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BOŽJE USMILJENJE, KI NAS POSEBEJ
OBJEMAŠ V SMRTNI URI
Mesec november je v znamenju spomina na naše rajne.
Je v znamenju premišljevanja o minljivosti. K vsemu temu
nas vabi celo narava, ki se je odpravila k zimskemu spanju.
Na prvi november so naša pokopališča zelo oblegana. Na
grobovih zmanjkuje prostora za sveče in rože. Če kdaj, se
je na ta dan treba potruditi in obiskati poslednje bivališče
naših rajnih. A žalostno, če samo na ta
dan. Spomin na naše rajne pa nas vznemirja, ker vemo, da bomo tudi mi nekoč
tam, kjer so oni. Tudi trenutka smrti se
bojimo zaradi strahu pred osamo. Čeprav bo ob naši smrtni postelji bilo sto
ljudi, bomo vendarle sami morali prestopiti prag večnosti. V vsakdanji molitvi
Zdravamarije zato vedno znova kličemo k Nebeški materi
Mariji, naj prosi za nas še posebej ob naši smrtni uri. Tudi
sv. Jožefu se priporočamo za zadnjo uro, kdor pa se zateka
k sv. Trem kraljem, pa bo deležen milosti spoznanja zadnje
ure že vnaprej. Iz vzklikov sv. Favstine pa je razvidno, da
nas ob smrtni uri na poseben način objame Božje usmiljenje. Četudi bi umirali sami, zapuščeni od vseh prijateljev,
sorodnikov in znancev, pa vendarle nismo sami. Bog nas
sprejema v svoje naročje. Kakor je Jezus na križu zaklical:
Oče, v tvoje roke izročam svojo dušo, tako tudi vedno znova vse do zadnjega diha izročamo svojo dušo Gospodu.
Ob obisku grobov naših dragih pa molimo k Bogu tudi
zanje. Naj ta molitev v nas krepi vero v posmrtno življenje.
Župnik Sandi

NAPOVEDNIK
• Na praznik Vseh svetih (1. 11.) bo
po oznanjenih sv. mašah tudi blagoslov grobov. In sicer po podružnicah po sv. maši, v Grahovem pa
ob 16.00. Zatem (ob 17.00) bo v župnijski cerkvi molitev rožnega venca za naše rajne, še posebej tiste, ki
so umrli v zadnjem letu. Med vsako sveto mašo bo tudi priložnost za
sveto spoved. Za popolni odpustek,
ki ga lahko darujemo tudi za naše
rajne, je treba k spovedi, sv. maši
(in obhajilu), na pokopališče ter
moliti po papeževem namenu.
• Na Verne duše (2. 11.) vsak duhovnik opravi tri sv. maše. Ob redni še
po papeževem namenu in za duše
v vicah.
• Na zahvalno nedeljo (6. 11.) bo
ofer za vzdrževanje duhovnikov.
Ob tej priložnosti se vam zahvalim
za vse, kar prinesete v župnišče. V
evropski skupnosti smo (edino) v
Sloveniji duhovniki (žal) brez plače in zato živimo od darov dobrih
ljudi. Naj vam Bog za vse povrne s
svojim blagoslovom! V Grahovem
pri sv. maši pojejo naši pevci.
• V soboto, 12. 11., organiziramo
Martinovo romanje v Belo krajino.
Obiskali bomo lesno izdelovalnico
v Kočevju, mestno jedro v Črnomlju, medarno v Semiču, cerkev
(sv. maša) pri Treh farah, gasilski
muzej v Metliki, se udeležili degustacije pri Jakljeviču v Gabrovci in
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večerjali pri Matkoviču na Gornji
Lokvici. Prispevek za prevoz, tri
vstopnine, degustacijo in večerjo
znaša 30 evrov. Za cerkvene pevce
le 20 evrov. Za malico in dodatno
pijačo poskrbi g. župnik Sandi. Vabljeni v čim večjem številu.
V nedeljo, 13. 11., sodeluje v Grahovem pri sveti maši 7. razred (13.
11.). Sicer pa vse otroke vabimo ob
nedeljah k sveti maši in da čim prej
vrnejo spričevala s podpisom staršev za lansko veroučno leto.
V soboto, 19. 11., bodo ob 11.00
delavnice za otroke, še posebej vabljeni bodoči prvoobhajanci.
Na nedeljo Kristusa Kralja, 20. novembra, zaključujemo cerkveno
leto. V Grahovem pri sv. maši sodelujeta 8. in 9. razred.
V torek, 22. 11., goduje sv. Cecilija,
zavetnica cerkvene glasbe. Vabljeni
cerkveni pevci in tudi drugi k sv.
maši.
V četrtek, 24. 11., bo po sv. maši
ob 19.00 sestanek za starše otrok in
predavanje. Vabljeni v čim večjem
številu.
V soboto, 26. 11., bodo ob 11.00
delavnice za otroke, še posebej vabljeni bodoči prvoobhajanci.
Na zadnjo nedeljo (27. 11.) začnemo novo cerkveno leto, ker je prva
adventna in tudi nedelja Karitas. V
Grahovem pri sv. maši sodelujejo
predšolski otroci in prvi razred.

• V nedeljo, 4. 12., nas bo ob 16. uri
obiskal Miklavž. Prispevek staršev
je 10 evrov za enega otroka, če sta

dva ali več, pa na osebo 5 evrov.
Ministranti in otroški zbor brezplačno.

OBVESTILA

 Ob nedeljah v novembru molimo
po vsaki sv. maši za rajne, ki jih posebej priporočamo Bogu.
 V torek je verouk za sedmi razred
ob 14.30 in za drugi razred ob
15.45. V sredo je verouk za predšolski, prvi, tretji in četrti razred ob
16.30. Verouk za peti, šesti, osmi in
deveti razred pa je ob 17.15. Prispevek za verouk znaša 40 evrov
za prvega otroka, za vsakega naslednjega pa 10 evrov manj.
 Zaradi zimskega časa so tedenske
svete maše v Grahovem ob 18.00,
po podružnicah pa ob 17.00, 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 popoldne 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. Že dopoldne
pa obisk bolnikov na domu.

 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.
 Po dogovoru z župnijskim pastoralnim in gospodarskim svetom
bomo v katehetskem letu 2016/17
preuredili staro mežnarijo in garažo ob župnijski cerkvi. Nadalje, del
župnijskega kora in stopnice na kor
v Žerovnici ter zakristijo pri sv. Štefanu na Lipsenju (preperel strop).
Hvala za vaše velikodušne dobrote.
 V soboto, 22. 10., je prejela sv. krst v
naši župnijski cerkvi deklica Kim Bavec. Naj Bog blagoslovi njo in njeno
družino in jo ohrani v svoji ljubezni.
 V oktobru sta bila v Žerovnici dva
cerkvena pogreba: v torek, 4. 10.,
smo pokopali Ano Rok in v soboto,
22. 10., Stanislava Roka. Gospod,
daj jima večni pokoj!
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 Priporočam verski tisk, predvsem  Vsem, ki ta mesec godujete, praDružino in Ognjišče, za otroke pa
znujete rojstni dan ali kakšen jubiMavrico.
lej, voščimo obilo Božjega žegna.

DOGODKI
Pogrebna maša
in pokop krimskih žrtev
V nedeljo, 9. 10., je v župniji Begunje nad Cerknico bila maša zadušnica
in pokop 28 žrtev iz Krimske jame. Sv.
mašo in obred pogreba je vodil upokojeni ljubljanski nadškof, g. Anton
Stres. Ob veliki množici vernikov, številnih duhovnikov je bil navzoč sam
predsednik države, g. Borut Pahor. Po
dolgih desetletjih je vendarle prišlo do
dostojnega pokopa, ki ga zasluži vsako
človeško bitje.
Novinar Ivo Žandela je o takole
zapisal: Krimska jama leži visoko nad
zatrepom borovniške doline in okoli
sto metrov od strmega roba, ki se dviga visoko nad dolino. Obdajajo jo obsežni gozdovi, na severovzhodu proti
Rakitni in na jugu proti Begunjam pri
Cerknici. 13. julija 1942 so partizani
ugrabili šest deklet iz Begunj pri Cerknici in okolice ter jih umorili v Krimski jami: sestri Angelo in Ano Juvančič,
Jožefo Šivec in Ano Obreza, vse doma
iz Begunj pri Cerknici, ter Ivanko Purkat iz Otav in Marijo Zalar s Kožljeka.
Najstarejša med njimi je bila stara 35
let, najmlajša Ana pa 17. Dve sta bili
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noseči. Ivanka Purkat iz Gorenjih Otav
je šla v Ljubljano obiskat brata in so jo
zato obtožili (kako tipično) kot izdajalko. Pričuje tudi Janko Maček: Bog
ve, kaj vse so partizani z dekleti počeli,
preden so jih vrgli v Krimsko jamo. Tedaj je Krimska jama postala ena glavnih točk komunističnega terorja. Ljudje niso takoj zvedeli, kaj pomeni, če si
nekdo naenkrat vzame pravico odločati o življenju in smrti. Naenkrat umoriti šest mladih deklet! Ali so res zagrešile
zločin, če so kljub vojni prisluhnile naravnemu klicu življenja. Partizani so
svoje žrtve vedno oklevetali. Za dekleta
so raztrosili govorico, da so se družila
z Italijani.
Vsem svojcem se je ob pogrebu
odvalil kamen od srca, saj sem jim je
uresničila dolgoletna želja po dostojnem pokopu njihovih svojcev. Naša
naloga pa je moliti za pobite, pa tudi
za morilce, da bi se jih Bog usmilil,
saj so mnogi ravnali iz nevednosti v
interesu najbolj nečloveške ideologije
v zgodovini človeštva, ki se ji reče komunizem, saj je zahtevala (statistično
gledano) največ človeških življenj.
sos

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.

Ministrantski turnir
v nogometu
V nedeljo, 23. 10., so naši ministranti ubranili naslov najboljših nogometašev v dekaniji in se uvrstili na
nadškofijsko tekmovanje v Ljubljano.
Najprej so premagali Bloke in Sv. Trojico z izidom sedem proti tri. V finalu
po streljanju kazenskih strelov pa še
Cerkničane s štiri proti tri. Čestitke
Maticu, dvema Andražema, Žanu,
Timu in Kristjanu.
Katehetinja Polonaporočni »DA«
22.10 2016 je imela naša katehetinja Polona enega izmed svojih najlepših dni.
S svojim partnerjem Borutom je
sklenila sveti zakon.
Sam obred maše je bil lep, ganljiv
in nepozaben.Vodila sta ga g.župnik
Jože Krnc in g. župnik Sandi Osojnik.
Tudi naš mladi zborček je sodeloval in zapel nevestino najljubšo
pesem«Moja tiha sreča«.

Draga Polona, na tvoji novi življenjski poti Ti vsi iz grahovske župnije izrekamo iskrene čestitke in Ti
želimo veliko sreče.
Cerkveni OPZ Grahovo
PETPRSTNA MOLITEV
PAPEŽA FRANČIŠKA
Palec je prvi prst. Zato najprej moli
za tiste, ki so ti najbližji. Nanje se najlažje spomnimo. Molitev za naše najdraje je 'sladka dolžnost'.
Naslednji prst je kazalec. Moli za
tiste, ki poučujejo, vzgajajo in skrbijo
za druge. Med njimi so učitelji, profesorji, zdravniki in duhovniki. Da bi
lahko drugim kazali pravo pot, potrebujejo modrost in molitveno podporo.
zato se jih vedno spominjaj v molitvi.
Sledi sredinec, ki je najdaljši od prstov, in nas spominja na naše voditelje.

NAMENI APOSTOLATA MOLITVE – november 2016
SPLOŠNI: Da bi države, ki sprejemajo veliko število beguncev, našle podporo pri svojih prizadevanjih za solidarnost.
Očenaš …
ZA EVANGELIZACIJO: Da bi duhovniki in laiki v župnijah sodelovali
pri delu v službi skupnosti in ne popuščali skušnjavi brezvoljnosti.
Zdravamarija …
SLOVENSKI: Da bi v srečni večnosti dosegli plačilo naši pokojni dobrotniki. Slava Očetu …
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ČAR SVETEGA PAPEŽA
JANEZA PAVLA

Moli za predsednike, poslance, podjetnike in druge voditelje. To so ljudje,
ki upravljajo z usodo naše domovine
in z javnim mnenjem, zato potrebujejo Božje vodstvo.
Četrti prst imenujemo prstanec.
Mnogi ne vedo, da je to najšibkejši
prst, kar lahko potrdi vsak učitelj klavirja. Opominja nas, naj molimo za
najšibkejše, za bolne in za tiste, ki se
soočajo z velikimi izzivi. Ti noč in dan
potrebujejo tvojo molitev. Zanje molitve ni nikoli dovolj. Prstanec nas vabi
tudi k molitvi za zakonce.
Kot zadnji in najmanjši od vseh prstov nas mezinec opozarja, nas se čutimo majhne pred Bogom in bližnjimi. Jezus pravi, da bodo zadnji prvi.
Mezinec te vabi k molitvi zase. Potem
ko si molil za druge, boš bolje razumel
tudi svoje potrebe in jih videl v pravi
luči.
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Janez Pavel II. je bil starec z zelo
vidnimi telesnimi omejitvami. In
vendar je še naprej potoval po svetu v zavesti, da je potrebno evangelij
oznanjati s svojim telesom. Njegov čas
je bil neustavljiv. Na enem izmed zadnjih potovanj je obiskal eno glavnih
svetovnih finančnih oaz, Švico. Zaradi
njene laičnosti - a tudi zadržanosti švicarskih katoličanov do domnevnega
rimskega centralizma - je bilo ozračje
pred njegovim obiskom precej apatično in hladno. Več deset pomembnih
katoličanov je papeža v javnem pismu
celo pozvalo k odstopu. V soboto, 5.
junija, na dan njegovega prihoda, je
vodilni švicarski časopis Le Temps objavil članek z naslovom: Janez Pavel II.
v Švici - ozračje brezbrižnosti. Ko pa
je papež prišel, je s svojim šarmom naredil pravo revolucijo. Isti časopis je le
dva dni zatem popolnoma spremenil
ton poročanja. Napisa je: 'Papežev čar
je spet deloval. Med njim in mladimi
obstaja trajna ljubezen, ki jo razvnema s svojim čarobnim napojem vere.'
Na sobotnem srečanju z mladimi so
pričakovali največ 3.000 ljudi, prišlo
pa jih je 14000! V športni dvorani je
govoril o svoji mladosti. Nagovoril jih
je: 'Tako kot vi sedaj sem tudi jaz nekoč imel dvajset let. Ljubil sem šport,
smučanje in recitiranje poezije. Študiral sem in delal. Upal in se bal. V tistih

davnih letih, ko je moja domovina trpela zaradi vojne in totalitarnega režima po njej, sem iskal smisel življenja. Našel sem ga v hoji za Gospodom
Jezusom!' Njegovo sporočilo je bilo
nabito z energijo. Mladim je dal drzno spodbudo, ki je temeljila na treh
besedah: vstanite - poslušajte - ukrepajte! 'Vstanite! Krščanstvo je oseba,
navzočnost, obraz: Jezus, ki daje smisel in polnost človekovemu življenju.
Ne bojte se srečanja z Jezusom, iščite
ga. Poslušajte. Ne naveličajte se uriti v

poslušanju. Poslušajte glas Gospoda,
ki vam govori po vsakdanjih dogodkih, po radosti in trpljenju, po ljudeh,
ki nas spremljajo, po glasu vesti, ki je
žeja resnice, sreče, dobrote in lepote.
Ne bojte se! Bog se ne pusti prekositi v velikodušnosti! Še tretje povabilo:
začnite zdaj! Ne ostajajte pri besedah
in ne čakajte na priložnost za dobra
dela, ki jih morda nikoli ne bo Zdaj je
čas za ukrepanje.'
(iz knjige Puis Sammut,
'Velika pustolovščina - svetost')
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1. 11. torek, VSI SVETI,
zapovedani praznik

SVETE MAŠE IN GODOVI

2. 11. sreda,
Spomin vseh vernih rajnih
3. 11. četrtek, Viktorin Ptujski, škof
4. 11. petek, Karel Boromejski, škof
5. 11. sobota, Zaharija in Elizabeta
6. 11. ZAHVALNA NEDELJA,
Lenart, opat
7. 11. ponedeljek, Engelbert, škof
8. 11. torek, Duns Skot, teolog
9. 11. sreda, Posvetitev lat. bazilike
10. 11. četrtek, Leon Veliki, papež
11. 11. petek, Martin, škof
12. 11. sobota, Jozafat, mučenec
13.11. TRIINTRIDESETA
NAVADNA NEDELJA,
Stanislav Kostka, redovnik
14. 11. ponedeljek, Nikolaj Tavelić, muč.
15. 11. torek, Albert Veliki, c. uč.
16. 11. sreda, Marjeta Škotska, kral.
17. 11. četrtek, Elizabeta Ogrska, red.
18. 11. petek, Filipina Duchesne
19. 11. sobota,
Matilda, redovnica
20. 11. KRISTUS KRALJ
VESOLJSTVA, Edmund, kralj
21. 11. ponedeljek, Darovanje D. Marije
22. 11. torek, Cecilija, mučenka
23. 11. sreda, Klemen, papež
24. 11. četrtek
Vietnamski mučenci
25. 11. petek, Katarina, muč.
26. 11. sobota,
Valerijan, škof
27. 11. PRVA ADVENTNA
NEDELJA,
Modest in Virgil, škofa
28. 11., ponedeljek, Katarina, red.
29. 11. torek, Filomen, mučenec
30. 11. sreda, Andrej, apostol

Grahovo (8.00)
Žerovnica (9.00)
Bločice (10.00)
Lipsenj (14.30)
Bločice (16.00)
Žerovnica (17.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (9.00)
Bločice (10.15)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Žerovnica (17.00)
Grahovo (18.00)

++ iz družin POROK in TRUDEN
za župljane
++ Robert in Milka ŠEGA
++ Frančiška in Miroslav ULE
po papeževem namenu
za duše v vicah
++ Matija in starši BARAGA
v čast Materi Božji za nove duhovne poklice
++ Albina ULE in BOVŠČEVI
v zahvalo za božje varstvo po namenu
++ Marija ROK in Marija PRIMOŽIČ, obletna
++ starši MULEC
+ Antonija PERUŠEK
v čast Materi Božji za zdravje
za župljane
++ MIHELČIČ, DOLŠAK, URBAS in ZAKRAJŠEK
++ Ivana in Janez ULE
++ starši, bratje in sestre iz družine TURK
sv. maša na Martinovem romanje pri Treh Farah
Grahovo (9.00) + Olga ŽNIDARŠIČ
Žerovnica (10.15) ++ iz družin GODEJŠA in TURK
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Žerovnica (17.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (16.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Žerovnica (17.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)

++ iz družine GERL in Anton STRLE
++ Frančiška, obletna, ostali ROJC
+ Ana ROK
++ Francka JELIČ in ostali FUŽINSKI
za zdravje Anke ŠVIGELJ in Helene ŽNIDARŠIČ
+ Jakob GODEJŠA
++ starši ŠKRINJAR in sorodniki
+ Janez KOROŠEC, obletna
+ Stane PAVLIČ (Iga vas), obletna
za župljane
++ Anton, Ivana MAČEK, obletna, ŠPEHARJEVI
+ brat Franjo JEREB, obletna
za pobite, ki so padli za vero in domovino
++ Antonija, sin Jože ŠVIGELJ, obletna
+ Stanislav ROK, 30. dan
+ Ana ROK
++ BIZJAK, ŠUSTER, TEKAVEC in KOROŠEC
++ Marija in ostali MAHNIČ, Danica in ostali
CIMPERMAN
V zahvalo za vse prejete dobrote
po namenu?
starši in sorodniki salezijancev
za župljane

