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BLAGOR TISTIM, KI DELAJO ZA MIR,
KAJTI IMENOVANI BODO BOŽJI SINOVI
Odkar svet stoji, ni miru. Že Adam in Eva sta v raju bila
nemirna in se pregrešila ter jedla prepovedan sad. Kmalu
zatem je njun sin Kajn ubil brata Abela in se v nemiru skrival pred Bogom. Sledili so vojne in spopadi in drugi nemiri. Vse v istem ritmu do današnjih dni.
A kljub vsemu, človek hrepeni po miru,
najprej po zunanjem, pa tudi po notranjem. Odgovorni za skupno dobro si
prizadevajo za mir v svetu, pa jim vedno
ne gre po načrtih. Tudi sami osebno se
trudimo ustvariti ozračje miru po naših
družinah, pa nam vedno povsem ne uspe (ali pač). Notranji mir pa nam daje Jezus, saj pravi, da ob njem najdemo
mir v svoji duši. Tudi prerok David ugotavlja v psalmu, da
se samo v Bogu spočije njegova duša. Začeli smo počitniški čas. Za nekatere čas oddiha, miru, brezdelja in počitka. Za druge pa še več napora in adrenalinskih dogodkov.
Počitnice in dopusti pa so zato, da se res malo odpočijemo in da za nekaj časa stopimo iz ritma obveznosti in si
malo prezračimo glavo. Tako bomo postali manj živčni in
napeti ter posledično bolj zavzeti graditelji miru v naših
medsebojnih odnosih. Kako prijetno je srečati človeka, ki
je sproščen in umirjen in nas nagovori s prijazno besedo. Jezus nas blagruje, če delamo za tovrsten mir. Jezus
nas imenuje božji sinovi, ker pravi mir prihaja od Boga
in vsak, kdor iz svojega srca drugim podarja mir, je božji
človek. Naj nam dopusti in počitnice pri tem pomagajo.
Župnik Sandi

NAPOVEDNIK
×× V nedeljo, 2. julija, pride k nam
najpozneje prvi dan oratorija. Prikip Fatimske Marije. Ob stoletnici
spevek na otroka je 10 evrov. Imeli
prikazovanja Marije na Portugalbomo molitve, kateheze, delavnice
in igre. Šli bomo en dan tudi na piskem bo Marija romala po naših
knik. Zadnji dan bomo zaključili
družinah, zato se lahko vsaka druskupaj s starši v gasilskem domu.
žina prijavi in določen dan sprejme
Marijin kip. Božja mati prihaja iz ×× V soboto, 8. julija, bo župnik obiskal bolnike na domu (namesto na
župnije Sv. Vid in v nedeljo, 16. 7.,
prvi petek, ker še traja oratorij).
odhaja v župnijo Planina.
Hvala za razumevanje.
×× Od 3. do 7. julija bo župnijski oratorij. Rdeča nit je življenje Jezusove ×× V nedeljo, 23. julija, obhajamo Krištofovo nedeljo. Pri obeh sv. mašah
matere Marije. Geslo oratorija je:
Dotik iz nebes! Vsak dan začnemo
bomo blagoslovili naše avtomobile.
s programom ob 9.00 in končamo
Vaš dar bo namenjen vozilom naših misijonarjev. Hvala.
ob 15.00. Otroci oddajo prijavnico

OBVESTILA
 Mesec julij je počitniški in dopustniški mesec, zato ni verouka, ne
pevskih vaj, ne drugih župnijskih
dejavnosti.
 Na prvo nedeljo v mesecu je ofer
na Bločicah, na drugo pa v Grahovem in Žerovnici. Letos zbiramo
sredstva za streho cerkve sv. Štefana na Lipsenju. Bog povrni!
 Na drugo nedeljo v mesecu bo priložnost za sv. spoved. Na razpolago
bo g. dekan Maks Ipavec.
 Tedenske svete maše so v Grahovem ob 19.00, po podružnicah pa
ob 18.00, če jih le naročite.
 Čez teden molimo po sv. maši po
različnih namenih: ob ponedeljkih za beatifikacijo naših svetni2








ških 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 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.
Na prvi petek po sveti maši so litanije Srca Jezusovega.
Ob petkih popoldne so uradne ure
v župnišču, ob 20.00 pa pevske vaje
za starejši zbor. Vabimo nove člane.
Na prvo soboto molimo litanije v
čast Materi Božji.
Ker je naša župnija zaznamovana
s salezijansko navzočnostjo, pri-








poročam 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.
V naši župnijski cerkvi so bili krščeni: Jan in Urban 4. junija ter Urban 24. junija. Naj Bog blagoslovi
tudi njihove družine z ljubeznijo,
mi pa jih podpirajmo v molitvi.
V torek, 30. maja, smo v Žerovnici
cerkveno pokopali Ludvika Jemca.
Gospod, daj mu večni pokoj.
Po dogovoru so priprave za krst in
poroko.

 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. Cena je zelo ugodna.
O podrobnostih se pogovorite z
župnikom Sandijem.
 Z gorenjskimi romarji gremo v
južno Italijo obiskat znane božje
poti: Pomoposa, Loreto, Lanciano,
San Giovanni Rotondo in Monte
sant'Angelo. Vabljeni od 16. do 19.
avgusta. Podrobnosti pri župniku
Sandiju.

NAMENI APOSTOLATA MOLITVE – julij 2017
ZA EVANGELIZACIJO:
Da bi naši bratje in sestre, ki so se oddaljili od vere, po naših molitvah in
pričevanju za evangelij spet odkrili usmiljeno Gospodovo bližino in lepoto
krščanskega življenja.
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DOGODKI:
Dekanijsko romanje
duhovnikov v Italijo
Vsako leto v mesecu juniju si duhovniki dekanije Cerknica privoščimo
letno romanje. Letos smo se odpravili
po severu Italije. Ogledali smo si mesto Torino z okolico in nazaj grede še
Milano. V Torinu smo obiskali don
Boskov Valdocco, kjer sta cerkev Marije Pomočnice in don Boskov oratorij
(kapela Pinardi, kapela Frančiška Saleškega, svetnikove sobane). Ogledali
smo si tudi bolnico, ki jo je ustanovil
sv. Jožef Kotolengo. V centru mesta
smo si privoščili pico, se sprehodili po
znameniti ulici Garibaldi ter si pogledali stolnico, kjer je v stranskem oltarju pomembna relikvija: prt, v katerega
so po križanju zavili Jezusovo telo.
Nad Torinom smo si ogledali Marijino božjo pot na Supergi. Zunaj mesta
pa je nastalo salezijansko središče na
kraju don Boskove domačije, imenovano Colle don Bosko. Tam stoji don
Boskova cerkev ali kot tam radi rečejo:
tempelj. Obiskali smo tudi kraja Riva
in Mondonio, kjer se je rodil in umrl
sv. Dominik Savio. Prenočili smo pri
salezijancih ob Aviglianskem jezeru in
nedaleč proč v hribih je znamenita benediktinska opatija Sacra San Michele,
ki smo jo kljub naporu uspeli osvojiti.
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Ko smo se vračali proti domu, pa smo
se še ustavili v mestu Milano. Maševali
smo v baziliki na grobu sv. Ambroža,
si ogledali stolnico Marijinega rojstva,
operno hišo Scala ter se v vročini sprehodili po mestu. Še kako se je prileglo
spiti pivo ali pojesti kakšen sladoled.
Polni vtisov smo se vrnili v svoje župnije.
sos

Novomašniki v letu 2017
Letos bodo v Sloveniji samo štirje
novomašniki. Nikoli jih še ni bilo tako
malo, zato ni odveč prošnja k molitvi
za nove duhovne poklice. Njihova
imena pa so: Luka Modic (kapucin,
doma z Blok), Tine Povirk (doma iz

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.

Ihana), Gabriel Kavčič (doma iz Ledine) in Matild Domić (doma iz Pijave
Gorice, župnija Ig). Luka si je izbral za
novomašno geslo misel: Pri Bogu ni
namreč nič nemogoče. Tine pa: Božjo
voljo spolnjevati. Gabriela bo nagovarjal stavek: Gospod Bog je moja moč.
Matilda pa je spodbudil Jezusov prvi
čudež v Kani Galilejski in misel: Moja
ura. Jeseni pa bo posvečen v duhovnika še Uroš Pavkovič, ki pa pripada grkokatoliški cerkvi in prihaja iz župnije
Leskovec pri Krškem. Vse te fante priporočamo Bogu, ki jih naj spremlja na
njihovi duhovniški poti.
sos

Blagoslov gasilskega vozila
Na dan pred dnevom državnosti je
g. Sandi v Grahovem blagoslovil novo
gasilsko vozilo. Ta dan je bil tudi praznik vseh krajanov Grahovega, Bločic
in Bloške Police. Gasilci smo se lahko javno zahvalili za finančno pomoč
pri nakupu vozila Občini Cerknica,
GZ Cerknica, nekaterim domačim
podjetjem, vsem krajanom in krajankam, članom in podpornim članom
društva. Program so popestrili Nika
s svojo pesmijo, Andraž s plesno točko, gospa Marjana Brecelj in pihalni
orkester Kovinoplastike Lož. Gospod
župan Marko Rupar je s predajo klju-
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čev predsedniku društva tudi uradno
predal v uporabo novo vozilo, s katerim bomo grahovski gasilci in gasilke
še prizadevneje opravljali svoje delo.
Andreja M.

nedeljo, 11. junija, smo na Bločicah
praznovali žegnanje s sveto mašo, ki
jo je daroval salezijanec Rudi Tisel s
Kodeljevega ob spremljavi župnijskega pevskega zbora. Pevci so poskrbeli,
da je bila maša zares slovesna.
Žeganje na Bločicah
Po maši smo se vaščani in gosti, ki
Po legendi sta bila Primož in Felici- so na naš praznik obiskali sveto mašo
jan brata, doma iz Rima, ki sta se kljub na Bločicah, podružili in poklepetali
preganjanju kristjanov v času cesarja ob dobrotah domačih gospodinj.
Helena
Dioklecijana dala krstiti. Kljub nevarnosti sta vseeno skušala spreobrniti
tudi ostale ljudi v Rimu. Primož in Fe- Zaključek verouka
licijan sta v ječah tolažila ujete kristjaV soboto, 3. junija 2017, smo vesene, ki so jih mučili. Po hudem muče- lo in uspešno zaključili veroučno leto.
nju so ju javno usmrtili okoli leta 305. Imeli smo delavnice, kdor je želel, se je
Mučenikoma, ki godujeta 9. junija, povzpel na zvonik, posladkali smo se
je v Sloveniji posvečenih 29 cerkva. V s kremnimi rezinami katehetinje Pa6

tricie, gospod župnik nas je pogostil s
picami, prvošolka Zala, ki je nedavno
praznovala rojstni dan, pa je poskrbela za čips. Naslednji dan, 4. junija
2017, pa smo po sveti maši v Grahovem prejeli še spričevala.
Devetošolci so se poslovili od veroučnih klopi šele 18. junija. Kar trije
so bili takšni, ki so verouk obiskovali
vseh devet let; to so ANDRAŽ JEMEC, SIMON MIŠIČ in KRISTJAN

ZALAR. Ponosni smo na njih in jim
želimo, da ohranijo svojo vero. Pa
SREČNO iz osnovne v srednjo šolo.
Vsem veroučencem izrekamo iskrene pohvale za vestno izpolnjevanje
veroučnih obveznosti, obiskovanje
pevskih vaj, ministriranje in sodelovanje ter obisk svete maše. Posebna pohvala gre veroučenki NEŽI KOŠIR, ki
je od septembra do konca maja sveto
mašo obiskala kar 54-krat.

ZA DOBRO VOLJO
SKLEROZA – »Gospod doktor, z pacientu. »Ali ne boste vrtali?« »Bom,
menoj je zelo slabo. Nič več si ne za- a jaz bom ostal zunaj!«
pomnim.« »In kako dolgo to že traja?«
»Kaj pa, gospod doktor?«
PIR IN KRUH – Žena pošlje moža
v trgovino po pirin kruh. Mož pa priLOVSKA JE TA – Včeraj je lovec nese iz trgovine pir in kruh.
Aleš spet prišel pijan z lova. »Kako pa
veš, da je bil pijan?« »Psa je nesel v naSREČA  – Žena je prišla domov
hrbtniku, fazana pa je imel privezane- in rekla možu: »Danes imam zate dve
ga na vrvici.«
novici. Eno dobro in eno slabo. Katero
želiš slišati prej?« Mož: »Dobro!«
ZOBAR – »Ni vam treba tako na Žena: »No, airbag je deloval!«
široko odpirati ust,« reče zobozdravnik
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SVETE MAŠE IN GODOVI
1. 7., sobota, Estera,
svetopisemska žena
2. 7., TRINAJSTA NEDELJA
MED LETOM, izseljenska
3. 7., ponedeljek, Tomaž, ap.
4. 7., torek, Urh (Uroš), škof
5. 7., sreda, Ciril in Metod,
slovanska apostola
6. 7., četrtek, Marija Goretti, muč.
7. 7., petek, Vilibald, škof
8. 7., sobota, Prokopij, mučenec

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

++ Janez, obl., Marija DEBEVC
++ starši VESEL, Ravne
++ Anton, obl., ostali HERBLAN
++ starši France, Ivana, brat Stane TURŠIČ
v čast Materi Božji in sv. Antonu
+ Rok MIHELČIČ, obletna
++ iz družin OPEKA in BARAGA

Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Lipsenj (18.00)
Grahovo (19.00)
9. 7., ŠTIRINAJSTA NEDELJA
Grahovo (9.00)
MED LETOM, Veronika, opatinja Žerovnica (10.15)
10. 7., ponedeljek, Amalija, red. Grahovo (19.00)
11. 7., torek, Benedikt, opat
Grahovo (19.00)
12. 7., sreda, Mohor in Fortunat, muč. Grahovo (19.00)
13. 7., četrtek, Henrik, kralj
14. 7., petek, Kamil, red. ustanovitelj
15. 7., sobota, Bonaventura, škof Lispenj (18.00)
16. 7., PETNAJSTA NEDELJA Grahovo (9.00)
MED LETOM, Karmelska MB Žerovnica (10.15)
17. 7., ponedeljek, Aleš, spok. Grahovo (19.00)
18. 7., torek, Miroslav, škof
Grahovo (19.00)
19. 7., sreda, Rufina, mučenka Grahovo (19.00)
20. 7., četrtek, Marjeta, muč. Grahovo (19.00)
21. 7., petek, Jeremija, prerok Lipsenj (18.00)
22. 7., sobota, Marija Magdalena Lipsenj (18.00)
Grahovo (19.00)
23. 7., ŠESTNAJSTA NEDELJA Grahovo (9.00)
MED LETOM, Krištofova
Žerovnica (10.15)
24. 7., ponedeljek, Krištof, muč. Žerovnica (18.00)
Grahovo (19.00)
25. 7., torek, Jakob st., apostol Žerovnica (18.00)
26. 7., sreda, Joahim in Ana
Grahovo (19.00)
27. 7., četrtek, Gorazd in Kliment
28. 7., petek, Samson (Samo), muč. Grahovo (19.00)
29. 7., sobota, Marta, svetopisemska žena Bločice (18.00)
Grahovo (9.00)
30. 7., SEDEMNAJSTA
Žerovnica (10.15)
NEDELJA MED LETOM,
Peter Krizolog
31. 7., ponedeljek, Ignacij
Grahovo (19.00)
Loyolski, ust. jezuitov

v čast Materi Božji za nove duhovne poklice
+ Ivana OGRINC, obletna
++ starši MODIC in Ivan BOROVNIK
za zdravje sorodnikov
++ Jakob, Marija POROK, obletna
++ Jože PRIJATELJ, Alojz KUZMA, obletna
+ Amalija ŠEGA, ob godu
za župljane
+ Ana ROK, ob rojstnem dnevu
sveta maša drugod
sveta maša drugod
+ Frančiška ULE, obletna
+ Anton OGRINC
+ France ŠTENTA, obletna
za župljane
po namenu?
po namenu?
po namenu?
+ Silva KOMAC, 2. obletna
+ Ana GERBEC, obletna
++ Ivanka, Jakob, ob godu, MELE
za župljane
+ Janez JENC, obletna
+ Ana ROK, ob godu
++ Ana, ob godu, družina DOLŠAK
+ Jakob GODEJŠA, ob godu
++ starši DROBNIČ
sveta maša drugod
++ Stane, obletna, ostali ŠKRLJ
+ ŽELEZNIK TEREZIJA, ob rojstnem dnevu
++ Marija, obl., JANEZ DEBEVC
+ Andrej ROK, Bloška polica
+ Boštjan JEREB, obletna

