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BLAGOR LAČNIM IN ŽEJNIM
PRAVIČNOSTI, KAJTI NASIČENI BODO.
Postni čas nas vabi, da bi vsaj malo pokorili telo in se
znali tudi pri hrani in pijači malo zadržati. Cerkveni post
še zdaleč ni tako zahteven kot prenekatera dieta, ki jo
zahtevajo od nas zdravniki. Večkrat pa si sami postavimo
meje glede hrane in pijače, ker preprosto hočemo poskrbeti za bolj zdravo življenje ali lepši zunanji videz. Če pa se
zgodi, da smo žejni ali lačni, pa je že zelo hudo, če ne celo
kritično. Mislimo, da bomo kar umrli. Marsikdo bi popil
ali pojedel vse, kar vidi, ker so oči bolj lačne kot želodec.
Jezus je dobro poznal lakoto in žejo, ker se je zelo postil
štirideset dni, preden je začel z javnim delovanjem. Je pa
to naobrnil tudi na tiste, ki so prikrajšani v pravičnosti.
Kadar utrpimo veliko krivico, zahrepenimo po pravici kot
na smrt lačni in žejni. Vsem govorimo o tem, kaj se nam
je zgodilo.
Krivica velja v človeških očeh za prekletstvo, toda v
Božjih očeh je lahko blagoslov. Tudi Jezus je bil obsojen po
krivici, a Bog je ta zločin spremenil v blagoslov, v največji
Jezusov čudež, saj je iz smrti vstalo novo življenje. Zato
velja tudi nam blagor, kadar smo prikrajšani v pravičnosti, kajti Bog nas nagrajuje. Če znamo krivico prenašati,
pomeni, da na življenje gledamo z Jezusovim pogledom.
Prav pa je, da se trudimo živeti v pravičnosti in da smo
najprej mi tisti, ki skušamo biti do bližnjih ne le pravični,
ampak tudi sočutni. Naj nas velikonočno praznovanje poveže z Vstalim Kristusom, ki je znal krivice svojim mučiteljem odpustiti.
Župnik Sandi

NAPOVEDNIK

lem blagoslovimo oljčne vejice
ӴӴ 31.–2. 4. bodo postne duhovne vaje
in drugo zelenje. Pri deveti maši
za salezijansko mladino na Pohorv Grahovem bo procesija izpred
ju. Dodatne informacije pri župnikriža na dvorišču v cerkev. Med
ku Sandiju.
sv. mašo beremo pasijon (dogodӴӴ 2. 4. je tiha nedelja. V Grahovem
ke Jezusovega trpljenja, kot jih
pri sv. maši sodelujejo otroci 7.
je zapisal evangelist Matej). Pri
razreda. Na začetku sv. maše je
maši poje starejši župnijski zbor.
kratek križev pot. Na razpolago
Med sv. mašo bo na razpolago za
bodo tudi oljčne vejice. Dar je
praznično spoved g. dekan Maks.
prostovoljen za župnijo Škofije
V Žerovnici bo procesija okrog
na Primorskem, kjer župnikuje
cerkve. G. župnik bo na razpolanekdanji cerkniški kaplan g. Migo za sv. spoved po sv. maši; pa
lan Kavčnik. Zaradi praznikov bo
tudi ves teden pred veliko nočjo
ofer za potrebe cerkve to nedeljo.
pred večerno sv. mašo.
Zbiramo za streho na cerkvi na
ӴӴ Na veliki torek in veliko sredo bo v
Lipsenju. Hvala in Bog povrni!
času rednega verouka tudi velikoӴӴ 8. 4. je sobota in ob 11.00 bo denočna spoved za otroke.
lavnica za otroke v pripravi na praznike. V Logatcu se bo ob 19.00 v ӴӴ 13. 4. je veliki četrtek, spomin Ješportni dvorani odvijal Ribniški
pasijon. Vabljeni. Vstopnine ni!
ӴӴ 9. 4. je cvetna nedelja in začetek
obhajanja velikega tedna. V spomin na Jezusov prihod v Jeruza-

zusove zadnje večerje. Pri večernih
obredih ob 19.00 sodelujejo tudi
bodoči prvoobhajanci (otroci 2. razreda). Za otroke, ki še niso bili pri
prvem obhajilu, bomo blagoslovili
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majhne kruhke, ki jih bodo odnesli
ob 17.00 v Grahovem. Ob 19.00
domov.
pa obhajamo velikonočno vigiliӴӴ 14. 4. je veliki petek, spomin na
jo, ko blagoslovimo velikonočno
svečo, znamenje Vstalega GoJezusovo smrt na križu. Je strogi
post, ko ne jemo mesa in se le enspoda. Tudi zvečer bo blagoslov
krat na dan do sitega najemo. Dojedil.
poldne bo obisk bolnikov na domu, ӴӴ 16. 4. je Velika noč, praznik Goob 15.00 molitev križevega pota, ob
spodovega vstajenja. Ob 8.00
19.00 pa obredi velikega petka. To
bo najprej vstajenjska procesija
je edini dan v letu, ko v znamenje
po Grahovem, nato pa slovesna
žalovanja ni svete maše, a vseeno
maša s sodelovanjem otroškega
lahko pristopimo k obhajilu. Pri
in starejšega zbora. Ob 10.15 bo
obredih s poljubom počastimo križ
in prisluhnemo pasijonu (Jezusovemu trpljenju), kot ga je zapisal
evangelist Janez. Sodelujejo lanski

praznična maša tudi v Žerovnici.
Praznična nabirka je namenjena
za novo streho na cerkvi na Lipsenju. Bog lonaj za vse, kar darujete
tudi sicer za cerkev!
birmanci.
ӴӴ 15. 4. je velika sobota, ko Jezus ӴӴ 23. 4. je druga velikonočna nedelja, tudi nedelja Božjega usmiljepočiva v grobu. Ob 7.00 bo blanja.
goslov ognja, ob 8.00 pa molitev
hvalnic pri Božjem grobu. Popol- ӴӴ 27. 4. je državni praznik. Naša župnijska cerkev obhaja obletnico
dne sledi blagoslov jedil, in sicer
posvetitve. Molimo za našo župnijob 15.30 na Bločicah, ob 16.00 na
sko skupnost.
Lipsenju, ob 16.30 v Žerovnici in
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»Zveličar naš je vstal od smrti
in raj odprl nam je zaprti,«
poje slovenska praznična pesem.
Vsem vernim in ljudem dobre volje
voščim blagoslovljeno veliko noč
in veselo alelujo.
Da bi težave in probleme,
ki se odražajo v velikem petku,
znali premagati z optimizmom
in navdušenjem.
Z božjo pomočjo se vse da.
Župnik Sandi
OBVESTILA
• Prvi april je dan šaljivcev. Znajmo • V torek je verouk za sedmi razred
se pošaliti tudi na svoj račun.
ob 14.30 in za drugi razred ob
15.45. V sredo je verouk za pred• Tedenske svete maše so v župnijski
šolski, prvi, tretji in četrti razred ob
cerkvi ob 19.00 in na podružnicah
16.30. Verouk za peti, šesti, osmi in
ob 18.00.
deveti razred pa je ob 17.15. Poleg
• Ob postnih nedeljah bo pri vsaki
sveti maši na začetku tudi kratek
župnika Sandija učita verouk tudi
katehistinji Patricia Verbič in Polokrižev pot namesto kesanja.
na Otoničar Pajk.
• Čez teden molimo po sv. maši po
različnih namenih: ob ponedelj- • Ob petkih popoldne so uradne ure
v župnišču, sicer pa je g. župnik dokih za beatifikacijo naših svetnisegljiv vedno pred in po sv. maši ali
ških kandidatov, torkih v čast sv.
Janezu Bosku, sredah za domovina mobitel. Ob petkih ob 20.00 so
no, četrtkih po sveti maši za dupevske vaje za starejši zbor. Vabimo
nove člane!
hovne poklice, petkih za zdravje in
• Na prvi petek po sveti maši so litasobotah za družine.
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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.

•
•
•

•

•
•
•

nije Srca Jezusovega. Že dopoldne
pa obisk bolnikov na domu.
Ob sobotah so ob 10.00 redne pevske vaje za otroški zbor. Po razporedu gospe čistijo in krasijo cerkev.
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.
V petek, 10. marca, je bila cerkveno
pokopana Marija Funda. Gospod,
daj ji večni pokoj.
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 streho in zakristijo
pri sv. Štefanu na Lipsenju. Hvala
za vaše velikodušne dobrote.
Priporočam verski tisk, predvsem
Družino in Ognjišče, za otroke pa
Mavrico.
Vsem, ki ta mesec godujete, praznujete rojstni dan ali kakšen jubilej, voščimo obilo Božjega žegna.
V času počitnic vabljene družine
na počitnikovanje v kraj Zuboviči na otok Pag. Za sedem dni bivanja in porabnih stroškov znaša
prispevek le 50 evrov za osebo. O
podrobnostih se lahko pogovorite
z župnikom Sandijem.
Vabljeni na romanje na Poljsko
(18.–22. april) ali Međugorje (23.–
26. april). Dodatne informacije in
prijave pri g. župniku Sandiju.

NAMEN APOSTOLATA
MOLITVE – april 2017
SPLOŠNI:
Da bi se mladi ljudje velikodušno
odzvali na svojo poklicanost in resno pretehtali možnost, da se izročijo Bogu na poti duhovništva ali
posvečenega življenja.
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DOGODKI

Na pustni vikend so bili v župnišču
v gosteh ižanski skavti. V soboto smo
skupaj z njimi in več kot 30 našimi
otroci pustovali. Pletli smo zapestnice
in dobili nagrade za čudovite maske.
Na pustno nedeljo pa je moški pevski
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zbor z Iga prepeval pri svetih mašah v
Grahovem in tudi v Žerovnici. Sledilo
je prijateljsko druženje ob žlahtni kapljici in pici v župnišču.
sos

VELIKONOČNI ŽEGEN
(Lojze Jože Žabkar)
Prinesla je mama jerbas od žegna,
veter pomladni lovil se je v ruto,
sonca ji lica je mlada zlatilo:
dete najmlajše ji zlezlo v bogato nagubano krilo.
Zvonovi nad poljem so romali v daljo,
njiva za mejo je polna življenja,
v srce se moje zadela je pesem vstajenja.
V dušo se mojo milosti božje obilje nabira:
v bandera mogočna oko se razneženo upira.
Rok se osmero neba je s silo
nad Rešnjim Telesom krepko oklenilo.
Vstalemu v roko dali so trtno mladiko,
za mesec pomladni že dosti veliko:
sveti se v hostiji beli podal je zelenju naproti.
Kakor iz Jerihe slepi,
sem mu roke strgal proseče naproti:
»Meni še kanček veselja nakloni,
polni so Tvojega žegna polja, vrtovi …«

BOŽJI GROB (Josip Stritar)
Zveličar v grobu tu leži,
teman je dan, ves svet žaluje;
v zvoniku glasno zvon molči,
življenja šum in hrup miruje.

Da jaz ne bodem pogubljen,
križ vzel, pravični, si na rame;
umrl si, v grob bil položen,
velikonočno jagnje, zame.

Oj pridi, verni kristjan,
poklekni, moli ga hvaležen;
poljubi mu petero ran,
da odrešenja boš deležen.

Pred tabo, glej, Zveličar ti,
klečim in molim rane tvoje;
iz njih je tekla sveta kri,
ki je oprala grehe moje.
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SVETE MAŠE IN GODOVI

1. 4. sobota, Agapa in Irena,
mučenki
2. 4. PETA POSTNA ali TIHA
NEDELJA, Frančišek Paolski
3. 4. ponedeljek, Rihard, škof
4. 4. torek, Izidor Seviljski, škof
5. 4. sreda, Krescencija, redovnica
6. 4. četrtek, Notkar Jecljavec, pesnik
7. 4. petek, Janez Krstnik de la Salle
8. 4. sobota, Julija, redovnica

Žerovnica (18.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (9.00)
Bločice (10.15)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Lipsenj (17.00)
Žerovnica (18.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)
Grahovo (8.00)
Bločice (10.15)

9. 4. CVETNA NEDELJA,
Valtruda, redovnica
10. 4. veliki ponedeljek, Domen, škof
11. 4. veliki torek, Stanislav, škof
12. 4. velika sreda, Zenon, škof
13. 4. veliki četrtek, Ida, redovnica
14. 4. veliki petek, Lidvina, devica
15. 4. velika sobota, Helena, kneginja
16. 4. NEDELJA GOSPODOVEGA
VSTAJENJA – VELIKA NOČ
17. 4. ponedeljek, Rudolf,
mučenec
18. 4. torek, Galdin, škof
19. 4. sreda, Ekspedit, mučenec
Žerovnica (18.00)
20. 4. četrtek, Bernika, mučenka
21. 4. petek, Anzelm, škof
Grahovo (19.00)
22. 4. sobota, Hugo, škof
Žerovnica (18.00)
Grahovo (19.00)
23. 4. NEDELJA BOŽJEGA
Grahovo (9.00)
USMILJENJA, Jurij, mučenec
Žerovnica (10.15)
24. 4. ponedeljek, Fidelis, mučenec
25. 4. torek, Marko, evangelist
Žerovnica (18.00)
26. 4. sreda, Marija, Mati dobrega sveta Grahovo (19.00)
27. 4. četrtek, Hozana Kotorska Grahovo (19.00)
28. 4. petek, Vital, mučenec
29. 4. sobota, Katarina Sienska
Grahovo (19.00)
30. 4. TRETJA VELIKONOČNA Grahovo (9.00)
NEDELJA, Pij V., papež
Žerovnica (10.15)

++ Marija, 20. obl., Alojz PRIMŠAR
++ družine MAHNE (Grahovo 17)
po namenu
+ Ivanka ŽNIDARŠIČ, ob rojstnem dnevu
za zdravje Anke
živi in ++ vaščani (Hiteno)
++ Marija, Janez OŠABEN, obletna
v čast Materi Božji za nove duhovne poklice
po namenu družine JEKLAR
+ Miroslav ULE, obletna
+ Marija TURŠIČ, obletna
++ starši Ana, obl., Jože KRAŠEVEC
++ Marjeta, obletna, Jože MULEC
++ Frančiška, Janez GODEJŠA, obletna
za duše v vicah in ++ iz družine PANTAR
za telesno ozdravljenje g. Janeza
živi in ++ vaščani (Hiteno)
+ brat Jernej TURK, obletna (Retje 45)
obredi velikega petka – ni sv. maše!
++ družina BARAGA (Šegova vas)
+ Jakob ULE, obletna
za sosesko
za župljane
++ Terezija, obletna, Matija ZGONC
sveta maša drugod
v zahvalo za opravljen izpit
sveta maša drugod
++ Ana, Franc OBREZA, obletna, starši
++ starši Marija, obl., Zvone PANTAR
++ Stanislav in Stanko LUNKA, obletna
+ Marija OTONIČAR, 10. obletna
+ Stanislav ROK
sveta maša drugod
+ Vera GOLOB, obletna
+ Vinko PLOC, obletna
+ Janko POROK, Janez ZRNEC, obletna
sveta maša drugod
po namenu družine JEKLAR
+ Julka MARČAN, obletna
++ Matija, obletna, Marija ob r. d., ROK

