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župnije Grahovo pri Cerknici
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BLAGOR KROTKIM, KAJTI DEŽELO
BODO PODEDOVALI
Tretji v vrsti Jezusovih blagrov se nanaša na krotke ljudi. Ta izraz sicer bolj uporabljamo v povezavi s prisrčnimi
in mirnimi živalmi, ki jih radi božamo ali crkljamo. Jih
stiskamo k sebi ali celo poljubljamo. Še ločiti se pogosto ne
moremo od njih. In mnogi, ki so doživeli bolečino človeške hudobije, ne zaupajo več ljudem, ampak se raje ukvarjajo s krotkimi živalmi.
Jezus pa besedo krotkost najprej obrne nase in pravi:
Učite se od mene, ker sem krotak in iz srca ponižen. Kristjani bi se naj učili krotkosti prav pri Jezusu. On nas ne
nagovarja samo z besedo, temveč tudi z zgledom. Njegova
krotkost je prišla do izraza na poseben način na križu, ko
je odpustil celo svojim mučiteljem in ostal miren. Ni grozil ali pretil z maščevanjem, temveč je ostal krotak kakor
jagnje. Zato tudi molimo pri sv. maši: Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
S prvim dnem meseca marca začenjamo postni čas.
Mnogi, ki so se od božiča in novega leta dalje malce odebelili, zatrjujejo, da se bodo končno začeli odpovedovati
hrani, saj bi radi ponovno imeli idealno težo. Nekatere bo
nagovorila akcija: 40 dni brez alkohola. Mislim pa, da bi ne
bilo slabo kaj narediti tudi na področju naših medsebojnih odnosov. Začeti moram pri sebi. Da bi postal krotkejši, strpnejši in ubogljivejši, bolj molčeč in čuteč; pa da ne
bo vedno le po moje. Začnimo doma v družini, nadaljujmo pa v službi in šoli. Z božjo pomočjo. In svet, v katerem
živim, bo morda postal prijaznejši.
Župnik Sandi

NAPOVEDNIK
• 1. 3. je pepelnična sreda, ko začnemo postni čas. Med obredom pepeljenja nas Božja beseda opozarja:
Spreobrni se in veruj evangeliju! Na
ta dan je strogi post, ko ne jemo
mesa in se le enkrat do sitega najemo. Ob postnih petkih pa ne jemo
mesa in storimo kakšno dobro delo
več. Priporočljiva je akcija: 40 dni
brez alkohola. Postni čas nas skozi 40 dni vabi k osebni odpovedi
pri mnogih stvareh ter večji ljubezni do Boga in bližnjih.
• 2. 3. bodo ob 9.00 v župnišču delavnice za materinski dan. Čeprav
so zimske počitnice in ni verouka,
vabljeni otroci v čim večjem številu.
• 5. 3. bo prva postna nedelja, pa tudi
ofer za potrebe cerkve na Bločicah. Pri
sv. mašah beremo pastirsko pismo naših škofov za postni čas. Pri sv. maši v
Grahovem prepevajo župnijski pevci.
• 10.–12. 3. bodo postne duhovne
vaje za salezijansko mladino na
Bledu. Dodatne informacije pri župniku Sandiju.
• 12. 3. je druga postna nedelja. Bo
ofer za potrebe cerkve, pa tudi priložnost za sveto spoved, saj bo med
nami dekan, g. Maks Ipavec. Pri
župnijski sv. maši sodelujejo otroci
iz 3. in 4. razreda.
• 17.–19. 3. bodo postne duhovne
vaje za salezijansko mladino na Pobočju. Dodatne informacije pri župniku Sandiju.
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• 19. 3. je tretja postna ali papeška
nedelja. Pri grahovski sv. maši prepevajo župnijski pevci in sodelujejo otroci 5. in 6. razreda.
• 19.–25. 3. ali od praznika sv. Jožefa
do praznika Gospodovega oznanjenja – teden družine. Pri vseh
mašah primerno branje in molitev.
• 22. 3. bo ob 19.00 v župnišču sestanek staršev prvoobhajancev (otrok
2. razreda).
• 24.–26. 3. bodo postne duhovne
vaje za salezijansko mladino na Pohorju. Dodatne informacije pri župniku Sandiju.
• 25. 3. bodo delavnice za otroke ob
11.00. Izdelovali bomo darilca tudi
za očete. S prvoobhajanci bomo
obiskali z darilci in pesmijo naše
ostarele na domovih.
• 26. 3. je četrta postna nedelja. Spomnili se bomo tudi naših staršev,
mamicam in mamam pa bodo
otroci izročili skromna darilca in
se jim primerno zahvalili. Vabljeni!
• 31. 3.–2. 4. bodo postne duhovne
vaje za salezijansko mladino na Pohorju. Dodatne informacije pri župniku Sandiju.

OBVESTILA
ӴӴ Od januarja do marca zaradi zime
na podružnicah čez teden ne bo
redno svetih maš (17.00), ampak
samo v župnijski cerkvi ob 18.00.
ӴӴ Ob postnih nedeljah bo pri vsaki
sveti maši na začetku tudi kratek
križev pot namesto kesanja.
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 za
zdravje in ob sobotah za družine.
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 Ob petkih popoldne so uradne ure v
župnišču, sicer pa je g. župnik dosegljiv
vedno pred in po sv. maši ali na mobitel. Ob petkih ob 20.00 so pevske vaje
za starejši zbor. Vabimo nove člane.
ӴӴ Na prvi petek po sveti maši so litanije Srca Jezusovega. Že dopoldne
pa obisk bolnikov na domu.
ӴӴ Ob sobotah so ob 10.00 redne pevske vaje za otroški zbor.
ӴӴ Na prvo soboto molimo litanije v
čast Materi Božji.
ӴӴ V petek, 3. februarja, je bila cerkveno pokopana Amalija Šega. Gospod, daj ji večni pokoj.

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 stopnice na kor v
Žerovnici ter streho in zakristijo
pri sv. Štefanu na Lipsenju. Hvala
za vaše velikodušne dobrote.
ӴӴ Priporočam verski tisk, predvsem
Družino in Ognjišče, za otroke pa
Mavrico.
ӴӴ Vsem, ki ta mesec godujete, praznujete rojstni dan ali kakšen jubilej, voščimo obilo Božjega žegna.
ӴӴ V času poletnih počitnic vabljene družine na počitnikovanje v kraj Zuboviči
na otok Pag. Za sedem dni bivanja in
stroškov znaša prispevek le 50 evrov
za osebo. O podrobnostih se lahko
pogovorite z župnikom Sandijem.
ӴӴ Vabljeni na spomladanska romanja v Međugorje (5.–7. april) in na
Poljsko (18.–22. april). Dodatne
informacije in prijave pri g. župniku Sandiju.
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NAMENI APOSTOLATA MOLITVE – marec 2017
ZA EVANGELIZACIJO:
Da bi vsi, ki so v stiski, še zlasti ubogi, odrinjeni in begunci, v naši občestvih našli odprte roke in tolažbo.

DOGODKI
SREČANJE OTROŠKIH
PEVSKIH ZBOROV
NA RAKOVNIKU
V nedeljo, 5. 2. 2017, smo se z
otroškim pevskim zborom odpravili
v Ljubljano na Rakovnik, na srečanje otroških pevskih zborov. Peljali
smo se s kombijem in avtomobilom.
V Cerknici je gospod župnik Sandi
kupil malico za po poti, tako da smo
na srečanje prispeli s polnimi želodč-
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ki. Najprej smo imeli generalko in bili
navdušeni nad množico otrok, ki se je
zbrala v cerkvi. Sodelovalo je 57 zborov, kar tisoč otrok iz vse Slovenije,
sodeloval pa je tudi zbor iz Mužlje v
Srbiji.
Po generalki je sledil odmor z malico, ob 15. uri pa se je pričela maša.
Zbori smo prepevali ob spremljavi
45-članskega orkestra. Občutek je bil
veličasten! Med mašo so nas prese-

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.

netili milni mehurčki, ki so preplavili
cerkev in pričarali čarobno vzdušje.
Za zaključek nas je gospod župnik
Sandi povabil še na sladoled in krofe,
za kar smo mu hvaležni. Domov smo
prišli zvečer, utrujeni, a vendar zelo
zadovoljni in v veselem pričakovanju
še kakšnega takega dogodka.
Katja in Zala
Gregorjevo
»Na gregorjevo se ptički ženijo.«
Na ta dan, ki je bil včasih prvi pomladni, naj bi namreč ptički še posebej
glasno žvrgoleli in čivkali. Zato se je
gregorjevo uveljavilo tudi kot slovenski dan zaljubljencev.
Sv. Gregor, po katerem je ta praznik dobil ime, je bil znan kot prinašalec luči. Na gregorjevo zato po rekah
in potokih spuščamo luči v hišicah in
ladjicah iz papirja in kartona. Ta luč
predstavlja daljšanje dneva in krajšanje noči, kar pomeni, da nam ni več
treba delati ob luči.

se je praznovanje gregorjevega ohranilo 12. marca.
Nekdaj so otroci na gregorjevo pod
grmi iskali potice, ostanke od svatb. V
Prekmurju so učenci na gregorjevo na
glavi nosili klobuk, okrašen s pisanimi
trakovi, ter od hiše do hiše prepevali
pesmi.

Malo zgodovine
Gregorjevo je dan, na katerega je
godoval sveti Gregor. Ta dan je veljal
za prvi pomladni dan in je bil po julijanskem koledarju sicer zabeležen kot
današnji prvi pomladni dan, 21. marec. Pri prehodu na gregorijanski koledar se je god svetega Gregorja oziroma posledično gregorjevo premaknilo
na 12. marec. Kljub temu da je bil pozneje god prenesen na 3. september,

Pregovori in reki o gregorjevem
Če breskve pred Gregorjem cveto,
trije eno pojedo.
Na gregorjevo najvišji gorjanec na
drevo potrka.
O Gregorju pravijo: Kmet dolgo
njivo orje, klobuk postrani nosi, pa
staro ženo kruha prosi.
Po Gregorju od vsakega vetra sneg
kopni.
Podatke poiskala A. Š..
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Materi
Prvih pet let
sem ljubil te, mati,
kot ljubi jagnje ovco.
Drugih pet let
sem ljubil te, mati,
kot ljubi slepec vodnika.
Tretjih pet let
sem ljubil te, mati,
kot varovanec priprošnjika.

si prah in da se v prah povrneš! Izrek
je opozorilo, da je človeško življenje
oziroma kar vse na svetu minljivo.
Posipanje s pepelom, ki so ga poznali
Četrtih pet let
že Izraelci v Stari zavezi, je hkrati tudi
sem ljubil te, mati,
znamenje kesanja in spokornosti, zato
kot ljubi vojnik vojnika.
je primerno za začetek postnega časa.
Post pomeni premagovanje v jedi in
Petih pet let
odpoved dobrinam, ki jih imamo, da
sem te ljubil tako,
bi mogli s prihrankom v obliki miloda ne more tega zapisati pero.
ščine pomagati soljudem, ki so v stiski. Za kristjana je post kot odrekanje
Ivan Sadar
mesnim jedem obveznost za vse petke
v letu, ki pa ga je mogoče nadomestiti
Postni čas
s kakšnim dobrim delom bližnjemu.
Štiridesetdnevni postni čas traja Na pepelnico in veliki petek pa velja
od pepelnice, tj. od pepelnične srede, strogi post, ko naj bi se odrekali ne le
do velikega četrtka in je namenjen mesnim jedem, ampak tudi drugim –
pripravi na praznovanje velike noči, do take mere, da bi se odrasli do 60.
ki je spomin Kristusovega vstajenja leta starosti na ta dva dneva samo enod mrtvih. Izraz pepelnica prihaja krat do sitega najedli. Nekdaj je vsakrod pepeljenja, cerkvenega obreda, pri šno veseljačenje v postnem času veljakaterem duhovnik verniku posuje na lo za nespodobno. Zato takrat ni bilo
glavo ščepec blagoslovljenega pepe- ne veselic, ne bučnega svatovanja in
la iz obrednih butar cvetne nedelje. ne plesa. Podeželski godci so imeli poPri tem govori: Spomni se, človek, da čitnice do velike noči. Nekateri kadil6

ci so se odrekali tudi tobaku. Rednim
bogoslužjem v cerkvi še danes dodajamo v postu molitev križevega pota,
ko premišljujemo postaje Jezusovega
trpljenja in smrti. Zadnje čase pa se
vse bolj uveljavlja tudi akcija: 40 dni
brez alkohola.
Zmaga Kumer
Praznovanje sv. Pavla
in sv. Janeza Boska
Na zadnjo nedeljo v januarju smo
praznovali kar na dveh krajih. V Grahovem smo praznovali sv. Janeza Boska. Z lepim petjem je sodeloval otroški zbor. V Žerovnici pa smo proslavili
apostola narodov sv. Pavla. Bogoslužje
so polepšali cerkveni pevci. Oba zbora je vodila gospa Anita Kolmanič iz
Babnega Polja. Hvaležni smo ji za njeno pomoč in prizadevnost.
Štirideset mučencev
iz Armenije
Kot protiutež mednarodnemu
dnevu žena, ki se obhaja 8. marca, si
moški prisvajajo svoj dan, ki je dva
dni pozneje, ko obhajamo god t. i. 40
mučenikov. Gre za mučence iz mesta
Sebaste (danes se mesto imenuje Sivas) v deželi Armeniji. To je prav tisto mesto, kjer je bil škof še slavnejši
sv. Blaž. Omenjeni mučenci so bili
vojaki sloveče dvanajste rimske legije
(imenovane tudi »bliskovita«), ki je
bila nastanjena v pokrajini Kapadoki-

ji. Legendarni opis smrti 40 mučencev
pripoveduje, da je namestnik Agrikolaj sam prišel k omenjeni rimski legiji,
da izpolni cesarjev ukaz, po katerem se
morajo vsi vojaki odpovedati krščanski veri. Tedaj je 40 vojakov stopilo iz
vrste in so vsi neustrašeno priznali, da
verujejo v Kristusa in da jih nobena
muka ne bo odvrnila od tega sklepa.
Sledila so zasliševanja in mučenja. Po
nekaj dneh ječe so jih spet pripeljali
na zaslišanje in jim celo ponujali nagrade, če se odpovedo Kristusu. Pa so
odgovorili: Kaj nam obetaš nekaj smeti
izmed posvetnih reči? Mi preziramo ta
svet. Vidne stvari se ne dajo primerjati s tem, kar mi v trdnem upanju pričakujemo. Vsega minljivega se ne da
primerjati z blaženostjo pravičnih. Pa
tudi groženj se ne bojimo. Strah nas je
samo peklenskega ognja. Bolj nas boste
mučili, tem lepše krone bomo prejeli pri
Bogu. Ker je bila tiste dni huda zima,
so nepokorne vojake slekli do nagega
in jih peljali k zamrznjenem ribniku,
da so začeli zmrzovati. Tistim, ki do
jutra niso zmrznili, so polomili roke
in noge.
sos
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SVETE MAŠE IN GODOVI

1. 3., sreda, PEPELNICA,
Albin, škof
2. 3., četrtek, Neža Praška, dev.
3. 3., petek, Kunigunda, kraljica
4. 3., sobota,
Kazimir, kraljevič
5. 3., PRVA POSTNA
NEDELJA, Olivija, muč.
6. 3., ponedeljek, Konon, vrtnar
7. 3., torek, Perpetua in
Felicita, mučenki
8. 3., sreda,
Janez od Boga, redovnik
9. 3., četrtek, Frančiška
Rimska, redovnica
10. 3., petek, armenski muč.
11. 3., sobota, Sofronij, škof
12. 3., DRUGA POSTNA
NEDELJA, Inocenc, papež
13. 3., ponedeljek,
Evfrazija, mučenka
14. 3., torek, Matilda, kraljica
15. 3., sreda, Klemen
Dvoržak, redovnik
16. 3., četrtek, Herbert, škof
17. 3., petek, Patrik, irski škof
18. 3., sobota, SV. JOŽEF
19. 3. TRETJA POSTNA
ali papeška NEDELJA
20. 3., ponedeljek, Klavdija, muč.
21. 3., torek, Hugolin, samotar
22. 3., sreda, Lea, spok.
23. 3., četrtek, Rebeka, red.
24. 3., petek, Katarina
Švedska, redovnica
25. 3., sobota,
GOSPODOVO OZNANJENJE
26. 3., ČETRTA POSTNA
NEDELJA, Lara, muč.
27. 3., ponedeljek,
Frančišek Faa di Bruno, vojak
28. 3., torek, Bojan, knez
29. 3., sreda, Bertold, red.
30. 3., četrtek, Amadej, vojvoda
31. 3., petek, Benjamin, diakon

Grahovo (18.00)

+ Amalija ŠEGA, 30. dan

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

+ v čast Materi božji za nove duhovne poklice
++ Danica, ob rojstnem dnevu, Jože KRAJC
+ Janez TELIČ, obletna
+ Antonija ŠRAJ, obletna
++ iz družine MODIC
++ Ivana, obletna, Matija INTIHAR
sveta maša na duh. vajah (++ salezijanci)
sveta maša na duhovnih vajah (po namenu)

Grahovo (18.00)

++ Matija, ob godu in r. d., ostali BARAGA

Grahovo (18.00)

po namenu

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

sveta maša na duhovnih vajah (za župljane)
+ Ciril SRNEL, obletna
+ Sara KOČEVAR, 7. obletna
za župljane
sveta maša drugod

Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)

++ Marija, Vinko POJE, obletna
V čast Materi božji za Ankino zdravje

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)

+ Franc KOMIDAR (Klance), namesto cvetja
+ Jože KOVAČ, ob godu
+ Ludvik MODEC, obletna
++ Andrej, ob r. d., Jože, ob godu, DOVIČEVI
+ Jože TELIČ, ob godu in r. d. (Lipsenj 1)
+ Frančiščka IVANČIČ, ob rojstnem dnevu in godu
v dober namen
za zdravje Jožice
++ iz družine MELE, Branka VUČAK
+ Jože TELIČ, ob godu in roj. dnevu (Žerovnica 28)

Grahovo (18.00)

+ Janez MIHELČIČ (Iga vas), ob rojstnem dnevu

Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)

+ Marija ŠKRLJ
++ Terezija in ostali MULC, obletna
sveta maša drugod

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

živi in rajni vaščani Hiteno
za župljane
++ Stanislav ROŽIČ, obletna
+ Albina ULE, obletna

