OZNANILA
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župnije Grahovo pri Cerknici
št. 8

BLAGOR TISTIM, KI SO ZARADI
PRAVIČNOSTI PREGANJANI, KAJTI
NJIHOVO JE NEBEŠKO KRALJESTVO.
Skozi zgodovino človeštva so bili mnogi preganjani zaradi pravičnosti. Prvi v vrsti je bil Abel, ki ga je njegov
lastni brat Kajn celo ubil. V Svetem pismu stare zaveze je
še cela vrsta prerokov in pravičnih, ki so umrli mučeniške smrti za Boga ali resnico. V novi zavezi so po zgledu
našega Odrešenika Jezusa Kristusa za Boga umrli skoraj
vsi apostoli, Janez Krstnik in
mnogi Gospodovi učenci.
Našteli bi lahko še celo vrsto
ljudi, ki so bili trn v peti raznim režimom in političnim
sistemom in so svojo pokončnost in načelnost plačali z življenjem. Tudi danes
ni nič drugače, če le malo
sledimo novicam s celega sveta. Jezus vse te ljudi blagruje
in jim zagotavlja nebesa. Na nek način smo tudi vsi mi
pogosto vključeni med preganjane zaradi pravičnosti. Če
se zavzamemo za poštenost in je večina proti, smo preganjani. Če se zavzamemo za obrobne in zapostavljene in so
drugi proti, smo preganjani. Če se zavzamemo za resnico
in nam nekateri oporekajo, smo preganjani. Če se zavzamemo za dobrobit drugih in ne gledamo zgolj na osebno
korist in to nekatere moti, smo preganjani. Ozirajmo se na
Jezusovo obljubo in ne na kratkovidne interese nekaterih
posameznikov ali skupin.
Župnik Sandi

NAPOVEDNIK
• V nedeljo, 13. avgusta, bo v župnišču ob 20.00 sestanek za animatorje oratorija.
• Od 7. do 15. avgusta opravljamo
pri svetih mašah tudi devetdnevnico v čast Vnebovzeti. Beremo primerne duhovne misli in zmolimo
litanije Matere Božje. Ta največji
Marijin praznik je tudi dan posvetitve naše dežele Nebeški materi.
• Na praznik Vnebovzete so svete
maše po nedeljskem razporedu.
Vabim cerkvene pevce, da pridejo

v čim večjem številu na kor. Ta dan
lahko obiščemo tudi druge Marijine cerkve. Naj zadoni pesem: O
Devica, Pomočnica, vseh slovenskih
src Kraljica.
• Od 22. do 25. avgusta (od torka
do petka) bomo imeli še štiri dni
oratorij za otroke. Kot smo že vajeni – od 9.00 do 15.00. Mnogi ste
že bili v začetku počitnic. Mnogi pa takrat niste utegnili in ste
prav tako vabljeni. Prispevek je
pet evrov, lahko pa tudi več.

OBVESTILA
HHMesec julij je počitniški in dopustniški mesec, zato ni verouka, ne
pevskih vaj, ne drugih župnijskih
dejavnosti.
HHNa 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!
HHNa drugo nedeljo v mesecu je priložnost za sv. spoved. Na razpolago
bo g. dekan Maks Ipavec.
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 po2

klice, 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.
HH Ob petkih popoldne so uradne ure
v župnišču.
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 župnijski cerkvi sta bila krznujete rojstni dan ali kakšen juščena Maša (9. julij) in Ian (23. jubilej, voščimo obilo Božjega želij). Naj Bog blagoslovi tudi njuni
gna.
družini z ljubeznijo, mi pa jih pod- HHV počitnicah vabljene družine na
počitnikovanje v kraj Zuboviči na
pirajmo v molitvi.
otok Pag. Cena je zelo ugodna. O
HHV Grahovem smo cerkveno pokopodrobnostih se pogovorite z župali Franca Kraševca (8. julij), v
pnikom Sandijem.
Žerovnici pa Frančiško Telič (16.
julij). Gospod, daj jima večni pokoj. HHZ gorenjskimi romarji gremo v
južno Italijo obiskat znane božje
HHPo dogovoru so priprave za krst in
poti: Pomoposa, Loreto, Lanciano,
poroko.
San Giovanni Rotondo in Monte
HHPriporočam verski tisk, predvsem
Sant'Angelo. Vabljeni od 16. do 19.
Družino in Ognjišče, za otroke pa
avgusta. Podrobnosti pri župniku
Mavrico.
Sandiju.
HHVsem, ki ta mesec godujete, praNAMENI APOSTOLATA MOLITVE – avgust 2017
SPLOŠNI: Da bi umetniki našega časa s svojo posebno obdarjenostjo pomagali slehernemu človeku odkriti lepoto stvarstva.

DOGODKI
KRIŠTOFOVA NEDELJA
Letos obhajamo 30. obletnico nastanka MIVE SLOVENIJA. Gre za organizirano zbiranje denarnih sredstev ob
Krištofovi nedelji za misijonska vozila.
Tudi v župniji Grahovo smo po obeh
svetih mašah v nedeljo, 23. julija, blagoslovili naša prevozna sredstva: avtomobile, motorje in kolesa, pa tudi oporne
palice naših starejših, ki prihajajo k sv.
maši in bi brez njih težko zmogli. Hvala
vsem, ki ste darovali za misijonska vozila. Zbrali smo 220 evrov. Lahko pa v ta
namen še darujete.
sos

VELIKI ŠMAREN –
MARIJINO VNEBOVZETJE
V Sloveniji poznan praznik tudi
kot Velika maša je osrednji dogodek
oz. praznovanje v mesecu avgustu.
Pravijo, da poletna vročina takrat doseže svoj vrhunec, na poljih kar po
vrsti zorijo pridelki, dnevi so že malo
krajši, šolske počitnice se počasi zaključujejo. Tako se počasi začnemo
zazirati proti jeseni. Kot da je ta dan,
ta praznik nekakšen mejnik.
Za Marijo, Kristusovo mater, sta
bila sinovo vstajenje in vnebohod ve3

liki prelomnici oz. mejnika. Od tedaj
si je želela, da bi bila tudi ona čim prej
tam, kjer je njen poveličan sin. Želja se
ji je izpolnila takoj po končanem zemeljskem življenju, ko je bila z dušo in
telesom vzeta v nebeško slavo. Marija
je tista, ki je bila in ostane poleg Kristusa najbližje Bogu.
V spomin na ta dogodek so v Jeruzalemu že v 5. stoletju 15. avgusta
obhajali spomin na dan, ko je Marija
zaspala. Torej je to najstarejši Marijin
praznik. V 6. stoletju se je praznovanje
razširilo po vsem Vzhodu. V Rimu so
ga uvedli stoletje pozneje z imenom
Marijino rojstvo za nebesa. Vnebovzetje blažene Device Marije pa izhaja iz
8. stoletja, čeprav so versko resnico, da
je bila Marija po končanem teku svojega zemeljskega življenja s telesom in
dušo vzeta v nebeško slavo, razglasili
šele 1950. leta.
V času osamosvojitve je slovenski
narod za svojo zavetnico in priprošnjico vzel ravno Devico Marijo, kateri v
čast je v Sloveniji posvečenih veliko
cerkva (tudi naša župnijska cerkev v
Grahovem). Najbolj znana je gotovo
bazilika Marije Pomagaj na Brezjah,
ki pomeni naše narodno svetišče in
zavetišče za številne romarje, ki skozi
celo leto na različne načine romajo k
njej s prošnjami in upanji v njeno pomoč za uresničitev.
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Na romanje k Mariji se lahko odpravimo tudi na Ptujsko goro, ki je
svetišče mariborske škofije, ali pa v
Zaplaz v novomeško škofijo. Na Primorskem poromamo na Sveto goro
nad Gorico, na celjskem s svojim obiskom lepo počastimo cerkev v Petrovčah, posvečeno Božji materi Mariji.
Poznana je tudi romarska pot na Kurešček in tudi številna druga manjša
svetišča, posvečena Mariji, so vedno
lepo obiskana, saj Slovenci zelo častimo Marijo in romamo k njej ne samo
ob velikem šmarnu, ampak celo leto,
in se s svojimi prošnjami na njo obračamo v molitvah.
A.D.
SV. ROK – romar
Naslednji dan po Veliki maši goduje sv. Rok, ki je zelo čaščen zaščitnik
proti kužnim boleznim pri ljudeh in
živini in proti bolečinam v kolenu.
Danes mogoče ni več tako aktualen
zavetnik kot v srednjem veku, ko je
razsajala kuga in so ljudje klečali pod
njegovo podobo ter z molitvijo prosili,
naj jih varuje pred črno smrtjo, kot so
imenovali to bolezen.
Vendar se o njegovem življenju se
ne ve veliko. Rodil se je v južni Franciji. Zgodaj je osirotel, razdal vse svoje
imetje revežem in se leta 1317 odpravil na romanje v Rim. Na svoji poti je

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.

stregel v veliko bolnišnicah, saj je v
Italiji takrat razsajala kuga, in ozdravil
veliko bolnih s tem, da jih je prekrižal.
Ko je tudi sam zbolel, se je zatekel v
zapuščeno kočo v predmestju Rima,
kamor mu je pes z bližnjega gradu
nosil hrano, s pijačo pa ga je krepčal
angel, po katerem je čudežno ozdravel. Po vrnitvi v mesto je bil obtožen
vohunstva in zaprli so ga v ječo, kjer je
čez pet let umrl.
V naši podružnični cerkvi v Žerovnici je levi stranski oltar posvečen sv.
Roku. Cerkev je bila zgrajena ravno
v času, ko je po naših krajih razsajala
kuga, in prav gotovo so v zahvalo za
pomoč posvetili ta stranski oltar njemu na čast. Vaščani Žerovnice vsako
leto prispevajo za sveto mašo njemu
v zahvalo in za zaščito pred kužnimi
boleznimi.

ORATORIJ 2017
Letos smo imeli počitniški program za otroke, ki ga imenujemo oratorij, kar v dveh delih. Najprej pet dni
od 4. do 7. julija in nato še tri dni od
10. do 12. julija. Osrednja osebnost
oratorija je bila nebeška Mati Marija. Oratorijska jutra so se pričenjala v
cerkvi, kjer smo najprej zapeli himno
z naslovom Dotik nebes. Nadaljevali
smo z molitvijo, nato pa smo se preselili v župnišče, kjer smo imeli kateheze. Pogovarjali smo se o Jezusu v templju, Svetih Višarjah, galilejski Kani,
rožnem vencu, Jezusovem prikazu v
templju in še in še. Temo dneva je vsak
dan že v cerkvi napovedala lutkovna
igrica, ki so jo pripravili animatorji.
Ob štirih odraslih animatorjih (obe
katehistinji, organistka in župnik) je
bilo še osem mladih, zato je bilo tudi
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delavnic zelo veliko, in sicer: ustvarjalna delavnica, delavnica izdelovanja grbov in lokostrelska delavnica,
plesna delavnica, kuharska delavnica
in novinarska delavnica, ki je pripravljala zaključno oddajo TV ORATORIJ GRAHOVO 2017 in ORATORIJSKI ČASOPIS GRAHOVO 2017.
Zaključno oddajo TV ORATORIJ
GRAHOVO 2017 sta povezovali Ema
Mele Gruzdinski in Klara Srebotnjak.
Zgodila se je v grahovskem gasilskem
domu. Po oddaji so se gledalci okrepčali s pijačo, palačinkami in sladoledom.
Poleg rednih dejavnosti, ki so se
dogajale v župnišču in okoli njega,
6

smo se odpravili tudi na iskanje zaklada in piknik proti Slivnici – natančneje h kapelici sv. Florjana. Šli
smo tudi na šolsko igrišče in k fužini.
Najrazburljivejša sta bila oba torka, ko
smo uprizorili nekaj vodnih iger oziroma vsesplošno polivanje. Otrok je
bilo vsak dan med 35 in 41. Veseli smo
skupnega druženja, da otroci preveč
ne visijo samo na računalnikih, mobitelih in ob televiziji.
Zahvaljujemo se gospodu župniku Sandiju, animatorjem in staršem,
seveda pa hvala Jezusu in Mariji ter
vsem angelom, ki so poskrbeli, da se
ni nikomur nič zgodilo.

IZ ORATORIJSKEGA
ČASOPISA 2017
Ponedeljek, 3. julij 2017
BARVE MAVRICE V UČILNICI
S TELEVIZIJO
Piše: Julija T.
V ustvarjalni delavnici, ki jo vodijo
animatorke Anita, Eva in Katja, ta dan
izdelujejo različne zapestnice iz volne
in majhnih elastik različnih barv. Posebnost delavnice je ustvarjalna tehnika, pri kateri na plastične podlage
različnih oblik postavljamo perlice. Z
likalnikom nato polikamo površino,
nastanejo različne oblike. Te delavnice
so se udeležile Neža, Manca K., Isabella in Hana.

Vmes so skuhali hrenovke in jih dali
v štručke.
HIP HOP
Piše: Klara S.
Zala, Klara in Polona M. so tiste
velike plesalke, ki vodijo delavnico hip
hopa. Plešejo pa Lea, Eva T. in Lara.
Izmišljajo si nove gibe in se o njih pogovarjajo. Plešejo na pesem Shape of
you.

DESET OTROK IZDELUJE
GRBE SLOVENSKIH DEŽEL
Dolgoletna oratorijska animatorja
Miha in Tilen sta v garaži župnišča
skupaj z desetimi otroki izdelovala
grbe slovenskih dežel. Tilen je iz lepenke izrezoval grbe, Tim, dva JakoSADNA IN PARADIŽNIKOVA
ba, Filip, Klemen, dva Andraža, Alex,
SOLATA IN HRENOVKE
Mark, Jan, Job in Peter pa so izrezoPiše: Ema M. G.
vali fotokopirane slike. Vmes so si čas
V kuhinji župnišča v tem ponedeljkrajšali z igranjem biljarda.
kovem dopoldnevu poteka kuharska
delavnica pod vodstvom animatorke
NOVINARJI PA SMO …
Patricie. Udeleženci te delavnice –
Pišejo: Laura S., Lara J., Ema M. G.,
Brina, Manca Ž., Živa, Anja in Jure
Julija T., Kristjan Z., Klara S., Polona
– so najprej narezali banane, češnje,
O. P.
grozdje, mango in hruške, nato pa jih
Letošnja novost oratorija je poleg
naložili v plastične lončke. Pozneje so
plesne delavnice tudi novinarska. Članarezali paradižnik in naredili solato.
ni te delavnice smo si najprej razdelili
naloge, naredili tedenski plan in novinarske izkaznice, nato pa odšli na teren. Novinarji so pripravili prispevke
o posamezni delavnici, fotografinja
Laura pa je obiskala kar vse in jih tudi
fotografirala.
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1. 8., torek, Alfonz Ligvorij, škof
2. 8., sreda, Evzebij, škof
3. 8., četrtek, Lidija, svetop. žena
4. 8., petek, Janez Vianej, župnik
5. 8., sobota, Marija Snežna
6. 8., NEDELJA JEZUSOVE
SPREMENITVE NA GORI
7. 8., ponedeljek, Afra, mučenka
8. 8., torek, Dominik, red. ust.
9. 8., sreda, Terezija od Križa, muč.
10. 8., četrtek, Lovrenc, muč.
11. 8., petek, Klara, ust. klaris
12. 8., sobota, Ivana Šantalska, red.
13. 8., DEVETNAJSTA
NEDELJA MED LETOM,
Radegunda, kraljica
14. 8., ponedeljek, Maksimiljan
Kolbe, mučenec
15. 8., torek, VNEBOVZETJE
DEVICE MARIJE
16. 8., sreda, Rok, spokornik
17. 8., četrtek, Hijacint, duhovnik
18. 8., petek, Helena, cesarica
19. 8., sobota, Sikst III., papež
20. 8., DVAJSETA NEDELJA
MED LETOM, Bernard, opat
21. 8., ponedeljek, Pij X., papež
22. 8., torek, Devica Marija Kraljica
23. 8., sreda, Roza iz Lime
24. 8., četrtek, Jernej, apostol
25. 8., petek, Ludvik, kralj
26. 8., sobota, Ivana Bichier,
red. ust.
27. 8., ENAINDVAJSETA
NEDELJA MED LETOM,
Monika
28. 8., ponedeljek, Avguštin, škof
29. 8., torek, Mučeništvo
Janeza Krstnika
30. 8., sreda, Sabina, mučenka
31. 8., četrtek, Rajmund, kardinal

SVETE MAŠE IN GODOVI
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (9.00)
Bločice (10.15)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Žerovnica (18.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)
Žerovnica (18.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)
Grahovo (19.00)

Sveta maša drugod (za župljane)
Sveta maša drugod
V čast Materi Božji za nove duhovne poklice
++ Franc KRAŠEVEC, 30. dan
+ Francka, obl., Jože MIHELČIČ
+ Edvard PANJAN
++ Starši Janez in Angela MARKOVČIČ, obl.
V čast Mariji Pomočnici za zdravje in v zahvalo
Sveta maša drugod
Za Božje varstvo in za zdravje
Sveta maša drugod
Za župljane
+ Lado KOČEVAR
++ Iz družin KOROŠEC in OGRINC
+ Marija LUNKA

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

+ Frančiška TELIČ, 30. dan
++ Rok MIHELČIČ, ob godu, Alojz KOMIDAR
+ Emil ULE, ob rojstnem dnevu
++ Iz družin GODEJŠA in TROHA
Zaobljubljen dan proti kugi v čast sv. Roku
Sveta maša drugod
Sveta maša drugod (za župljane)
Sveta maša drugod
++ Iz družine MAROLT
++ Janez in Terezija LUNKA
Za zdravje gospe Helene
Za župljane
Eda STRLE, 30. dan
Za duše v vicah
V čast sv. Luciji za zdravje
Janez MIHELČIČ, obl. (Iga vas)
++ Iz družine MAHNE
+ Oče Jože, obl., sin Andrej DOVIČEVI
++ Branko, obl., Veronika LIPOVAC (Iga vas)

Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)

Po namenu?
Za župljane

Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)

Po namenu?
Po namenu?

