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BLAGOR VAM, KADAR VAS BODO
ZARADI MENE ZASRAMOVALI IN VSE
HUDO O VAS LAŽNIVO GOVORILI.
Jezus je na lastni koži občutil že v času javnega delovanja, da so ga mnogi zasramovali in o njem lažnivo govorili. Očitali so mu, da je iz uma, da ima hudega duha, da
je krivoverec, ker imenuje Boga za svojega očeta. Nadalje,
da je požrešnež in pijanec, da je prijatelj
cestninarjev in grešnikov. Ker pa je s svojim »čudnim« naukom pritegnil preveč
ljudi, so njegovi nasprotniki sklenili, da
ga je treba odstraniti. Jezus je vedel, da
bodo tudi njegove učence na podoben
način obravnavali, zato jih je opogumil s
posebnim blagrom. Vsi apostoli in mnogi prvi kristjani
so doživeli zasramovanja in lažnive govorice, toda niso se
ustrašili, kajti vedeli so, da je Bog tisti, ki pravično sodi in
pozna srca ljudi. In da tudi primerno nagrajuje tiste, ki
potrpežljivo prenašajo zasramovanja in klevete.
Še danes mnogi kristjani po svetu doživljajo ista zasramovanja in žalitve, še posebej v krajih, kjer je krščanska
vera manjvredna ali celo prepovedana. Na nek način pa
se ta blagor nanaša na vsakogar izmed nas, kadar nas nekdo žali zaradi verskega prepričanja ali nam podtika grehe
cerkve, za katere osebno nismo nič krivi. Mnogi namreč
komaj čakajo, da se v cerkvi zgodi kakšna napaka ali nepravilnost, da potem posplošijo na vse škofe, duhovnike
in vernike. Naj nas to ne zmede, ampak opogumi, da bi se
trudili vsem delati le dobro.
Župnik Sandi

NAPOVEDNIK
HHV petek, 8. septembra, na praznik
Marijinega rojstva bo slovesna sv.
maša in po njej sestanek staršev veroučencev. Vabljeni v čim večjem
številu, da se dogovorimo glede urnika za verouk. Ob 20.00 bo tudi
prva pevska vaja za cerkvene pevce
v novem katehetskem letu. Vabljeni
novi člani!
HHV soboto, 16. septembra, začnemo s
pevskimi vajami za otroški zbor. Kot
prejšnja leta tudi letos od 10.00 do
11.00. Vabljeni še drugi otroci!
HHV soboto, 16. septembra, je vseslovensko srečanje mladine v Stični na
Dolenjskem. Mladi, ki bi jih srečanje
zanimalo, naj se pozanimajo pri župniku Sandiju.
HHV nedeljo, 17. septembra, praznujemo naše slovenske svetniške kandidate. Med številnimi mučenci in
pričevalci je tudi naš domačin g. profesor in duhovnik, Anton Strle, doma
od Sv. Vida. Priporočamo se jim, saj
so naši priprošnjiki pri Bogu. V naši
župniji se k njim obračamo z molitvijo vsak ponedeljek pri sv. maši.
HHV nedeljo, 17. septembra, začenjamo
devetdnevnico v čast blaženemu Antonu Martinu Slomšku. On nam je
zgled človeka vere in kulture. Ljubil
je Boga in našo domovino, zato mu
je z Božjo pomočjo uspelo prenesti
sedež škofije z avstrijskega na slovensko ozemlje. Na ta način je zgornja
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Štajerska na čelu z Mariborom ostala
slovenska, sicer bi bila njihova usoda
enaka Koroški.
HHV sredo, 20. septembra, bo ob 20.00
seja župnijskega pastoralnega sveta.
Začelo se je novo šolsko in veroučno
obdobje in prav je, da spet na novo
zastavimo način dela v župniji. Vabljeni vsi člani, vse druge pa vabim,
da podpirate naša prizadevanja s
svojo molitvijo in sodelovanjem.
HHV četrtek, 21. septembra, bo ob 20.00
seja gospodarskega sveta. Tudi na
področju materialnih stvari nas čakajo razni izzivi. Kljub omejenim
sredstvom si predvsem želimo novega ostrešja in strehe pri sv. Štefanu na
Lipsenju.
HHV nedeljo, 24. septembra, obhajamo
Slomškovo nedeljo. Še posebej se
bomo našemu zavetniku priporočili
otroci, vzgojitelji, učitelji in kateheti,
da bi naše študijsko delo v tem letu
bilo uspešno. Vsi otroci bomo sodelovali pri tej sveti maši, s seboj pa
bomo prinesli šolske torbe in jih blagoslovili.
HHV petek in soboto (29. in 30. september) bo romanje za salezijansko
družino iz cele Slovenije v Bratislavo
(Slovaška), kjer bo razglašen za blaženega salezijanski mučenec Tit Zeman. Prevoz in polpenzion v hotelu
znašata 100 evrov. Vabljeni tudi naši
župljani!

OBVESTILA
• Z mesecem septembrom se začne tudi novo šolsko in veroučno
leto. Urnik verouka bo določen
naknadno, ko malo natančneje izvemo glede šolskega urnika in interesnih dejavnosti. Občasno bodo
ob sobotah ob 11.00 tudi delavnice. Prispevek za verouk znaša 40
evrov za prvega otroka, za vsakega
naslednjega pa 10 manj. Zbiramo
prijave tudi za predšolski verouk,
imenovan Sončni žarek. Vabljeni
otroci, stari od tri do pet let!
• Na prvo nedeljo v mesecu je ofer
na Bločicah. Vsi letošnji ofri so
namenjeni strehi pri sv. Štefanu na
Lipsenju. Bog povrni.
• Vaščani Lipsenja in Goričic vabljeni, da bi po vsaka hiša darovala 50
evrov ali kolikor zmore za cerkev
sv. Štefana na Lipsenju. Pa tudi
drugi župljani lahko darujete namensko. Hvala vsem, ki svojo vero
potrjujete tudi s tem, da darujete za
cerkev. Predračun ostrešja in strehe znaša okrog 20.000 evrov.
• Na drugo nedeljo v mesecu pa je
ofer tudi v Grahovem in Žerovnici. Je tudi priložnost za sv. spoved.
Pride 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 ponedelj-

•

•
•
•

•
•

•
•
•

kih za beatifikacijo naših svetniških kandidatov, torkih v čast sv.
Janezu Bosku, sredah za domovino, četrtkih po sveti maši za duhovne poklice, petkih za zdravje
naših bolnih in sobotah za družine.
Ob petkih popoldne 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. Že dopoldne
pa obisk bolnikov na domu.
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.
V sredo, 30. 8., smo cerkveno pokopali v Grahovem g. Antonijo Kočevar. Gospod, daj ji večni pokoj.
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.
Priporočam verski tisk, predvsem
Družino in Ognjišče, za otroke pa
Mavrico.
V mesecu septembru je še nekaj
prostih dni za svete maše. Lahko
jih naročite!
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• Ob sobotah naše gospe rade čistijo
tudi za vaše dobrote z vrta, ki jih
in krasijo župnijsko cerkev, pa tudi
prinesete v župnišče. Bog povrni!
žerovniško. Občasno pa tudi na • Vsem, ki ta mesec godujete, praznujete rojstni dan ali kakšen juLipsenju in Bločicah. Hvala za trud
in skrbnost.
bilej, voščimo obilo Božjega že• Zahvaljujem se vsem za bero in
gna.
NAMENI APOSTOLATA MOLITVE – september 2017
ZA EVANGELIZACIJO:
Da bi naše župnije prežemal misijonski duh in bi postale kraj, kjer se medsebojno izraža vera in udejanja ljubezen.

DOGODKI
ORATORIJ – AVGUST
Konec meseca avgusta smo v Grahovem imeli drugi oratorij v teh počitnicah. Zabavali smo se vsi, tako
animatorji, udeleženci kot tudi župnik
Sandi.
Vsem nam so počitniške dni popestrile kateheze, delavnice in igre.
Za vsakega se je nekaj našlo. Zabavali
smo se v ustvarjanju iz perlic, izdelovali smo zapestnice, kuhali, hodili na
sprehode, bili novinarji, se igrali ...
Animatorka Katja:
Letošnji oratorij mi je zelo popestril počitnice. Veliko se je dogajalo
in zelo sem se zabavala. Včasih se mi
je kot animatorki zdelo težko in zahtevno. Nabrala sem si veliko dragocenih izkušenj, spoznala nove prijatelje.
Oratorija se bom udeležila tudi drugo
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leto. Prav tako ste drugo leto lepo vabljeni tudi vsi ostali, ne bo vam žal!
Animatorka Zala:
Na oratoriju mi je bilo zelo zabavno. Spoznala sem veliko otrok, ki sem
jih tudi hitro vzljubila. Spoznala sem
nove prijatelje. Kot animatorka sem
sodelovala prvič. Delo animatorke se
mi zdi odgovorno, zabavno in včasih
težko. Drugo leto se bom oratorija še
udeležila, vabim pa tudi vse otroke, da
pridete in se z nami zabavate!
Župnik Sandi, hvala za vse!

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.

Pater Pij iz Pietrelcine
Frančišek Forgione (izg. Fordžone) se je rodil 25. maja 1887 v Pietrelcini (blizu Beneventa). Že dan
pozneje je bil krščen. V cerkvi sv.
Ane je prejel prvo sveto obhajilo in
sveto birmo. Bil je pastir, v šolo pa je
hodil ob večerih. Ko se je odločil za
meniško življenje, je nadaljeval študij
pri zasebnih učiteljih. Starši njegovi
odločitvi niso nasprotovali in tako
je leta 1903 vstopil v kapucinski samostan v Morcone in prevzel ime Pij.
Pozneje se je zaradi zdravstvenih težav vrnil v domači kraj in tam ostal
kar nekaj let. Kljub temu je pridno
študiral in dočakal mašniško po-

svečenje v Beneventu in novo mašo
v Pietrelcini leta 1910. Leta 1916 ga
pošljejo v Foggio in kmalu zatem v
San Giovanni Rotondo. 20. septembra 1918 je prejel stigme (Kristusove
rane), medtem ko je molil pred Križanim. To ga je zaznamovalo za vse
življenje. Bil je znan spovednik, saj je
videl v srca ljudi. Zgradil je tudi Hišo
lajšanja trpljenja, ki sprejema bolnike
od vsepovsod. 23. septembra 1968 je
umrl, leta 1999 pa ga je papež Janez
Pavel II. razglasil za blaženega, 16.
junija 2002 pa še za svetnika. Danes
je pater Pij najbolj češčen svetnik v
Italiji, pa tudi sicer k njemu romajo
verniki z vsega sveta.
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Misli patra Pija:
×× Rožni venec je veriga, ki nas povezuje z Bogom in Marijo.
×× Sebe lahko pozabim, mojih duhovnih sinov pa ne. Zagotavljam vam,
da ko me Gospod pokliče, mu bom
rekel: »Ostal bom pred nebeškimi
vrati in ne vstopil, dokler ne vidim
vstopiti v nebesa zadnjega mojih
prijateljev.«
×× Zelo trpim, ker ne morem privesti
k Bogu vseh svojih bratov in sester.
Srce se mi trga, ko vidim mnoge
duše trpeti, ker jih je hudič zvezal.
×× Si kdaj videl polje, polno zrelega
klasja? Videl si visoke klase, pa tudi
tiste, ki so bili povešeni k zemlji.
Utrgaj visok klas, pa boš ugotovil,
da je prazen. Pa utrgaj klas, ki se
sklanja k zemlji, pa boš se prepričal, da je poln zrn. Iz tega spoznaj,
da je ošabnost ničvredna in ponižnost velika pred Bogom.
×× Ko gremo mimo Marijine podobe
ali kipa, recimo takole: Marija, lepo
te pozdravljam. V mojem imenu
pa pozdravi še Jezusa.

na podlagi raziskave med študenti.
Svoja spoznanja sta strnila: ko mlade
ljudi spodbuja upanje, želijo narediti
tisto, kar so si zadali, ker pričakujejo
priznanje in nagrado. Ko jih prevzame
strah, pa se sprašujejo, kaj naj storijo,
da ne bi bili kaznovani ali bi ne uspeli.
Ne samo otroci, ljudje vseh starosti se
pozitivno odzovejo na spodbudo pa
tudi na spravo s tistim, s katerim so si
prišli navzkriž. Nezaupanje v njihove
sposobnosti, dvom, da bi lahko sploh
kaj pozitivnega storili v življenju, pa
Pred začetkom šolskega
jim vzameta pogum.
leta
Če imamo oči bolj odprte za njihoKo bodo otroci odrasli v osebno- ve dosežke kot pa napake, jim bomo
sti, jih bo spodbujalo upanje ali pa jih pomagali, da pridejo do izraza njihovi
bosta omejevala strah ali izgubljeno- skriti talenti. (Po: B. Rustja, Zgodbe za
sti. Kaj bo prevladalo, je odvisno od srečo v družini)
tega, kakšno otroštvo so preživeli. Do
Dragi veroučenci in veroučenke,
te trditve sta prišla dva znanstvenika da bi v letošnjem šolskem letu po vaši
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šolski in veroučni poti stopali učitelji in podpirali vašo vedoželjnost. Srečno.
odprtega srca, ki vas bodo spodbujali

ZA DOBRO VOLJO
OPTIMIST in PESIMIST
Lojzka ima dva sinova. Eden je optimist in drugi pesimist. Ko sinova na božično jutro odpirata vsak svoje darilo, ga
najprej odpre sin pesimist.
Dobi velikega plišastega medveda, pa

pravi: »Ah, to se bo takoj strgalo in umazalo.«
Potem odpre darilni paket optimist. V
njem so konjske fige. Ko ga brat vpraša, kaj
je dobil, ta navdušeno odgovori: »Ponija,
ampak ga še ni tu!«

ISKRICA:
KDOR HOČE, NAJDE POT,
KDOR PA NOČE, PA IZGOVOR.
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SVETE MAŠE IN GODOVI
1. 9., petek, obl. kronanja
Brezijanske Marije
2. 9., sobota, Marjeta,
devica
3. 9., ANGELSKA NEDELJA,
Gregor Veliki, papež
4. 9., ponedeljek, Rozalija, dev.
5. 9., torek, Mati Terezija, red.
6. 9., sreda, Bertrand, red.
7. 9., četrtek, Regina, dev.
8. 9., petek,
MARIJINO ROJSTVO
9. 9., sobota, Peter Klaver
10. 9., TRIINDVAJSETA
NEDELJA MED LETOM,
Leposlava, cesarica
11. 9., ponedeljek, Emilijan,
12. 9., torek, Marijino ime
13. 9., sreda, Janez Zlatousti, šk.
14. 9., četrtek,
POVIŠANJE SV. KRIŽA
15. 9., petek,
Žalostna Mati božja
16. 9., sobota, Kornelij in
Ciprijan, mučenca
17. 9., ŠTIRIINDVAJSETA
NEDELJA MED LETOM,
Hildegarda, redovnica
18. 9., ponedeljek, Jožef K.
19. 9., torek, Januarij, škof
20. 9., sreda, korejski muč.
21. 9., četrtek, MATEJ,
APOSTOL
22. 9., petek, Salaberga, opat.
23. 9., sobota, peter Pij
24. 9., SLOMŠKOVA
NEDELJA, Anton M. Slomšek
25. 9., ponedeljek, Kleopa
26. 9., torek, Kozma in Damjan
27. 9., sreda, Vincencij P.
28. 9., četrtek, Venčeslav, muč.
29. 9., petek, MIHAEL, RAFAEL,
GABRIJEL, NADANGELI
30. 9., sobota, Hieronim, c. u.

Grahovo (19.00)

+ Eda STRLE

Lipsenj (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)

++ Franc, ob roj. dnevu, Ana GERBEC
++ Meri, Anton DROBNIČ
++ Iz družine SADAR
++ Janez, ob roj. dnevu, Franc BARAGA
++ Matija, obletna, družina BARAGA
Za župljane
V čast Materi Božji za nove duh. poklice
Za zdravje JAKOPIN, za uspeh pri izpitih
++ Lado, sestre in starši KOČEVAR

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

++ Zora, ob roj. dnevu, Štefan POLOVIČ
+ Emil ULE, 7. obletna
+ Jakob GODEJŠA, obletna

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

++ Stane MODIC, 5. obletna
++ Viktor, Marija PONIKVAR
Po namenu?
Za župljane

Grahovo (19.00)

Za zdravje gospe ROGELJ

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

+ Danijela SEŽUN, obletna
++ Anica PEČNIK in za verne duše
++ Starši ŠRINJAR in sorodniki
+ Jože TELIČ, obletna (Lipsenj 1)

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

sv. maša drugod
Po namenu?
+ Franc KOMIDAR
Za župljane

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

++ Edo, Angela ŽNIDARŠIČ, obletna
V zahvalo
++ Starši HITI in RUPNIK
+ Stanislav ROK, obletna
++ Slavka, obletna, Stane NAGODE
Po namenu?
+ Marija MIVEC
Po namenu?
Za župljane
Sveta maša v Bratislavi na salezijanskem romanju

