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BLAGOR ŽALOSTNIM,
KAJTI POTOLAŽENI BODO
Ta Jezusov blagor nas vabi k sočutju. Vse pogosteje v
svojem življenju naletimo na žalostne ljudi. In kaj je lahko
razlog, da so žalostni? Neuspeh, bolezen, težave, skrbi ali
smrt bližnjega. Radi take ljudi tolažimo in skušamo razumeti njihovo žalost. Z naše človeške plati takšni ljudje lahko doživijo tolažbo in so zato srečnejši. Jezus pa takšnim
zagotavlja še več, in sicer večno tolažbo.
Kar pomeni, da četudi bi jih nihče na
tem svetu ne tolažil, bodo ob koncu življenja deležni prave tolažbe pri njem v
nebesih. Najbolj nerazumljiva je žalost
za tiste, ki so bili vedno veselega srca in
so med svoje bližnje prinašali le dobro
voljo in smeh. Kako lahko Bog to dopusti, se sprašujemo. Ker tega ne razumemo, bomo na sodni
dan vprašali Jezusa pred nebeških prestolom. Morebiti pa
nam Bog naklanja nekaj žalosti v življenju tudi zato, da bi
lažje razumeli svoje bližnje. Današnji svet in naša človeška
miselnost ne blagrujeta žalostnih. Blagrujeta raje vesele
ljudi. Namesto obiska prijateljev na bolniški postelji si želimo obiska ob prazniku rojstnega dne. Takrat iz našega
srca prihaja krik veselja: Blagor srečnim, blagor zabavnim,
blagor veselim, blagor navdušenim. Oh, ko bi ti trenutki
nikoli ne minili … A žal minejo. Sporočilen je tudi letošnji
koledar, zadnji dan februarja pust, prvi dan marca post.
Naj bo Bog naše pravo veselje, pa nas tudi žalostni trenutki ne bodo spravljali v obup.
župnik Sandi

NAPOVEDNIK
• 2. 2. je praznik Svečnice ali Gospodovo darovanje. Pri obeh sv. mašah
lahko z nakupom sveč darujete za
cerkveno razsvetljavo. V Grahovem sodelujejo otroci 5. razreda,
na Bločicah bo ofer za potrebe cerkve. V svetovnem merilu je to dan
posvečenega življenja.
• 3. 2. bo god sv. Blaža in pri večerni
maši t. i. Blažev žegen za bolezni na
grlu.
• 4. 2. bo po pevskih vajah za otroški
pevski zbor tudi t. i. zimska delavnica za otroke ob 11.00.
• 5. 2. bo prva nedelja v mesecu oziroma ofer na Bločicah za potrebe
cerkve. Pri sv. maši sodelujejo mladi iz 8. in 9. razreda. Po sv. maši
lahko prejmemo Blažev žegen. Ob
15.00 bo na Rakovniku pri Mariji
Pomočnici don Boskova maša, pri
kateri sodeluje okrog 1.000 otrok iz
cele Slovenije. Tudi iz Grahovega.
• 8. 2. je dan Prešernove smrti ali
dan kulture. Morebiti celo obiščemo kakšno kulturno prireditev,
nedvomno pa lahko kaj kulturnega
preberemo ali se vsaj kulturno vedemo.
• 9. 2. goduje mučenka Apolonija, ki
je zavetnica proti zobobolu. Goduje tudi naša katehistinja in lektorica
Polona. Naj jo Bog živi!
• 11. 2. sta god Lurške Matere božje
in svetovni dan bolnikov. Radi pomagajmo in molimo za naše pre2
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izkušene brate in sestre. Pevskim
vajam za otroški pevski zbor sledi
valentinova delavnica za otroke ob
11.00.
12. 2. je druga nedelja v mesecu in
redni mesečni ofer za potrebe cerkve. Bog povrni za vaše darove. Je
tudi mesečna priložnost za sv. spoved. Pride g. dekan Maks Ipavec.
Pri grahovski sv. maši sodelujejo
predšolski in prvi razred.
14. 2. goduje sv. Valentin, ki ima
ključ od korenin. Pregovorno se
torej začne prebujati narava. Je pa
sv. Valentin tudi zavetnik zaljubljencev. Ko bi naša ljubezen ne
bila vezana le na eno osebo, temveč
tudi na druge, še posebej na člane
družine.
19. 2. obhajamo sedmo nedeljo
med letom. Pri sv. maši sodelujejo
otroci iz 2. razreda.
24. 2. je praznik apostola Matija,
ki pregovorno led razbija, če ga ni,
pa ga naredi. Vabljeni k večerni sv.
maši!
26. 2. je osma nedelja med letom.
Pri sv. mašah sodeluje moški zbor
z Iga. Goduje sv. Aleksander, aleksandrijski škof, ki je krstni zavetnik našega g. župnika Sandija.
Radi se ga spominjajmo v molitvi.
27. 2. so za vse otroke zimske počitnice, zato ne bo verouka in ne
drugih župnijskih dejavnosti.

NAMENI APOSTOLATA MOLITVE – februar 2017
SPLOŠNI: Za tolažbo ljudi v stiski
Da bi vsi, ki so v stiski, še zlasti ubogi, odrinjeni in begunci,
v naših občestvih našli odprte roke in tolažbo.

OBVESTILA
ӴӴ 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.
ӴӴ Zaradi zimskega časa so tedenske
svete maše v Grahovem ob 18.00,
po podružnicah pa ob 17.00, 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
Božjemu usmiljenju in ob sobotah
za družine.
ӴӴ Ob petkih popoldne 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. Že dopoldne
pa obisk bolnikov na domu.
ӴӴ Na prvo soboto molimo litanije v
čast Materi Božji.
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
lepega napisati.
ӴӴ Po dogovoru so priprave za krst in
poroko.
ӴӴ Po dogovoru z župnijskim pastoralnim in gospodarskim svetom
bomo v letu 2017 preuredili staro
mežnarijo in garažo ob župnijski cerkvi. Nadalje pa stopnice na
kor v Žerovnici ter zakristijo pri
sv. Štefanu na Lipsenju (preperel
strop). Hvala za vaše velikodušne
dobrote.
ӴӴ 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.
ӴӴ Vsem, ki ta mesec godujete, praznujete rojstni dan ali kakšen jubilej, voščimo obilo Božjega žegna.
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Sveta Agata, mučenka
Italijanski otok Sicilija ni znan
samo po mafiji in vsesplošni korupciji, ampak tudi po svetnikih. Med najbolj znanimi sta nedvomno sv. Lucija,
ki goduje 13. decembra, in sv. Agata,
ki goduje 5. februarja. Sv. Agata je
patrona mesta Katanije, čast in kras,
ljuba hčerka in mila varuhinje Sicilije. Njene relikvije se nahajajo v stolnici v Kataniji. Že od 5. stoletja dalje
jo častijo kot svetnico ne samo v njeni
domovini, ampak širom krščanskega
sveta. Živela je v 3. stoletju. Legenda
pripoveduje, da je bila hči premožnih
staršev in že v otroštvu vzgojena v krščanski veri. Zaradi ljubezni do Boga
se je odločila za deviško življenje. Za
časa cesarja Decija je nastalo hudo
preganjanje kristjanov in med žrtvami
je bila tudi Agata. Mučili so jo tako,

da so ji odrezali prsi, zato jo pogosto
upodabljajo s prsmi na krožniku ali
škarjami v rokah. Sv. Agato so si izbrali za svojo zavetnico zvonarji, tkalci in
pastirice. Je priprošnjica zoper ogenj,
potres in nevihto.
(povzeto po: Leto svetnikov I.)

DOGODKI
KOLEDOVANJE
Na praznik Gospodovega razglašenja najbolj poznamo po tem, da so
takrat k novorojenemu Jezusu prišli
trije kralji in prinesli vsak po eno darilo: zlato, kadilo in miro. V spomin
na to danes na ta dan v jaslice postavimo te tri kralje: Gašperja, Miho in
Boltežarja. Na predvečer praznika je
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tretji sveti večer, zato kristjani takrat
svoje domove pokropimo z blagoslovljeno vodo in pokadimo s kadilom.
S kredo pa nad vhodna vrata napišemo letnico in začetnice imen teh
kraljev: 20+G+M+B+17. Pogosto so
v svete tri kralje preoblečeni koledniki, ki v času med božičem in svetimi tremi kralji obiskujejo domove,
prepevajo voščilne pesmi in nad hiše

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.

kličejo blagoslov. Tudi v grahovski
župniji so otroci stari od 5 let do 15
v spremstvu g. župnika obiskali domove v vaseh Bločice,Bloške police,

Lipsenja, Grahovega in Žirovnice.
Darove smo namenili za slovenska
misijonarja Danila Lisjaka in Jošta
Mezga, del pa za župnijske potrebe.
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SVEČNICA
S svečnico se zaključi božični čas.
Svečnica se praznuje štirideseti dan
po rojstvu Jezusa. Svečnica je dan, ko

sta mati Marija in sveti Jožef odnesla
novorojenega sina v tempelj v Jeruzalemu in se zahvalila Bogu. Praznik
Jezusovega darovanja v templju se ne
obhaja samo kot spomin na ta dogodek, ampak se obhaja kot praznik luči,
ki je sam Jezus. Kot simbol te luči se
uporabljajo sveče, ki se na ta dan pri
maši blagoslovijo.
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Iz veroučnih klopi –
priprava na božič
Učenci in učenke iz 3. in 4. razreda
smo začeli pripravljati svoja mlada srca
na božični večer že konec novembra.
Pri verouku smo se veliko pogovarjali
o tem, kako lahko adventni čas polepšamo drugim; staršem, starim staršem,
prijateljem, učiteljem oziroma kar vsem
živim bitjem. Imeli smo veliko načrtov: staršem bomo pomagali pri vsakodnevnih opravilih, do bratcev in sestric
bomo strpnejši in jih poskušali razumeti, s prijatelji bomo z veseljem delili svoje
igrače, v molitvi se bomo spomnili vseh
tistih, ki so bolni, onemogli, osamljeni,
pa tudi tistih, ki jih ni več med nami,
pomagali pa bomo tudi živalim, ki nimajo doma, jim poiskali zavetje, če bo
v naši moči … Ali pa ptičkom natrosili
pest semen … Vsak je izdelal zibelko, v
katero smo za vsako dobro delo položili eno slamico. Trudili smo se, da bo

na božič v naši zibelki čim več slamic,
saj bo tako novorojeno dete položeno v
mehko posteljico. Med zadnjim srečanjem pred božičem pa smo svoja srca
očistili še pri božični sveti spovedi, si v
cerkvi od blizu ogledali čudovite jaslice
in nato zadovoljni, ker so naše zibelke
polne slamic, odšli domov.
Prešernova vera
Prešernov rod se je razrasel ne le v
Vrbi na Gorenjskem, ampak tudi v Semiču. Pesnikov ded in stara mati sta
imela devet otrok, njegov oče Šimen
(1762-1837) in mati Mina roj. Svetina
(1774-1842) pa osem: Jero, Katro, ki je
bila tudi pesnikova gospodinja, pesnika
Franceta Ksaverja, Jožefa, ki je umrl pri
petnajstih letih, Jurija, ki je postal duhovnik, Mino, ki je prevzela domačijo,
Uršo in najmlajšo Lenko, ki je največ
pripovedovala spomine na brata pesnika. Kruha družini ni manjkalo, ker je
posestvo merilo več kot 11 hektarjev.
Oče Šimen pa je bil skrben gospodar in
tudi velikodušen. Mati Mina je bila telesno šibka, a duševno močna, pokončna
žena, cerkvena pevka in načitana v bibliji. Trije njeni strici so tudi bili duhovniki. V družini je gospodaril verski duh.
Mati je zelo želela, da bi tudi France postal duhovnik in tudi sam je o tem razmišljal, a se je vendarle odločil za študij
prava. Kljub temu je vse življenje bil
veren človek. Njegova hči Ernestina je
zapisala: 'Boga je imel vedno pred očmi,
v besedi in v vsem vedenju. Bil je dober

kristjan, mogoče boljši kakor marsikdo
drug. Bil je pesnik, katerega srce je od
Boga. Boga nikoli ni hudo razžalil. Greh
je, je rekel, če varamo tiste, ki nam zaupajo. Cerkve ni samo od zunaj poznal.
In ko je bil bolan, mu je nečakinja Marija Gromova morala vselej pridigo ponoviti.' Tudi v svojih pesmih Prešeren na
veliko mestih omenja Boga. Ko je umiral, je dal poklicati duhovnika, da ga je
mazilil in opravil molitve za umirajoče.
Ker je bil žejen, so mu ponudili vode pa
je rekel: 'Ne, tudi Kristus na križu je bil
želej in ni pil vode. Saj si ti, Kristus, na
križu še hujšo žejo trpel.' Bleiweis je v
Novicah poročal, kako potrpežljiv je bil
rajnki cel čas svoje bolezni in kako lepo
z Bogom spravljen je umrl.
(povzeto po knjigi Mirka Mahniča)
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SVETE MAŠE IN GODOVI
1. 2. sreda, Brigita Irska, opatinja
2. 2. četrtek, JEZUSOVO
DAROVANJE – SVEČNICA
3. 2. petek, Blaž, mučenec
4. 2. sobota, Gilbert, redov. ust.
5. 2. PETA NEDELJA MED
LETOM, Agata, mučenka
6. 2. ponedeljek, Pavel Miki in
japonski mučenci
7. 2. torek, Koleta, redovnica
8. 2. sreda, Jožefina, sužnja
9. 2. četrtek, Apolonija, muč.
10. 2. petek, Sholastika red.
11. 2. sobota, Lurška Mati Božja
12. 2. ŠESTA NEDELJA MED
LETOM, Evlalija, mučenka
13. 2. ponedeljek, Adolf, škof
14. 2. torek, Valentin, mučenec
15. 2. sreda, Klavdij, redovnik
16. 2. četrtek, Julijana Koprska, muč.
17. 2. petek, sedem ustan. servitov
18. 2. sobota, Flavijan, škof
19. 2. SEDMA NEDELJA MED
LETOM, Konrad, spokornik
20. 2. ponedeljek, Frančišek in
Jacinta, fatimska vidca
21. 2. torek, Irena, devica
22. 2. sreda, sedež apostola Petra
23. 2. četrtek, Polikarp, mučenec
24. 2. petek, Matija, apostol
25. 2. sobota, Alojzij in Kalist,
salezijanska mučenca
26. 2. OSMA NEDELJA MED
LETOM, Aleksander, škof
27. 2. ponedeljek, Baldomir, spok.
28. 2. torek, Roman, opat

Grahovo (18.00)
Bločice (17.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (9.00)
Bločice (10.15)

v čast sv. Antonu in Materi Božji
+ Milka ŠEGA, obletna
v čast Materi Božji za nove duhovne poklice
+ Marija STRLE (Podcerkev)
+ Marija DEBEVC, ob roj. dnevu, po namenu
+ Marija ŠTIH, ob godu in roj. dnevu
za župljane
sveta maša drugod

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)

po namenu?
++ Marija, ostali URBIČ (Lipsenj 11)
za župljane
++ starši PATNAR
++ Tine, 30. obl. in god, Andrej MALNAR
++ iz družin DRENIK in PUNTAR
+ Nikolaj GODEJŠA, 2. obletna
++ Jože, ob roj. dnevu, Francka MIHELČIČ
++ starši ULE in OBREZA
++ sorodniki
sveta maša drugod
sveta maša drugod
Grahovo (18.00)
++ Marija, obl., ostali ŠKRLJ
Grahovo (9.00)
po namenu
Žerovnica (10.15) v čast sv. Valentinu za sosesko
Grahovo (18.00)
po namenu?
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)

za župljane
+ Nada IVANETIČ, obletna
++ starši MIHELČIČ, ob roj. dn. (Babna Polica 7)
po namenu?
+ Franc SIMŠIČ (iz Žerovnice)

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

++ Ivana, obl., Anton POROK, Ema ŠRAJ
+ Stane ZGONEC, obletna
za zdravje
za župljane

