete kreposti,
ki se po milosti
in razsvetljenju Svetega Duha
izlivate v srca verujočih,
da jih iz nevernih spreminjate
v Bogu zveste.

la za prejete milosti. Ničesar nočem
zadrževati zase. Nisi me zato obdaril
z dobrotami, da jih bom skopuško
skrival pred potrebnimi. S svojim
prizadevnim delom moram množiti
podarjeno v deseteren sad, sicer me
boš, lenega služabnika, trdo privil ob
uri obračuna. Ničesar ne obljubljam,
Gospod, pogostokrat sem namreč že
ostal samo pri besedah. Pomagaj mi,
prosim, narediti prvega in vse naslednje korake k bolj ozaveščenemu bivanju. Hvala, dobri Jezus!
Molitev za obvladanje
jezika
Preljubi Sveti Duh, moj Bog, uči
me modro govoriti. Daj mi, da se
nekoristnih misli in pogovorov izognem. Pomagaj mi, da bom veliko
govoril o Tebi. Priznam, moje besede
niso učinkovite pri ljudeh dobre volje. Želim, da bi moje besede vedno
prinesle tolažbo tistim, ki so žalostni
ali so v stiski. Vzemi moje ustnice in
jih daj k Tvojim. Vzemi moj razum
in ga naredi za inštrument Tvoje dobrote. S pogovorom želim ljudi vedno bliže k Tebi pripeljati in Tebe k
njim. Amen.

Zahvalna molitev
Ničesar nimam, Gospod, česar ne
bi prejel kot dar iz Tvojih rok. Naj bo
zato moja molitev ena sama zahva7

SVETE MAŠE IN GODOVI
1. 10., sobota, Terezija deteta Jezusa
2. 10., ROŽNOVENSKA
NEDELJA, angeli varuhi
3. 10., ponedeljek, Gerard, opat
4. 10., torek, Frančišek Asiški
5. 10., sreda, Favstina, redovnica
6. 10., četrtek, Bruno, redovnik
7. 10., petek, rožnovenska Mati Božja
8. 10., sobota,
Pelagija, spokornica
9. 10., OSEMINDVAJSETA
NEDELJA, Sara, spokornica
10. 10., ponedeljek, Danijel, muč.
11. 10., torek, Kanik, opat
12. 10., sreda,
Maksimiljan Celjski, škof
13. 10., četrtek, Gerald, knez
14. 10., petek, Kalist, papež
15. 10., sobota, Terezija Velika
16. 10., DEVETINDVAJSETA
NEDELJA MED LETOM,
17. 10., ponedeljek, Ignacij Ant.
18. 10., torek, Luka, evangelist
19. 10., sreda, kanadski mučenci
20. 10., četrtek, Irena, mučenka
21. 10., petek, Uršula, mučenka
22. 10., sobota, Marija Saloma

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

++ Matija, obletna, Ivana INTIHAR
+ Ana ANIČIČ
+ Ivan, Janez in Jure ŠEGA
+ Jože ŠEGA, obletna
vsi ++ iz družine PREMROV
+ Franc MAHNE, ob rojstnem dnevu
V čast Matere Božje za nove duhovne poklice
+ Ivana BARAGA
+ Franc, Ivanka, obletna, hči Mira VESEL
+ Janko POROK
+ Janez, 5. obl., France BARAGA
++ Ana, obl., ostali ŽNIDARŠIČ in JERE
+ Justina TELIČ, obletna
++ Ema in starši ŠRAJ
+ Rezka MEDLE
+ Jakob ULE
++ Frančiška, Janez NANUT, obletna
za duše v vicah
++ Jože TELIČ, Anton ZALAR, obletna
++ brat Jože, družina KRAŠEVEC
+ Terezija MULC, ob godu
za župljane
po namenu?
sv. maša drugod
sv. maša drugod
Grahovo (19.00) ++ Zora in Štefan POLOVIČ, obletna
Žerovnica (18.00) ++ starši, sestre in nečak TURŠIČ
Grahovo (19.00) + nečak Boštjan JEREB, ob rojstnem dnevu
23. 10., MISIJONSKA
Grahovo (9.00) + oče in sin Karel MOHAR (iz Loža)
NEDELJA, Janez Kapistran
Žerovnica (10.15) + France, obl., brata Janez, Jože PRIMOŽIČ
24. 10., ponedeljek, Anton Marija Klaret Grahovo (19.00) za župljane
25. 10., torek, Darinka, mučenka Grahovo (19.00) po namenu?
26. 10., sreda, Lucijan, mučenec Grahovo (19.00) po namenu?
27. 10., četrtek, Sabina Avilska, muč. Grahovo (19.00) + Ivana MAHNE
28. 10., petek, Simon in Juda, ap. Grahovo (19.00) V čast Matere Božje za letošnje novomašnike
29. 10., sobota, Mihael Rua, red. Grahovo (19.00) po namenu?
30. 10., ŽEGNANJSKA
Grahovo (9.00) ++ Srečko, obletna, ANZELJC in KEBE
NEDELJA, Marcel, mučenec
Žerovnica (10.15) + Jakob GODEJŠA
31. 10., ponedeljek, Bolfenk, škof
sv. maša drugod

