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župnije Grahovo pri Cerknici
št. 12

BOŽJE USMILJENJE V NAŠEM
OPRAVIČENJU PO JEZUSU KRISTUSU
S praznikom Kristusa Kralja smo zaključili leto usmiljenja. Toda čeprav so papež in škofje zaprli sveta vrata
usmiljenja, pa naša srca ostajajo še naprej odprta za odpuščanje. Vsak dan nam Bog nameni kakšno priložnost,
ko se lahko izkažemo v odnosu do naših bližnjih. Bog pa
se nas nenehno usmili zaradi opravičenja, ki ga je Jezus
zadobil na križu, saj nas je s trpljenjem in smrtjo odrešil. Tega bi se morali vedno znova veseliti, kot se veselimo
staršev ali nadrejenih, ko nam napišejo opravičilo ali nam
pogledajo skozi prste. Smo v decembru, ki ga tudi imenujemo veseli mesec. Ponuja nam celo vrsto praznikov in
svetnikov. Najprej Miklavža in zatem našo farno zavetnico
Brezmadežno. Sledita božična devetdnevnica in praznik
Jezusovega rojstva. V zadnjem tednu pa še sveti Štefan,
koledniki, božiček, dedek mraz in sv. Silvester. Vsemu
skupaj pa dodajajo svoj čar okrašene hiše, ulice in izložbe.
Da ne govorimo o zapravljanju in kupovanju vseh mogočih daril. Mogoče komu namesto darila ob praznikih celo
odpustimo kakšen dolg ali svojega dobrotnika povabimo
na gala večerjo. Skratka, mesec december nam ponuja
veliko priložnosti za druženje in povezovanje z drugimi.
Nam kristjanom pa cerkveni prazniki omogočajo tudi več
povezovanja z Bogom preko slovesnosti in tudi preko družinske molitve. Najtežje bo tistim, ki so osamljeni, saj se
radi spominjajo preteklosti in družinske topline ob praznikih. Bodimo jim blizu. Vsem želim blagoslovljen božič
in srečo v novem letu.
Župnik Sandi

NAPOVEDNIK
• V petek, 2. 12., bomo začeli devetdnevnico v čast Brezmadežni s posebnim branjem za vsak dan.
• V soboto, 3. 12., sveta maša ob
11.00 pri sv. Miklavžu pod Slivnico.
Z več strani bi naj šle procesije. V
Grahovem se bomo ob 9.30 zbrali
pred cerkvijo in krenili na pot.
• V nedeljo, 4. 12., nas bo ob 16.00
obiskal sveti Miklavž. Prispevek
staršev je deset evrov za enega
otroka. Za ministrante in otroški
zbor ni prispevka. Že pred tem bo
sveti dobrotnik obiskal tudi naše
ostarele na domu.
• V soboto, 10. 12., bo na dan pred
našim žegnanjem dopoldne (9.00
‒12.00) minioratorij za otroke (molitev, delavnice, igre). K večerni maši
(18.00) pa vabljeni starejši in bolni.
Kdor želi, bo lahko med mašo prejel tudi bolniško maziljenje. Po maši
pa bo pogostitev za vse v župnišču.
Gospe naprošam, da kaj napečejo.
Za pijačo poskrbi g. župnik.
• Na tretjo adventno nedeljo, 11.
12., bo žegnanje, zunanja slovesnost Brezmadežne, naše farne
zavetnice. Med svetima mašama
v župnijski cerkvi bo izpostavljeno Najsvetejše. Pri osmi maši sodeluje skupina mladi za Kristusa.
Deseta maša bo slovesnejša, saj
bo sodeloval tudi župnijski pevski
zbor, pa tudi otroci 2. razreda. Ta
dan bo tudi priložnost za praznič2
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no sveto spoved, ki velja že tudi za
božič.
V petek, 16. 12., se začne božična
devetdnevnica. Otroci s starši ste
vabljeni vsak dan ob delavnikih v
cerkev ob 18.00. Zbirali bomo ovčke, pastirčke in listke. Vsak dan bo
kakšen razred sodeloval: drugi (17.
12.), tretji in četrti (19. 12.), peti in
šesti (20. 12), sedmi (21. 12.), osmi
in deveti (22. 12.) in predšolski in
prvi (23. 12.).
V soboto, 17. 12., bo ob 11.00 delavnica za otroke, da pripravimo krone
in vse drugo za kolednike.
Na četrto adventno nedeljo, 18.
12., bodo skavti prinesli betlehemsko lučko. Pri sv. maši poje pevski
zbor Fran Gerbič. Po sv. maši pa
bo zapel še nekaj božičnih pesmi
in nas ogrel za lep praznik Gospodovega rojstva.
V dneh pred božičem (20. in 21.
12.) bo pri verouku spovedovanje
otrok.
Na sveti večer bo otroška božična
maša ob 18.00. Pel bo naš otroški
zbor. Ob koncu slovesnosti bo blagoslov otrok. Blagoslovili bomo
tudi kredo in kadilo za kolednike.
Točno ob polnoči pa bomo s pesmijo Sveta noč, blažena noč začeli praznik Gospodovega rojstva
v župnijski cerkvi. S slovesnim
petjem bodo polepšali praznik
naši pevci. Vabljeni v čim večjem

številu! Pred vsako sveto mašo bo
obiskali koledniki (glej razpored!).
župnik v spovednici. Tudi druge
Spremljal jih bo g. župnik in (po žedneve po dogovoru.
lji) blagoslavljal vaše domove. Sladke dobrote, ki nam jih namenjate,
• Na Štefanovo, 26. 12., bosta na
bomo pojedli, denar pa namenili
Lipsenju ob desetih žegnanjska
delno za salezijanske misijone, delmaša in blagoslov konj. Že prej
pa bo ob devetih sveta maša za
no za obnovo zakristije na Lipsenju.
domovino na Bločicah, saj čez vse
Hvala za Vašo velikodušnost!
praznike omenjena podružnica • Na starega leta dan (ali na drugi
nima sv. maše. Zato v župnijski
sveti večer) bo ob 18.00 v župnijcerkvi na ta dan svete maše ne bo.
ski cerkvi zahvalna maša za vse do• Na praznik Nedolžnih otrok, 28.
brote, ki smo jih prejeli od Boga v
12., bomo molili tudi za nerojene
preteklem letu. Ker bo celo noč čas
otroke.
za silvestrovanje, bo zelo na mestu
• Od božiča pa tja do treh kraljev in
obisk silvestrske svete maše. Vablješe kakšen dan čez nas bodo spet
ni v čim večjem številu!
Koledniki in blagoslov hiš 2016:
26. december (ponedeljek) ob 14.00: GRAHOVO
			 (hiše pod glavno cesto),
27. december (torek) ob 14.30: GRAHOVO
			 (hiše ob glavni cesti in proti Žerovnici),
28. december (sreda): ob 14.30: GRAHOVO
			
(od glavne ceste mimo stare šole po vasi gor),
29. december (četrtek) ob 14.30: GRAHOVO
		
(od glavne ceste mimo gasilskega doma in šole),
30. december (petek) ob 14.30: BLOČICE.
Koledniki in blagoslov hiš 2017:
2. januar (ponedeljek) ob 14.00: ŽEROVNICA
			 (od gasilskega doma po levi strani),
		 ob 16.00: ŽEROVNICA
			 (od gostilne Pri Stani po desni strani),
		 ob 18.30: ŽEROVNICA (okrog mlina),
5. januar (četrtek): ob 14.30: LIPSENJ
			 (nad cesto in pri cerkvi),
6. januar (petek): ob 14.30: LIPSENJ (pod cesto) in GORČICE,
		 ob 18.00: Grahovo: koledniška sv. maša in pica,
7. januar (sobota) ob 14.30: rezervni termin (po dogovoru).
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OBVESTILA

Marija in Jožef sta bila šokirana zaradi nepričakovanega
Jezusovega rojstva. Želela sta si, da bi Jezus prijokal na svet v toplem,
domačem okolju. Bog še vedno preseneča.
Da bi tudi mi sprejemali od Boga dogodke,
ki so nam nerazumljivi, težki ali celo šokantni.

VSEM SODELAVCEM, ŽUPLJANOM IN VAŠČANOM
ŽELIM NOTRANJEGA ZADOVOLJSTVA OB ROJSTVU
NAŠEGA ODREŠENIKA IN BLAGOSLOVA V LETU 2017.
Župnik Sandi
• 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
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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.

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.

• Po dogovoru so priprave za krst in • Priporočam verski tisk, predvsem
poroko.
Družino in Ognjišče, za otroke pa
• Po dogovoru z župnijskim pastoMavrico. Naročniki na verski tisk
lahko poravnate letno naročnino
ralnim in gospodarskim svetom
pri g. župniku. Vabimo tudi nove
bomo v katehetskem letu 2016/17
naročnike.
preuredili staro mežnarijo in garažo ob župnijski cerkvi. Nadalje pa • Kupite lahko Marijanski koledar,
pratiko za leto 2017, naročite pa
del župnijskega kora in stopnice na
se lahko tudi na Mohorjeve knjige.
kor v Žerovnici ter zakristijo pri
Na polici bodo tudi božične voščilsv. Štefanu na Lipsenju (preperel
nice s prostovoljnim prispevkom
strop). Hvala za vaše velikodušne
za cerkev.
dobrote.
• 16. novembra je bil v Grahovem • Vsem, ki ta mesec godujete, pracerkveno pokopan Andrej Malnar.
znujete rojstni dan ali kakšen jubilej, voščimo obilo Božjega žegna.
Gospod, daj mu večni pokoj.

DOGODKI
Martinovanje
Župnijsko martinovanje
V soboto, 12. 11., je naš župnik
Sandi organiziral že tradicionalno
martinovanje. Zgodaj zjutraj smo se
pred župniščem zbrali, po večini, stari
znanci. Nekateri so se ustrašili snega
in ostali doma, nas pa je
navdušil in z dobro voljo smo se veselo zapeljali
proti Beli krajni. Najprej
smo se ustavili pri obrtniku Koboli z lesenimi izdelki blizu Kočevja. Župnik
je poskrbel za burek, gostitelj pa za žganje, da smo
se malo ogreli. Nekaterim
pa je podaril še lesenega
medvedka.
Nadaljevali
smo vožnjo proti Črno-

mlju, kjer smo si privoščili kavo ter si
ogledali župnijsko cerkev. Sledil je postanek v medarni v Semiču. Gospodar
nam je marsikaj zanimivega povedal o
čebelicah in medu. Uživali smo v petih različnih okusih medu, vse pa še
zalili z medico in medenim vinom. Pri
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treh farah smo imeli sv. mašo. Ogledali smo si vse tri cerkve, tamkajšnji
kaplan pa nam je razložil njihovo zgodovino. Sem pa že pozabila in mi ni
jasno, zakaj tri cerkve na kupu, ko pa
je vernikov komaj za eno.
Po sv. maši smo imeli malico in zatem končno prišli v toplo obednico, k
Jakljeviču v Gabrovec, na degustacijo
vina. Gospodar nam je strokovno razložil vse o vinu in trtah, mi pa smo
pridno okušali in ugotovili, da je pri
njih res božja kapljica in da bi ga morali bolj spoštovati in po pameti piti.
Malo smo še zapeli in že smo se znašli
na končnem cilju, na kmečkem turizmu Matkovič, kjer nas je pričakala
brhka gospodinja v belokrajnski narodni noši z belokranjsko pogačo. Sledila je večerja, pa tudi pesem in ples.
Prav lepo se v imenu vseh zahvaljujem
Marku, ki je neutrudno igral na harmoniko in nam tako polepšal večer.

Toliko se je dogajalo, da sem pozabila omeniti obisk gasilskega muzeja v
Metliki. Videli smo veliko stare opreme, ki v človeku zbudi nostalgijo. Vsi
pa smo si še posebej pozorno ogledali
najstarejšo brizgalno iz Grahovega.
Vožnja proti domu je ob pesmi in dobri volji kar prehitro minila. Razšli
smo se v prepričanju, da je za nami
kljub dežju, ki nas je cel dan spremljal,
lep in nepozaben dan. Če bi bilo pa še
sonce, bi bilo pa že preveč luštno.
Marija Levec
Naši ministrantje
Niso samo dobri pri strežbi v cerkvi, ampak odlično obvladajo tudi nogometno žogo. Po osvojenem prvem
mestu med kolegi na dekanijski ravni
so se odlično držali tudi na nadškofijskem nogometnem turnirju. V Šentvidu nad Ljubljano so osvojili 4. mesto. Čestitke fantom!
sos

PRAZNIČNA RAZMIŠLJANJA
Sveta Barbara
Ena najbolj znanih svetnic prvih
krščanskih časov (druga polovica 3.
stoletja) je mučenka z imenom Barbara, ki goduje 4. decembra. Čeprav
o njenem življenju in mučeniški smrti
nimamo nobenih zanesljivih poročil,
pa je vendar legenda, ki je nastala kasneje, precej prepričljiva, da jo kristjani častimo skozi stoletja. Tudi njeno
ime je med ženskim spolom zelo raz6

širjeno. Doma je bila iz Nikomedije,
na tleh današnje Turčije. H krščanstvu
jo je spodbudil znani krščanski učitelj
Origen. Bila je hči poganskega kralja
Dioskura, ki jo je zaradi njene lepote
zaprl v stolp z dvema oknoma. Ko se je
nekega dne vrnil s potovanja, je videl,
da ima stolp še tretje okno. Barbara je
ukazala služabnikom, naj ji ga naredijo v znamenje Troedinega Boga. Na
očetovo željo bi se morala poročiti s

kraljevičem Fabricijem in darovati poganskim bogovom. Obe želji je zavrnila in zato so jo vrgli v ječo in mučili.
Toda ponoči je prišel k njej angel in jo
krepčal. Ko je bila obsojena na smrt,
ji je lastni oče odsekal glavo, njega pa
je doletela božja kazen in ga je kmalu
zatem ubila strela. Za svojo zavetnico
so si jo izbrali rudarji. Na podobah pa
ima v roki kelih in ob sebi stolp.
sos
Prelepi božični čas
»Vrata odprite, odpahnite duri,
Gospod prihaja,« kliče in poziva lepa
cerkvena pesem iz 17. stoletja.
Advent, veselo pričakovanje!
Praznični dnevi so čas, ki ga načrtovano in v celoti posvetimo
prijateljem, družini ali naključnim znancem. Praznični dnevi
so priložnost, da si vzamemo čas
tudi zase, čeprav imamo včasih občutek, da se vse vrti še hitreje kot pred
mnogimi leti. V tem času imamo priložnost odpreti vrata osamljenih in bolnih ljudi, jim stisniti dlan, jih poslušati

in hkrati tudi slišati. Lahko se vprašamo, ali smo sploh veseli, ali se znamo
veseliti tudi nad majhnimi stvarmi in
darili, ki jih dobimo ali podarimo …
Je morda moje veselje prešlo, ker ne
vidim več smisla pri sebi in v svetu in
morda tudi v Cerkvi?
December je poln nakupovalne mrzlice, okraševanja domov, tudi množice ljudi se vračajo domov za praznike.
Adventni in božični čas je čas, ko naše
dnevne sobe postanejo svetišča. V adventu prižgemo svečke na adventnem
venčku, po hišah se širi vonj po božičnem pecivu, na koledarju se vsak dan
odpre novo okence, postavljamo
jaslice in vanje položimo novorojenega Jezusa. To je čudoviti čas za
stare in mlade, odrasle in otroke.
Je čas, ko se družina lahko neverjetno poveže in zraste. V tem prelepem času si zaželimo spokojne
in mirne praznike, ki nas spremljajo
od adventnega časa in božiča, vse do
prvih ponovoletnih dni, ki se iztečejo s
praznikom svetih treh kraljev.
Andreja M.

NAMENI APOSTOLATA MOLITVE – december 2016
SPLOŠNI: Da bi bilo pohujšanje otrok ‒ vojakov izbrisano s sveta.
Oče naš …
ZA EVANGELIZACIJO: Da bi evropski narodi ponovno odkrili lepoto, dobroto in resnico evangelija, ki v življenje prinaša veselje in upanje.
Zdrava Marija …
SLOVENSKI: Da bi božič sprejemali predvsem kot praznik naše vere in duhovnega veselja zaradi učlovečenja Božjega Sina. Slava Očetu …
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1. 12. četrtek, Natalija,
2. 12. petek, Živa, mučenka
3. 12. sobota, Frančišek
Ksaverij, misijonar

SVETE MAŠE IN GODOVI

Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
na Slivnici (11.00)
Bločice (17.00)
Grahovo (18.00)
4. 12. DRUGA ADVENTNA Grahovo (9.00)
NEDELJA, Barbara, muč. Bločice (10.15)
5. 12. ponedeljek, Filip Rinaldi, red.
6. 12. torek, Miklavž, škof
Grahovo (18.00)
7. 12. sreda, Ambrož, škof
Grahovo (18.00)
8. 12. četrtek,
Grahovo (18.00)
BREZMADEŽNA MARIJA
9. 12. petek
Žerovnica (17.00)
Valerija, mučenka
Grahovo (18.00)
10. 12. sobota, Loretska Mati Božja Grahovo (18.00)
11. 12. TRETJA ADVENTNA Grahovo (9.00)
NEDELJA, Damaz, papež
Žerovnica (10.15)
12. 12. pon., Guadalupska Mati Božja
13. 12. torek, Lucija, muč.
Grahovo (18.00)
14. 12. sreda,
Žerovnica (17.00)
Janez od Križa, duhovnik
Grahovo (18.00)
15. 12. četrtek, Kristina, muč. Grahovo (18.00)
16. 12. petek, Adela, kraljica Grahovo (18.00)
17. 12. sobota, Lazar, Jezusov prijatelj Grahovo (18.00)
18. 12. ČETRTA ADVENTNA Grahovo (9.00)
NEDELJA, Gacijan, misijonar Žerovnica (10.15)
19. 12. ponedeljek, Anastazij, p. Grahovo (18.00)
20. 12. torek, Evgen, muč.
Grahovo (18.00)
21. 12. sreda, Peter Kanizij, c. uč. Grahovo (18.00)
22. 12. četrtek, Frančiška Cabrini Lipsenj (17.00)
Grahovo (18.00)
23. 12. petek, Janez Kancij, duh. Grahovo (18.00)
24. 12. sobota, Adam in Eva, Grahovo (18.00)
sveti večer
Grahovo (polnoč)
25. 12. NEDELJA, GOSPODOVO Grahovo (9.00)
ROJSTVO ‒ BOŽIČ
Žerovnica (10.15)
26. 12. ponedeljek,
Bločice (9.00)
Štefan, mučenec
Lipsenj (10.15)
27. 12. torek, Janez, evangelist Grahovo (18.00)
28. 12. sreda, Nedolžni otroci Grahovo (18.00)
29. 12. četrtek, David, kralj Grahovo (18.00)
30. 12. petek, Sveta Družina Grahovo (18.00)
31. 12. sobota, Silvester, papež Grahovo (18.00)

po namenu
po namenu
v čast svetemu Miklavžu
++ iz družin KRANJC – KOROŠČI
Za blagoslov in zdravje mlajše družine GORNIK
+ Marija ŠTIH, obletna
+ za župljane
sveta maša drugod
za zdravje gospoda Marka
++ Ivan, Marija TEKAVEC in iz družine TEKAVEC in BRANISELJ
v čast Materi Božji za nove duhovne poklice
+ Štefka LUNKA
+ Zdravko NANUT, obletna
++ Andrej, obletna, Ivana LOGAR
++ Karolina, Franc in Franci HUMAR
+ Franc JENC, obletna (Žerovnica 21)
sveta maša drugod
za župljane
++ Rudolf, Ivana in Neža JENC
++ Peter, 5. obletna, ostali JAKOPIN
živi in ++ iz družine PERUŠEK
++ Marija, obl., ostali KRANJC
+ Andrej MALNAR, 30. dan
++ Marija, obletna, ostali ULE
+ Ivana JENC, obletna (Žerovnica 12)
za župljane
++ iz družine AVSEC
po namenu?
++ Jure ŠEGA, Robi PANTAR, obletna
po namenu?
po namenu
+ Janez MIHELČIČ
+ Katja ZGONC, obletna
za zdravje v čast Materi Božji za nečakinjo
+ Jakob GODEJŠA
za domovino
++ starši GERBEC in družina LOVKO
za župljane
++ Jože, obletna, Francka MIHELČIČ
vsi ++ iz družin MOČNIK, JEREB in ZUPANČIČ
++ Vida in ostali MIHELČIČ
Bogu v zahvalo za preteklo leto

