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BLAGOR USMILJENIM, KAJTI
USMILJENJE BODO DOSEGLI.
Lani smo obhajali leto Božjega usmiljenja. In tudi nedelja po veliki noči je že vrsto let dan, ki je posvečen Božjemu usmiljenju. Pri vsaki sveti maši molimo »Gospod,
usmili se« in tudi mnoge druge molitve so naravnane v
to smer. Jezus svoje poslušalce nagovarja,
naj bodo usmiljeni, če hočejo tudi sami pri
Bogu doseči usmiljenje. To svoje prepričanje je podkrepil tudi s prilikami. Spomnimo se samo na izgubljenega sina, ki se vrne
k očetu. Pa malopridnega hlapca, ki mu je
gospodar odpustil velik dolg, on pa ni hotel odpustiti nekaj drobiža svojemu sohlapcu. Jezus je ne
nazadnje bil usmiljen celo do svojih mučiteljev in tudi po
vstajenju učencev ni napeljeval k maščevanju do tistih, ki
so bili krivi za njegovo nedolžno smrt.
V vsakdanjem življenju nenehno naletimo na dogodke
in ljudi, ki postavljajo na preizkušnjo našo potrpežljivost
in usmiljenje. Kaj hitro v svoji razdražljivosti prisegamo,
da nekaj ali nekomu nikakor ne bomo odpustili. Naše srce
postane trdo kot kamen in se nočemo niti malo omehčati.
Večkrat kuhamo jezo in nenehno pogrevamo dogodek, ki
nas je prizadel, in ostajamo nepopustljivi. Grozno je, če se
to tiče naših najbližjih, s katerimi skupaj živimo in se moramo (hočemo ali ne) gledati in prenašati. Tako življenje
lahko postane zelo moreče in na trenutke celo nemogoče.
Zato nas Jezus vabi k medsebojni spravi, ki pomeni odpuščanje in usmiljenje.
Župnik Sandi

NAPOVEDNIK
ӴӴ 1. 5. je praznik dela, v Cerkvi pa ӴӴ 6. 5. je sobota in ob 11.00 so delavobhajamo praznik Jožefa delavca.
nice za otroke na temo naše nebeTa dan tudi začnemo šmarnično
ške matere Marije.
pobožnost. Otroci bodo vsak dan ӴӴ 7. 5. je nedelja dobrega Pastirja ali
svetovni dan molitve za duhovne
dobili listek, ki ga bodo nalepili na
plakate. Šmarnice potekajo vedno v
poklice.
povezavi s sveto mašo. Kadar pa ni ӴӴ 10. 5. je sreda in bo po sveti maši
(ob 19.30) predavanje za starše. Še
svete maše, se otroci z voditeljem
zberejo v cerkvi samo k šmarnicam
posebej vabljeni starši prvoobhajancev. Naslov teme je »Vzgojna
(Bločice, Žerovnica). Vabljeni tudi
zanemarjenost«. Predavanje bo
odrasli!
pripravila naša organistka, gospa
Anita Kolmanič. Sledi pogovor.
ӴӴ Od 12. do 14. maja godujejo t. i.
ledeni svetniki: Pankracij, Servacij
in Bonifacij. Sledi še poscana Zofka
(15. 5.) in pregovorno bi se moralo
zatem začeti toplejše vreme.
ӴӴ 15. 5. začenjamo devetdnevnico v
pripravi na prvo sv. obhajilo. Prvoobhajanci prihajajo vsak dan k sv.
maši in šmarnicam v Grahovo. Po
sv. maši sledijo tudi vaje za prvoobhajance.
ӴӴ 16. 5. je torek in gremo popoldne
s prvoobhajanci in njihovimi starši
iskat obleke v Stari trg.
ӴӴ 17. 5. je sreda in po večerni sv. maši
prva spoved za prvoobhajance.
ӴӴ 18. 5. je četrtek in po večerni sv.
maši spoved za starše prvoobhajancev. Pride rakovški župnik.
ӴӴ Na god sv. Florjana (4. 5.) bomo,
kot je navada, v župnijski cerkvi ӴӴ 19. 5. je petek in popoldne starši
postavijo mlaja za praznik, očistijo
opravili sv. mašo za blagoslov nacerkev in pripravijo župnijsko učilših polj, po podružnicah pa v dneh
nico.
okrog Gospodovega vnebohoda.
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ӴӴ 21. 5. bo v naši župniji praznik
prvega svetega obhajila. Veseli
smo osmih naših otrok, in sicer so
to: Anja Levar, Ažbe Gerbec, Bruno Troha, Gašper Godeša, Marcel
Mihelčič, Mark Mišič, Rok Tominec in Mark Žnidaršič. Molimo
zanje in za njihove družine. S petjem bosta popestrila slovesnost
otroški in župnijski zbor. Zahva-

la vsem za sodelovanje in pomoč
pri pripravi in lepem poteku slavja. Sv. maša v Žerovnici bo zato
izjemoma šele ob 11. uri.
ӴӴ 25. 5. je praznik Gospodovega vnebohoda, ki se obhaja 40 dni po veliki noči. Vabljeni k sv. maši!
ӴӴ 27. 5. goduje tudi naš novi blaženi
Alojzij Grozde. Njegovo podobo
imamo na platnu tudi v naši župnijski cerkvi. Radi se mu priporočamo, predvsem pa naj nas spodbuja
njegovo življenjsko geslo: »Evharistija, sonce mojega življenja.«
ӴӴ 27. 5. je sobota in ob 11.00 bodo
delavnice za otroke.
ӴӴ 28. 5. je nedelja in bo ob 20.00 sestanek animatorjev oratorija.

ӴӴ 31. 5. je torek in zaključek šmarnic. Vsi otroci se zberejo ob 19. uri
k praznični sveti maši v župnijski
cerkvi. Ob koncu razdelimo otrokom nagrade za obisk pri šmarnicah. Sledijo (lahko) še igre na dvorišču pred cerkvijo.
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OBVESTILA
 Na prvo nedeljo v mesecu je ofer
za potrebe cerkve na Bločicah, na
drugo nedeljo pa je ofer tudi v Grahovem in Žerovnici. Letos bodo vsi
ofri namenjeni cerkvi sv. Štefana
na Lipsenju. Na razpolago je tudi
spovednik za mesečno sveto spoved (po navadi gospod dekan Maks
Ipavec).
 Čez teden molimo po sv. maši po
različnih namenih: ob ponedeljkih
za beatifikacijo naših svetniških
kandidatov, torkih v čast sv. Janezu
Bosku, sredah za domovino, četrtkih po sveti maši za duhovne poklice, petkih za zdravje in sobotah
za družine.
 Ob sredah po sveti maši je molitev
za domovino.
 Ob četrtkih po sveti maši je adoracija – molitev za duhovne poklice.
 Ob petkih od 15. ure dalje 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.
 Ob petkih ob 20.00 pa so pevske
vaje za starejši zbor. Vabimo nove
člane.
 Na prvo soboto molimo litanije v
čast Materi Božji.
 Ob sobotah so ob 10.00 redne pevske vaje za otroški zbor, občasno
ob 11.00 tudi delavnice za otroke.

Gospe čistijo in krasijo cerkev po
razporedu ali dogovoru.
 Ker je naša župnija zaznamovana
s salezijansko navzočnostjo, pri-

NAMENI APOSTOLATA MOLITVE – maj 2017
ZA EVANGELIZACIJO: Da bi kristjani v Afriki po zgledu usmiljenega
Jezusa delovali kot preroške priče v službi sprave, pravičnosti in miru.
SLOVENSKI: Da bi se čim prej zacelile rane, ki so v preteklosti prizadele
naše narodno telo.
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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.

poročam na 24. v mesecu spomin
Marije Pomočnice in zadnjega v
mesecu spomin na sv. Janeza Boska.
 V soboto, 1. aprila, smo cerkveno
pokopali Ivanko Žnidaršič iz Grahovega. Gospod, daj ji večni pokoj!
 Zbiramo za streho (kritina in
ostrešje) na cerkvi pri sv. Štefanu
na Lipsenju. Izvajalec bo Franc
Turšič iz Bezuljaka. Predračun je
okrog 22.000 evrov. Nadejamo se
pomoči s strani občine Cerknica.
Predlagam, da vaščani Lipsenja
zberejo po hišah po 50 evrov. Druge župljane pa tudi naprošam k
namenskemu darovanju – vsak po
svojih močeh. Hvala in Bog povrni!
 Poleg rednih sodelavcev pri obli-








kovanju mesečnih oznanil vabim k
sodelovanju še druge, ki znate kaj
lepega napisati.
Po dogovoru so priprave za krst in
poroko.
Priporočam verski tisk, predvsem
Družino in Ognjišče, za otroke pa
Mavrico.
Vabljeni na romanje v Međugorje,
Mostar in Sarajevo (23.–26. april),
v Makedonijo (5.–10. junij) ter
Lurd, Kompostelo in Fatimo (1.–
12. avgust). Dodatne informacije
pri g. župniku Sandiju.
Vabim družine na Pag (v kraj Zubovići). Na osebo samo 50 evrov za
cel teden. Prijave pri g. župniku.
Vsem, ki ta mesec godujete, praznujete rojstni dan ali kakšen jubilej, voščimo obilo Božjega žegna.
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DOGODKI
Ob koncu bogoslužja so otroci z
gospo
Anito pripravili tudi kratek
»Pravi starši, kar čudno se sliši,
program. Zapeli in recitirali so pesmine rastejo za vsakim voglom
ce, posvečene mamam, spomnili pa so
ne v vsaki hiši.
se tudi očkov.
Pravi starši
Svojo pozornost in zahvalo so izso strašno redki primerki ...«
kazali
s tulipani za mamice in pipami
(Tone Pavček)
za očke, ki so jih izdelali na sobotnih
V nedeljo, 26. 3. 2017, je bila maša delavnicah z gospo Vido in gospo Leposvečena našim mamicam, babicam onido.
Vsak izmed otrok je hitel, da bi dal
in ne nazadnje tudi našim očkom in
svoje
darilce najprej svoji mamici ozidedkom. Pri sveti maši v župnijski
cerkvi so sodelovali otroci. Fantiči so roma očku in nato tudi še ostalim, ki
ministrirali, deklice pa pele v otro- so bili pri maši.
škem zboru.
Materinski dan
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trpljenju pa je legendarna: pravi, da je
bila Zofija odlična kristjanka iz Milana. Še mlada je izgubila moža in se po
njegovi smrti s tremi hčerami, ki poosebljajo krščanske kreposti vero, upanje in ljubezen, preselila v Rim. Želela
si je trpeti in umreti za Kristusa, kar
je tudi dosegla. Po izročilu naj bi se to
zgodilo pod vlado cesarja Decija okoli
leta 250. Zofija in vse njene hčere so
bile obtožene, da so kristjanke, zato
so jih po dolgem mučenju usmrtili.
Neko drugo poročilo pa navaja, da je
bila Zofija devica in so jo prijeli skupaj
s sveto Kvirilo v Dioklecijanovih termah. Ker sta vztrajali v krščanski veri,
naj bi ju usmrtili okoli leta 305. Njen
grob je v cerkvi sv. Martina v Rimu,
relikvije pa častijo tudi v cerkvi sv. Petra v Rimu.
V ljudskih koledarjih je takoj za
Kakor pove njeno ime, je postala
ledenimi svetniki, zato jo tudi ime- poosebljenje pojma modrosti. Češčenujejo »mrzla ali mokra Zofka«. Pri nje božje Modrosti sega v prve čase
kmečkih opravilih in sajenju domačih krščanstva. Sveti Modrosti je posvevrtnih rastlin je njen god, 15. maj, še čena znamenita cerkev Hagia Sofia v
vedno pomemben: tako npr. šele po Carigradu, ki je sedaj spremenjena v
tem dnevu postavimo na prosto bal- mošejo.
konsko cvetje. Včasih so smeli otroci
na njen god prvič bosi iz hiše, ker Zofija zemljo žegna.
Sveta Zofija je še ena v vrsti svetnic
iz prve krščanske dobe, o kateri ni
zanesljivih podatkov, tako da se lahko opremo zgolj na ljudsko izročilo
oz. legendo. Izhaja iz grščine, kjer je
Sofia, v latinščini Sophia; pomeni pa
modrost, učenost. Zgodba o njenem

Sveta Zofija, mučenka
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1. 5., ponedeljek, Jožef,
delavec
2. 5., torek, Atanazij, šk.
3. 5., sreda, Filip in
Jakob, apostola
4. 5., četrtek, Florjan, muč.
5. 5., petek, Gotard, šk.
6. 5., sobota, Dominik
Savio, dijak
7. 5., ČETRTA
VELIKONOČNA NED.
(Dobrega Pastirja)
8. 5., ponedeljek, Viktor, muč.
9. 5., torek, Pahomij, pušč.
10. 5., sreda, Job, s. mož
11. 5., četrtek, Zvezdana, muč.
12. 5., petek, Leopold Mandić
13. 5., sobota, Fatimska MB
14. 5., PETA
VELIKONOČNA
NED., Bonifacij, muč.
15. 5., ponedeljek, Zofija, muč.
16. 5., torek, Janez Nepomuk
17. 5., sreda, Jošt, pušč.
18. 5., četrtek, Erik, kralj
19. 5., petek, Celestin, p.
20. 5., sobota, Bernardin
21. 5., ŠESTA
VELIKONOČNA NED.
22. 5., ponedeljek, Marjeta
23. 5., torek, Socerb, muč.
24. 5., sreda, Marija
Pomočnica
25. 5., četrtek, GOSPODOV
VNEBOHOD
26. 5., petek, Filip Neri,
duhovnik
27. 5., sobota, Alojzij
Grozde, mučenec
28. 5., SEDMA
VELIKONOČNA NED.
29. 5., ponedeljek,
Maksim Emonski, škof
30. 5., torek, Ivana Orleanska
31. 5., sreda, MARIJINO
OBISKANJE

SVETE MAŠE IN GODOVI
Grahovo (19.00)

++ starši, brat KOMIDAR in Ani

Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)

++ iz družine TURK (Retje 4)
v čast Materi Božji za Ankino zdravje

Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Bločice (18.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (9.00)
Bločice (10.15)

poljska maša za Grahovo
v čast Materi Božji za nove duhovne poklice
+ Terezija in Ivan ŽELEZNIK
++ Pepca, Jože in starši ALBREHT, obletna
++ Ivana in Tone KOVAČ
++ Pavla, 3. obl., Amalija in Janez ŠTRITOF

Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)

+ Ivanka ŽNIDARŠIČ, 30. dan
+ Antonija, obl., Anton LUNKA
++ Adolf in Angela IVNIK, obletna
sveta maša drugod (za župljane)
Grahovo (19.00) ++ Marija, obl., iz družin PONIKVAR in ŠEGA
Grahovo (19.00) v zahvalo
Grahovo (9.00) ++ Ivanka ŽNIDARŠIČ, 7. obl., družina CERJAVEC
Žerovnica (10.15) + Anton, obl., ostali ŽNIDARŠIČ (z Lipsenja)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (9.00)
Žerovnica (11.00)
Grahovo (19.00)
Žerovnica (18.00)
Grahovo (19.00)

+ Frančiška MIŠIČ (dar vaščanov)
+ Jože OŠABEN, obletna
++ Jože, obl., ostali ŠVIGELJ (HRUŠKARJEVI)
+ Ivana – Ženi ZEMLJAK, 20. obl. in ob roj. dnevu
++ Štefan, ob roj. dnevu, Zora POLOVIČ
++ iz družine TURK (Retje 45)
++ iz družin ANZELJC in KEBE
+ Ignac PALČIČ, 30. obletna
+ Rok MIHELČIČ, ob rojstnem dnevu
prošnji dan za blagoslov polj
+ Stanko KOMIDAR, obletna

Grahovo (19.00)

++ iz družine INTIHAR

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

za blagoslov polj v soseski
v čast in priprošnjo Marije Pomagaj
za blagoslov polj v soseski
++ Marija, obl., ostali MAHNIČ in CIMPERMAN
+ Vinko ŠEGA, duhovnik, ob 100. obletnici rojstva
+ Franc JENC, obletna
+ Janez TELIČ

Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)

++ Stanko, obletna, ostali ŠKRLJ
za duše v vicah in za pobite

