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župnije Grahovo pri Cerknici
št. 1

BLAGOR UBOGIM V DUHU, KAJTI
NJIHOVO JE NEBEŠKO KRALJESTVO
V letošnjem letu nas bodo nagovarjali Jezusovi blagri.
Jezus tiste, ki upoštevajo njegov nauk, zelo rad blagruje.
Zaupa jim skrivnosti nebeškega kraljestva in jih usmerja,
kako naj živijo, da ga bodo dosegli. Beseda blagor izraža srečo in zadovoljstvo, tudi neko notranje zadoščenje in
uresničenje. Tudi mi radi druge blagrujemo, še posebej kadar se jim kaj posreči glede uspeha ali imetja ali odnosov. Rečemo
jim tudi, da so rojeni pod srečno
zvezdo ali da jim je sekira padla
v med. Toda naša blagrovanja se
bistveno razlikujejo od Jezusovih.
On namreč blagruje ljudi, ki so v
očeh tega sveta prekleti. Blagruje uboge, žalostne, žejne,
lačne … Prvi v vrsti njegovih blagrov je blagor ubogim v
duhu. In kdo so ti ubogi? To so tisti, ki so v srcu preprosti, ki se ne zanašajo na svoje imetje, ki niso navezani na
materialne dobrine in ki vedo, da življenjska sreča ni odvisna od bogastva. Jezus s tem blagrom ne hvali revščine in
uboštva, a tudi ne kritizira bogastva, temveč nas hoče od
vidnih dobrin usmeriti k nevidnim, ki so pomembnejše.
Tisti, ki je ubog v duhu, ima v srcu prostor za Boga in bo
nekoč deležen nebeškega kraljestva. Saj Jezus na drugem
mestu pravi: »Kjer je tvoje srce, tam je tudi tvoj zaklad!«
Naj v novem letu živimo uboštvo na Jezusov način v duhu
nenavezanosti, kar tudi pomeni, da znamo svoje dobrote
deliti z drugimi.
župnik Sandi

NAPOVEDNIK
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).

• V času od božiča do treh kraljev so • Na praznik Gospodovega razglabožično-novoletne počitnice. Ni
šenja, 6. 1., bo slovesna sv. maša v
Grahovem. Vabljeni vsi otroci, še
verouka. Začnemo ga šele 3. januposebej koledniki s kronami. Po
arja.
• Na prvi dan leta obhajamo praznik
sv. maši pica v zahvalo za lep potek
Marije, Božje Matere. Je tudi svekoledovanja. Vabljeni tudi starši.
tovni dan miru. Letos je to nedelja. • Na nedeljo Jezusovega krsta, 8. 1., bo
Na Bločicah bo ofer za potrebe cerofer za potrebe cerkve na Lipsenju.
kve.
Pri sv. maši sodeluje 2. razred. Na vr2
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•
•

gospodarskega sveta. Vabljeni vsi
sti je mesečna spoved. V spovednici
bo gospod dekan Maks Ipavec.
člani!
V soboto, 14. 1., bodo ob 11.00 de- • V četrtek, 26. 1., bo ob 19.00 seja
lavnice za mlajše. Vabljeni še posežupnijskega pastoralnega sveta.
Vabljeni vsi člani!
bej prvoobhajanci!
V nedeljo, 15. 1., pri sv. maši v Gra- • V soboto, 28. 1., bomo imeli od
9.00 do 12.00 minioratorij v čast sv.
hovem sodelujejo otroci 3. in 4. razreda. Prepevali po bodo pevci iz
Janezu Bosku. Imeli bomo igre, deOlševka pri Kranju.
lavnice, pesmi in molitev. Vabljeni
otroci v čim večjem številu!
Na nedeljo verskega tiska, 22. 1.,
pri sv. maši v Grahovem sodelujeta • Na zadnjo nedeljo v mesecu, 29. 1.,
5. in 6. razred. Začenjamo devetbomo v Grahovem obhajali don Bodnevnico v čast sv. Janezu Bosku.
skov praznik. Sodelujejo otroci 7. raOd 18. do 25. januarja je teden mozreda. V Žerovnici pa bo žeganjska v
litve za edinost kristjanov. Pri vsaki
čast Spreobrnjenja apostola Pavla. Z
sv. maši bo primerno branje.
ubranim petjem bodo polepšali boV sredo, 25. 1., bo ob 19.00 seja
goslužje naši župnijski pevci.

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
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ÃÃ Ob torkih je verouk za sedmi razred ob 14.30 in za drugi ob 15.45.
Ob sredah 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.
ÃÃ Zaradi zimskega časa so tedenske
svete maše v Grahovem ob 18.00,
po podružnicah pa ob 17.00, če jih
le naročite.
ÃÃ 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.
ÃÃ Ob petkih popoldne so uradne ure
v župnišču, sicer pa je g. župnik
dosegljiv vedno pred in po sv. maši
ali na mobitel.
ÃÃ Na prvi petek po sveti maši so litanije Srca Jezusovega. Že dopoldne
pa obisk bolnikov na domu.
ÃÃ Na prvo soboto molimo litanije v
čast Materi Božji.
ÃÃ 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.

4

ÃÃ Poleg rednih sodelavcev pri oblikovanju mesečnih oznanil vabim k
sodelovanju še druge, ki znate kaj
lepega napisati.
ÃÃ Po dogovoru so priprave za krst in
poroko.
ÃÃ Po dogovoru z župnijskim pastoralnim in gospodarskim svetom
bomo v letu 2017 preuredili staro
mežnarijo in garažo ob župnijski
cerkvi. Nadalje stopnice na kor v
Žerovnici ter zakristijo pri sv. Štefanu na Lipsenju (prepereli strop).
Hvala za vaše velikodušne dobrote.
ÃÃ Priporočam verski tisk, predvsem
Družino in Ognjišče, za otroke pa
Mavrico. Naročniki na verski tisk
lahko poravnate letno naročnino
pri g. župniku. Vabimo tudi nove
naročnike.
ÃÃ Kupite lahko Marijanski koledar,
pratiko za leto 2017, naročite pa se
lahko tudi na Mohorjeve knjige.
ÃÃ Vsem, ki ta mesec godujete, praznujete rojstni dan ali kakšen jubilej, voščimo obilo Božjega žegna.

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.

NAMENI APOSTOLATA MOLITVE – januar 2017
ZA EVANGELIZACIJO: Za krščansko edinost
Da bi si vsi kristjani po zvestobi Gospodovem nauku prizadevali z molitvijo in v bratski ljubezni obnoviti cerkveno skupnost in da bi s skupnimi
močmi odgovarjali na izzive, s katerimi se sooča človeštvo.
Oče naš …
SLOVENSKI: Da bi globlje razumeli, kako Bog skrivnostno spremlja vsa
naša prizadevanja.
Zdrava Marija …

DOGODKI
Pohod štirih far
Na prvo soboto v decembru, 3. 12.
2016, je bil organiziran že tretji pohod
štirih far. Pohoda so se udeležile štiri
fare, in sicer: begunska, bloška, cerkniška in grahovska. Procesije so šle
z različnih strani. Kljub mrzlemu in
oblačnemu jutru je bilo vzdušje veselo
in je pot minila hitro ob sproščenem
in prijetnem klepetu. Nekateri pa so
na romanje prišli z avtomobili.
Ob 11.00 je sledila maša pri ruševinah cerkve sv. Miklavža. Mašo sta
vodila sedanji župnik Sandi in nekdanji grahovski župnik Metod. Pri

uvodnem pozdravu je župnik Metod
poudaril, da je bila dolgoletna želja
gospoda Vinka Šege, da bi se cerkev
sv. Miklavža obnovila. Maša ni bila
predolga, a nas je že pošteno zeblo v
roke in noge.
Po maši je sledilo druženje ob čaju,
kuhanem vinu in pecivu. Ko smo se
pogreli in naklepetali, pa smo krenili
vsak po svoji strani proti domu, z mislijo, da se drugo leto spet srečamo.
Andreja Z.
Miklavž nas je obiskal
Na Miklavževo soboto (3. 12.) nas
je obiskal nebeški Dobrotnik. Kot je že
navada v naši župniji, je sv. Miklavž v
zgodnjih popoldanskih urah obiskal
naše ostarele v Grahovem, Lipsenju in
Žerovnici. Ne vse, ampak samo najbolj pridne. Ko pa se je začelo mračiti,
pa je svetnik stopil v župnijsko cerkev,
kjer so ga pričakali naši otroci in starši. Ker je število pridnih otrok letos v
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naši župniji strašno naraslo, se je zgodilo prvič, da je Miklavž pozabil prinesti s seboj črno knjigo in pripeljati
parklje.
sos
V nedeljo, 4. decembra, ob 16. uri
je približno 90 otrok nestrpno pričakovalo sv. Miklavža, da jih obišče in
jim prinese darila. Da čakanje ne bi
bilo predolgo, so štirje mladi angelčki
zaigrali kratko igrico, otroški pevski
zbor, pod vodstvom gospe Jožice Turšič, pa je zapel nekaj pesmic.
Vsi te čakamo, pridi k nam,
vsi te čakamo, pridi k nam,
vsi te čakamo, pridi k nam,
pridi Miklavž med nas.
Skupna pesem, ki so jo zapeli otroci, je končno priklicala sv. Miklavža, ki
je vsem razdelil darila z majhno po6

zornostjo, kdor je želel, pa se je z dobrim možem lahko tudi fotografiral.
Najpogumnejši pa so preverili, če je
Miklavževa brada resnična.
Sveti Miklavž, z obljubo, da bomo
celo leto pridni, se učili, ubogali starše
in redno hodili k sv. maši, se ti zahvaljujemo za vsa darila in te prosimo, da
nas naslednje leto zopet obiščeš.
Tvoji pridni otroci

Praznovanje gospoda
župnika Sandija
7. decembra je rojstni dan praznoval naš gospod župnik Sandi. Vsi farani in župnijski sodelavci mu, čeprav
z zamudo, želimo obilo božjega blagoslova in zdravja ter se mu zahvaljujemo za vse, kar stori za vse nas – tako
mlajše kot starejše.
Minioratorij
V soboto, 10. 12., je bil minioratorij
za otroke. Otroci so se zbrali ob 9. uri
in izdelovali jaslice iz kartona in papirja. Medtem ko so pridno ustvarjali,
so ob 10. uri za eno uro odložili škarje
in barvice pevci otroškega pevskega
zbora ter odšli na svoje redne vaje in
prepevali božične pesmi. Pevci so se
na delavnice vrnili ob 11. uri. Zagledali so veliko prečudovitih jaslic, ki so
jih v tem času nekateri otroci že skoraj do konca izdelali. Pevci so se zopet pridružili ostalim otrokom. Vsak
otrok je skrbno izdelal svoje jaslice in
res so bile vredne ogleda. Na koncu je
vse razveselil vonj po slastni pizzi, ki
je potešila lakoto malih ustvarjalcev.
Anita Kolmanič

maši so sešli s kora in v cerkvi imeli še
krajši koncert duhovnih in božičnih
pesmi. Izbrali so jih iz bogate evropske
zakladnice narodov. Čestitke za vrhunski nastop. Za pevce sta sledila kratka
pogostitev in druženje v župnišču.
sos

MISLI
Izpolnjuj vse svoje dolžnosti skrbno
in marljivo. Bog, ki ti jih je zaupal, hoče,
da si zanje zelo prizadevaš. Toda delaj
kot otroci, ki se z eno roko držijo svojega očeta, z drugo pa nabirajo jagode
ob ograji. Tudi ti zbiraj in oskrbuj z eno
roko dobrine tega sveta, toda z drugo
se vedno krepko drži svojega nebeškega Očeta. Upri zdaj svoj pogled vanj, da
spoznaš, ali mu je tvoje delovanje všeč.
In skrbno pazi, da ne izpustiš njegove
roke in njegovega varstva, misleč, da bi
tako več storila in več nabrala.
sv. Frančišek Saleški, cerkveni učitelj in
zavetnik salezijancev (goduje 24. januarja)

V čem je bistvo mojega načina
vzgoje? Zelo preprosto. Pustite mladim vso prostost, da počno stvari, ki
so jim najbolj všeč. Pri tem pa morate
v njih odkrivati kali njihovih dobrih
Pevski zbor Fran Gerbič
nagnjenj ter poskrbeti, da se razvijejo.
Na četrto adventno nedeljo, 18. 12., Vsakdo z veseljem dela samo tisto, za
so obhajanje svete maše v grahovski kar se čuti sposobnega, zato to upoštecerkvi polepšali pevci zbora Fran Ger- vam in moji fantje delajo vsi od kraja
bič, v katerem pojejo tudi naši farani. ne le z vnemo, ampak tudi z veseljem.
Zapeli so mašne speve v latinščini, Ave
sv. Janez Bosko, vzgojitelj in ustanovitelj
salezijancev (goduje 31. januarja)
Mario in francoski »Očenaš«. Po sv.
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1. 1. MARIJA, BOŽJA MATI,
Novo leto
2. 1. ponedeljek, Bazilij in
Gregor, škofa
3. 1. torek, Genovefa Pariška, dev.
4. 1. sreda, Rigobert, opat
5. 1. četrtek, Milena, devica
6. 1. petek, Gospodovo
razglašenje, sv. trije kralji
7. 1. sobota, Rajmund, duhovnik
8. 1. NEDELJA JEZUSOVEGA
KRSTA. Severin, opat
9. 1. ponedeljek, Pij IX., papež
10. 1. torek, Vilijem, škof
11. 1. sreda, Pavlin Oglejski, šk.
12. 1. četrtek, Tatjana, mučenka
13. 1. petek, Veronika, devica
14. 1. sobota, Odon iz Jurkloštra
15. 1. DRUGA NEDELJA MED
LETOM, Absalom Koprski
16. 1. ponedeljek, maroški muč.
17. 1. torek, Anton, puščavnik
18. 1. sreda, Marjeta Ogrska, kneginja
19. 1. četrtek, Makarij, opat
20. 1. petek, Sebastjan, mučenec
21. 1. sobota, Neža, devica in muč.
22. 1. NEDELJA VERSKEGA
TISKA, Vincencij, mučenec
23. 1. ponedeljek, zaroka Marije in Jožefa
24. 1. torek, Frančišek Saleški, škof
25. 1. sreda, Spreobrnenje ap. Pavla
26. 1. četrtek, Timotej in Tit, šk.
27. 1. petek, Angela Merici, ust. uršulink
28. 1. sobota, Tomaž Akvinski, c. uč.
29. 1. NEDELJA SVETEGA
PISMA (don Boskova)
30. 1. ponedeljek, Martina, muč.
31. 1. torek, Janez Bosko,
ustanovitelj salezijancev

SVETE MAŠE IN GODOVI

Grahovo (9.00)
Bločice (10.15)
Grahovo (18.00)

za župljane
++ Amalija in Janez ŠTRITOF
po namenu družin SEDMAK in KOSMAČ

Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)

po namenu?
++ Slavka, obl., Anton DROBNIČ
++ Rok MIHELČIČ, Alojzij KOMIDAR
++ oče Jože LOGAR, ob rojstnem dnevu,
sinova Tine, ob r. d., in Andrej
v čast Materi Božji za nove duhovne poklice
+ Marija PREMROV, obletna
za župljane
sveta maša drugod
po namenu?
++ Marija in Leopold TEKAVEC
po namenu?
+ Jože TRUDEN, obletna
+ Rado MULEC, obletna
+ Leopold ZBAČNIK in za zdravje Julijane
+ Ivana ŠTENTA, obletna
sveta maša drugod
+ Alojzij TROHA, obletna
za župljane
po namenu?
po namenu?
+ Jože KOVAČ, obletna
za zdravje
v čast sv. Antonu za sosesko
sveta maša drugod
za župljane
za zdravje, srečo in pravo pot
+ Janko POROK, obletna
po namenu?
++ Marija, obl., Matevž ŽNIDARŠIČ
po namenu
žegnanjska v čast svetemu Pavlu
sveta maša drugod
za župljane

Grahovo (18.00)
Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)

