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BLAGOR ČISTIM V SRCU,
KAJTI BOGA BODO GLEDALI.
V mesecu juniju se priporočamo Srcu Jezusovemu. Kot
nam je Jezusov nauk kažipot v življenju, tako nam je njegovo srce kažipot k pravi ljubezni. Naša srca so pogosto goreča, včasih pa se tudi ohladijo in postanejo nečuteča. Jezus nas
nagovarja, da se učimo od njega, ki je iz srca ponižen, da bi
iz našega srca mogli izkoreniniti
prevzetnost in ošabnost. Jezusovo
srce pa je tudi najbolj prosojno in
najčistejše, ker ga niti greh ljudi ni
popačil. Namesto da bi v trenutku
trpljenja zasovražil svoje mučitelje,
jim odpušča in zanje moli. Prosimo Jezusa, da bi ga posnemali, ko
bi zmogli odpustiti tudi mi tistim, ki nam kakšno (včasih tudi
veliko) krivico storijo. Jezus blagruje tiste, ki imajo čisto srce,
saj bodo Boga gledali. Srce so torej neke vrste očala, s katerimi
gledamo Boga. Če so očala umazana, ne vidimo ničesar, zato
jih moramo očistiti. Tako je tudi z našim srcem. Če je v njem
veliko umazanije, ne moremo videti Boga. In kaj je ta umazanija? Naši osebni grehi, ki nam preprečijo, da bi v našem srcu
bival Bog. Še več, ne samo da ne vidimo Boga, tudi na sočloveka pozabimo, kajti greh nas zapira vase, nam kaže samo osebne potrebe in interese in nas odvrača od bližnjega. Ko gremo
k spovedi in se pokesamo svojih grehov, začutimo, da je naš
pogled drugačen. Začutimo Boga in čutimo tudi ljubezen do
bližnjih, celo do tistih, ki nam niso po godu. Priporočajmo se
in radi prosimo: Jezus, upodobi naša srca po svojem srcu!
Župnik Sandi

NAPOVEDNIK
• 31. 5. je sreda in zaključek šmarnic
in verouka. 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.
• 3. 6. je prva sobota, ko bomo imeli z
otroki zaključno srečanje. Od 9.00
do 12.00 bomo imeli molitev, igre
in delavnice. Povzpeli se bomo tudi
bodo posuli oltarje. Skupaj mona zvonik. Župnik bo častil pico,
limo za blagoslov v naši župniji.
katehistinja Patricia pa bo spekla
Hvala vsem sodelavcem.
kremšnite. Bogu hvala še za eno
katehetsko leto, v katerem bi naj • Od 19. do 21. junija smo dekanijski
duhovniki na romanju v Torinu in
vsi rastli v veri, upanju in ljubezni.
Milanu.
Spričevala pa otroci prejmejo naslednji dan pri sveti maši. Vabljeni! • 24. 6. je praznik rojstva Janeza Krstnika, tudi kres. Slovesna sveta
• V nedeljo, 11. 6., bo druga nedelja
maša bo ob 19.00 v župnijski cerv mesecu in ofer za podružno cerkvi. Pri gasilskem domu pa bosta
kev sv. Štefana. Na razpolago bo
ob 18.00 prevzem in blagoslov gatudi spovednik za mesečno svesilskega vozila. Da bi dolgo služil
to spoved (gospod dekan Maks
svojemu namenu.
Ipavec). Ob 10.15 bo žegnanjska
sveta maša v čast sv. Primoža in • V nedeljo, 25. 6., bomo pred praznikom sv. Petra in Pavla. Del naFelicijana na Bločicah. Sodelovabirke, t. i. Petrov novčič, je (le enli bodo tudi župnijski pevci. Ofer
krat na leto) namenjen za papeža.
bo za potrebe podružnice. Hvala
Še posebej slovesno bo v Žerovnivsem domačim gospodinjam za
ci, kjer bodo prepevali naši cerpostrežbo. Župnik Sandi bo častil
kveni pevci še zadnjič v tem kapa pijačo. Vabljeni v čim večjem
tehetskem letu. Sledijo počitnice.
številu!
Je tudi dan državnosti. Kristjani
• V nedeljo, 18. 6., je nedeljska sv.
verujemo, da nam je tudi Bog pomaša in nato telovska procesija.
magal na poti do lastne države.
Začetek je že ob osmih. Otroci
Zato radi molimo za domovino
pridejo s košaricami s cvetjem, da
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in tiste, ki so na odgovornih položajih. Sami pa se trudimo, da bi
živeli pošteno.
• Za ministrante in otroški zbor organiziramo izlet v zabaviščni park
Gardaland. Najverjetneje v torek,
27. junija. Če bo še kaj prostih mest,
vabljeni tudi drugi. Odhod ob 5.00.
• Od 3. do 7. julija bo župnijski ora-

torij. Rdeča nit bo življenje Jezusove materi Marije. Geslo oratorija
pa: Dotik iz nebes! Otroci naj se
prijavijo v župnišču. Prispevek na
otroka je 10 evrov. Imeli bomo molitve, kateheze, delavnice in igre. Šli
bomo en dan tudi na piknik. Zadnji dan bomo zaključili skupaj s
starši v gasilskem domu.

OBVESTILA
HHV juniju beremo pri tedenskih svetih
mašah premišljevanja v čast Srcu Jezusovemu, ki jih imenujemo vrtnice.
HHTedenske svete maše so v Grahovem ob 19.00, po podružnicah pa
ob 18.00, če jih le naročite.
HHČez 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.
HHOb petkih od 15.00 dalje so uradne
ure v župnišču, sicer pa je g. župnik
dosegljiv vedno pred in po sv. maši
ali na mobitel.
HHNa prvi petek po sveti maši so litanije Srca Jezusovega.
HHOb petkih so ob 20.00 pa pevske
vaje za starejši zbor. Vabimo nove
člane.
HHNa prvo soboto molimo litanije v
čast Materi Božji.
HHKer je naša župnija zaznamovana

s salezijansko navzočnostjo, priporočam na 24. v mesecu spomin
Marije Pomočnice in zadnjega v
mesecu spomin na sv. Janeza Boska.
HHPoleg rednih sodelavcev pri oblikovanju mesečnih oznanil vabim k
sodelovanju še druge, ki znate kaj
lepega napisati.
HHV naši župniji so bili 7. maja krščeni Taja, Gašper in Ela, 14. maja pa
še Iva. Naj Bog blagoslovi njih in
tudi njihove družine.
HHPo dogovoru so priprave za krst in
poroko.
HHPriporočam verski tisk, predvsem
Družino in Ognjišče, za otroke pa
Mavrico.
HHVsem, ki ta mesec godujete, praznujete rojstni dan ali kakšen jubilej, voščimo obilo Božjega žegna.
HHV času počitnic vabljene družine
na počitnikovanje v kraj Zuboviči
na otok Pag. Cena je zelo ugodna.
O podrobnostih se pogovorite z
župnikom Sandijem.
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NAMENI APOSTOLATA MOLITVE – junij 2017
SPLOŠNI: Za državne voditelje …
Da bi se državni voditelji odločno zavzeli za odpravo trgovine z orožjem,
ki terja veliko nedolžnih žrtev.

DOGODKI
GOD SV. PETRA IN PAVLA –
29. junij
Župnija Grahovo ima tri podružnice. V Žerovnici se na gričku nad vasjo
nahaja cerkev Spreobrnjenja sv. Pavla.
Skupaj z apostolom Petrom praznujeta god 29. junija, na domnevni praznik njune mučeniške smrti. Je eden
od najstarejših cerkvenih praznikov,
ki so ga praznovali že v prvi polovici
4. stoletja.
Sv. Pavel je bil apostol, krščanski
misijonar, mučenec in svetnik ter avtor pisem, ki predstavljajo velik del
Nove zaveze.
Sprva je Pavel preganjal zgodnje
privržence Jezusa Kristusa in poskušal
nasilno uničiti nastajajočo krščansko
cerkev, po spreobrnjenju na poti v Damask pa je začel pričevati, da je Jezus
Kristus, Božji Sin.
Sv. Pavel je zavetnik katoliškega
tiska, teologov, duhovnikov, delavk,
preprogarjev, vrvarjev, sedlarjev in
pletarjev. Varuje pred kačami in strahom.
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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.

Upodobljen je s knjigo in zvitkom, razumeli govorci različnih jezikov in
kar ga simbolizira kot pisca Nove za- narečij.
veze, ter mečem, ki simbolizira orodPodobo Svetega Duha simbolizira
golob. Z binkoštmi zaključujemo veje, s katerim je bil usmrčen.
likonočni čas in nadaljuje se navadno
cerkveno leto, ki traja do začetka adBINKOŠTI ALI PRAZNIK
ventnega časa.
SVETEGA DUHA
V naši bližini se nahaja cerkev, poBinkošti ali praznik Sv. Duha (tudi
svečena
Sv. Duhu, pri Sv. Duhu ali v
»praznik tednov«) je praznični dan v
cerkvenem koledarju, ki ga praznuje- Krajiču na Blokah.
mo 50 dni po veliki noči. Na ta dan
rimokatoličani praznujemo prihod
Svetega Duha, ki je simboliziran tudi
z rdečo barvo v bogoslužju. Po svetopisemskem sporočilu naj bi nad zbrane učence in Božjo mater Marijo z
ognjem in viharjem prišel Sveti Duh.
Ta je zbranim apostolom dal dar govorjenja v različnih jezikih: po tem so
govorili tako, da so jih lahko hkrati
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PRAZNIK PRVEGA SVETEGA OBHAJILA
so veselo ministrirali. Po maši pa so
Pridi, ljubi Jezus,
sledile še vaje. V sredo so bili prvič pri
pridi mi v srce,
sveti spovedi.
težko te že čakam, veselim se že ...
V nedeljo pa je napočil »VELIV nedeljo, 21. 5. 2017, je osem KI DAN«. Zjutraj smo se zbrali pred
otrok – ANJA, AŽBE, BRUNO, GA- cerkvijo, nato smo starši svoje otroke
ŠPER, MARCEL, MARK M., MARK pospremili v cerkev. Najprej je župnik
Ž., ROK – prvič prejelo težko pričako- Sandi vsakega posebej poklical po
imenu,da se je predstavil s svojo risbivano prvo sveto obhajilo.
Že teden prej smo pričeli s co. Pri maši so sodelovali še z branjem
pripravami na to slovesnost. Vsak dan prošenj in zahval ter na oltar prinesli
so otroci prihajali k šmarnicam, kjer svoje darove.
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Mašo sta polepšala otroški pevski
zbor ter župnijski mešani zbor z organistko Anito.
Ob koncu maše so otroci prejeli
še lepo darilo – otroški molitvenik in
skodelico, ki jih bosta še dolgo spominjala na tako lep dan.
Iskrena hvala pa vsekakor gospo-

du župniku Sandiju za tako čudovit
obred, vso organizacijo in trud ter gospema Poloni in Patricii, ki sta pomagali pri pripravah in sveti maši.
Hvala tudi vsem ostalim, ki so na
kakršenkoli način sodelovali in pripomogli, da je bil praznik naših otrok še
lepši.

ZA DOBRO VOLJO

SIVI LASJE – Soseda reče sosedi:
ZASPANČEK – »Koliko pa spiš
»Veš, tvojemu možu pa tako lepo pri- vsak dan?« »Tri do štiri ure.« »To pa
stajajo sivi lasje.« »Res je. Ampak za- še zdaleč ni dovolj!« »Seveda ne, zato
nje se mora zahvaliti meni!«
pa spim še najmanj 8 ur ponoči.«
SVOBODA – Želva sreča druMODROOKI BOKSAR – »Po
go želvo: »Kaj pa je s teboj? Kje imaš kom pa imaš modre oči?« »Po očetu,
oklep?« »Pobegnila sem od doma!«
ki je bil boksar.«
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SVETE MAŠE IN GODOVI
1. 6., četrtek, Justin, mučenec
2. 6., petek, Marcelin in Peter, muč.
3. 6., sobota,
ugandski mučenci
4. 6., BINKOŠTNA NEDELJA, Kvirin iz Siska, muč.
5. 6., ponedeljek,
Marija, Mati Cerkve
6. 6., torek, Norbert, škof
7. 6., sreda, tržaški mučenci
8. 6., četrtek, Medard, škof
9. 6., petek,
Primož in Felicijan, mučenca
10. 6., sobota, Bogumil, škof
11. 6., NEDELJA SVETE
TROJICE, Barnaba, apostol
12. 6., ponedeljek, Adela, dev.
13. 6., torek,
Anton Padovanski, redovnik
14. 6., sreda, Rihard, opat
15. 6., četrtek, SVETO
REŠNJE TELO IN KRI
16. 6., petek, Marija, redovnica
17. 6., sobota, Rajner, samotar
18. 6., ENAJSTA NEDELJA
MED LETOM, Elizabeta
19. 6., ponedeljek, Nazarij, škof
20. 6., torek, Florentina, opatinja
21. 6., sreda, Alojz, redovnik
22. 6., četrtek, Ahac, muč.
23. 6., petek,
SRCE JEZUSOVO
24. 6., sobota, ROJSTVO
JANEZA KRSTNIKA
25. 6., DVANAJSTA
NEDELJA MED LETOM,
26. 6., ponedeljek, Jožefmarija
27. 6., torek, Ema Krška
28. 6., sreda, Irenej, škof
29. 6., četrtek, PETER IN
PAVEL, APOSTOLA
30. 6., petek,
prvi rimski mučenci

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

Po namenu za zdravje
Iz družine TURK (Retje 45)
+ Andrej ROK (Bloška Polica)
++ Andrej POROK, rodbina POROK, ŠKRABEC
+ Anton TRUDEN, ob rojstnem dnevu
++ Franc ROJC, obl., Marija GODEJŠA
Sveta maša za župljane drugod

Grahovo (19.00)
Žerovnica (18.00)
Žerovnica (18.00)
Grahovo (19.00)

+ Erna IVANETIČ, obletna
Izvoljen dan
V zahvalo za božje varstvo
V čast Materi božji za nove duhovne poklice

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

Po namenu za blagoslov v družini
Za duše v vicah, + Danilo TELIČ
Žegnanjska v čast sv. Primožu in Felicijanu
Sveta maša drugod
Žerovnica (18.00) Za župljane
Grahovo (19.00) ++ Anton, Vinko ULE
Grahovo (19.00) ++ Tone, Vinko ULE
Grahovo (19.00) + Vinko ŠEGA, obl., ob 100-letnici rojstva
Sv. maša drugod
Grahovo (19.00) Po namenu za zdravje
Grahovo (8.00)
Za župljane
Žerovnica (10.15) + Ivana JENC, obletna
Sveta maša na romanju duhovnikov v Milanu
Sveta maša v Torinu
Sveta maša v Torinu
Grahovo (19.00) ++ Iz družin PREMROV in ŽAGAR
Žerovnica (18.00) ++ Ivana, obl., Stane HERBLAN
Grahovo (19.00) Za duhovne poklice
Grahovo (19.00) ++ Amalija ŠEGA, Terezija PAVČIČ
Grahovo (9.00)
++ Marija, obl., Janez, sin Jože KRAJNC
Žerovnica (10.15) Za sosesko v čast sv. Pavlu
Grahovo (19.00) + Stanko JEREB, obletna
Sv. maša za župljane v Gardalandu
Grahovo (19.00) ++ Jože, Frančiška in ostali DOVIČEVI
Grahovo (19.00) ++ iz družine NERGERT
Grahovo (19.00)

+ Anton HERBLAN in teta Joža
++ Peter in ostali JAKOPIN

