OZNANILA
oktober 2017

župnije Grahovo pri Cerknici
št. 10

BLAGOR TISTIM, KI BOŽJO BESEDO
POSLUŠAJO IN JO OHRANIJO
V SVOJEM SRCU.
Ta blagor je Jezus izrekel, ko so ljudje pohvalili njegovo
mater Marijo, ker ima tako dobrega sina. A Jezus je telesni blagor naobrnil na duhovni blagor. S tem je hotel reči,
da Marijino božje materinstvo ni njena zasluga, ampak
Božji dar. Tudi to, da je nas Bog
izbral za svoje otroke, je zastonjski Božji dar, čeprav so ob našem
krstu imeli pomembno vlogo naši
starši in botri. Naša zasluga pa je,
če Jezusovo besedo poslušamo in
jo ohranimo v svojem srcu. In to
pri Bogu največ šteje. O Mariji je v
evangelijih na več mestih zapisano, da je Jezusove besede
ohranila v svojem srcu. Za nas to večkrat ne velja, ker radi
pozabljamo, ker smo površni, ker nam gre pri enem ušesu
noter in pri drugem ven. Vse bolj smo raztreseni in nezbrani. Celo naši bližnji nas zalotijo, da smo med pogovorom z mislimi drugje. Enostavno se ne znamo več zbrati.
Blažena Laura Vikunja je še mlada umrla in njeno življenjsko geslo je bilo: »Delaj, kar delaš!« Čutila je, da je Božja
volja v izpolnjevanju vsakdanjih dolžnosti, ki jih je treba
opraviti vestno in natančno. Začeli smo s šolo in veroukom, po dopustih pa novo obdobje na delovnih mestih.
Bog daj, da bi znali prisluhniti Božji besedi, jo ohraniti
v svojih srcih in jo uresničevati v preprostih vsakdanjih
opravilih.
Župnik Sandi

NAPOVEDNIK
ɶɶMesec oktober je posvečen Mariji, rožnovenski Materi božji. Pred
vsako tedensko sveto mašo molimo rožni venec, ob nedeljah pa eno
desetko.
ɶɶNa prvo nedeljo v mesecu je ofer na
Bločicah. Zbiramo za kurjavo. Pred
dnevi je g. župnik nabavil 3.000 litrov goriva za župnišče in cerkev.
ɶɶPrvi teden v oktobru obhajamo teden za življenje. Pri svetih mašah
bo primerno branje.
ɶɶV soboto, 7. 10., bosta ministrantski
kviz in nogomet za našo dekanijo.
ɶɶNa drugo nedeljo v mesecu pa bo
ofer za kurjavo tudi v Grahovem in
Žerovnici.
ɶɶV sredo, 12. 10., bo ob 19.30 sestanek
staršev birmancev. Vabljeni vsi starši!
ɶɶV četrtek, 13. 10., ob 18.00 bo v
Cerknici dekanijska sv. maša ob
zaključku obiska Fatimske Marije.
Vabljeni v čim večjem številu!
ɶɶV soboto, 14. 10., vabljeni v Gardaland. Odhod iz Grahovega ob
5.00. Prispevek za odrasle znaša 50
evrov, za mlade in otroke 40, za župnijske sodelavce pa 30.
ɶɶV soboto, 14. 10., je v Stični nadškofijska sv. maša ob zaključku Fatimske Marije.
ɶɶV nedeljo, 15. 10., bo med nami
edini letošnji salezijanski novomašnik g. Matild Domić, doma s Pijave Gorice (župnija Ig). Z veseljem
bomo enodušno zapeli pesem: No2

vomašnik, bod' pozdravljen! Bo tudi
priložnost za mesečno sv. spoved.
ɶɶV nedeljo, 15. 10., bosta na Brezjah pri Mariji Pomagaj molitev in
sv. maša za duhovne poklice. Sodelujejo župnije iz naše dekanije.
Zaradi organizacije s prevozom
skupnih avtobusov prosimo čimprejšnje prijave!
ɶɶV četrtek, 18. 10., bo ob 19.45 sestanek za starše prvoobhajancev. Prav
je, da se dogovorimo o bližnji in daljni pripravi na naš največji župnijski
praznik naslednje leto. Vabljeni vsi!
ɶɶV soboto, 21. 10., bo v Šentvidu
nad Ljubljano srečanje članov župnijskega sveta iz vse škofije. Vabljeni tudi naši člani!
ɶɶV nedeljo, 22. 10., obhajamo svetovni dan misijonov. Zbiramo
sredstva za slovenske misijonarje,
zanje molimo. Smo pa tudi sami
misijonarji med ljudmi, ki Boga ne
poznajo ali ga celo sovražijo.
ɶɶIz sobote na nedeljo (28.–29. 10.)
prehajamo na zimski čas in bo treba eno uro pomakniti nazaj, zato
bomo eno uro dlje spali in skoraj
gotovo ne zamudili nedeljske maše.
ɶɶNa martinovo soboto (11. 11.)
bomo šli na martinovo romanje
na Ptuj, rojstni kraj g. župnika,
in v Haloze. Odhod bo ob 6.00 iz
Grahovega. Prispevek za prevoz in
kosilo bo 25 evrov. Podrobnosti naknadno. Prijave zbira župnik Sandi.

OBVESTILA
VEROUK V ŽUPNIJI GRAHOVO 2017/2018
TOREK:
15.00

Ministrantske vaje,

15.30

TRETJI RAZRED (župnik Sandi),

16.15

ŠESTI IN SEDMI RAZRED (župnik Sandi).

SREDA:
12.30

OSMI RAZRED (župnik Sandi),

16.30

PRVI RAZRED (katehistinja Patricia),
ČETRTI IN PETI RAZRED (katehistinja Polona),

17.15

PREDŠOLSKI »SONČNI ŽAREK« (katehistinja Patricia),
DRUGI RAZRED (župnik Sandi),
DEVETI RAZRED (katehistinja Polona).
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 Sočasno z veroukom se bodo začele
tudi pevske vaje za otroški zbor ob
sobotah ob 10.00. Občasno bodo
ob sobotah ob 11.00 še delavnice. Prispevek za verouk znaša 40
evrov za prvega otroka, za vsakega
naslednjega pa deset evrov manj.
Zbiramo prijave tudi za predšolski
verouk, ki se imenuje Sončni žarek.
Vabljeni otroci, stari pet let.
 Tedenske svete maše so v Grahovem ob 19.00, po podružnicah pa
ob 18.00, če jih le naročite. S spremembo ure bodo svete maše v župnijski cerkvi ob 18.00 in na podružnicah ob 17.00.
 Hvala vaščanom vasi Lipsenj in
Goričice, ki ste že namensko darovali za cerkev sv. Štefana na Lipsenju. Pa tudi drugi župljani lahko
darujete namensko. Hvala, ker svojo vero potrjujete, ko darujete za
cerkev. Predračun ostrešja in strehe
znaša okrog 20.000 evrov.
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 Na drugo nedeljo v mesecu pa je
ofer za tudi v Grahovem in Žerovnici.
 Čez teden molimo po sv. maši po
različnih namenih: ob ponedeljkih za beatifikacijo naših svetniških kandidatov, ob torkih v čast
sv. Janezu Bosku, ob sredah za domovino, ob četrtkih po sveti maši
za duhovne poklice, ob petkih za
zdravje naših bolnih in ob 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.
 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

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.

Družino in Ognjišče, za otroke pa  Zahvaljujem se vsem za bero. Bog
Mavrico.
povrni!
 V mesecu oktobru je še nekaj pro-  V naši župniji so prejeli sv. krst trije
fantki: Rok (27. 8.), Luka (10. 9.) in Jaka
stih dni za svete maše. Lahko jih
(23. 9.). Njihove družine priporočamo
naročite!
v molitev, da bi v njih bila človeška in
 Ob sobotah naše gospe rade čistijo
in krasijo župnijsko cerkev, pa tudi
božja ljubezen vedno bolj navzoča.
žerovniško. Občasno pa tudi na  Vsem, ki ta mesec godujete, praLipsenju in Bločicah. Hvala za trud
znujete rojstni dan ali kakšen jubiin skrbnost.
lej, voščimo obilo Božjega žegna.
NAMENI APOSTOLATA MOLITVE – oktober 2017
SPLOŠNO: Za delavce in brezposelne
Da bi bili vsi delavci deležni spoštovanja, da
bi bile zavarovane njihove pravice in da bi brezposelni dobili možnost prispevati k skupnemu
dobremu.
Slovenski: Da bi ohranjali in krepili zdravo
narodno zavest.
v roko sv. Dominiku. Zato mu ni bilo
treba te prelepe molitve iznajti, ampak
V mesecu oktobru najlepše častimo jo samo posredovati naprej. Mislim, da
Marijo z molitvijo rožnega venca. Papež so imeli naši predniki prav, ko so tako
Benedikt XVI. je o tem zapisal:'Dovolj mislili in tudi tako upodabljali svoje
je, da pogledamo na številne baročne versko prepričanje.''
oltarje in podobe, ki ponazarjajo rožni
venec, in videli bomo, kaj so naši predniki o tem mislili: zanje je rožni venec
molitev, ki presega časovne in narodne
meje, molitev, ki je ni sestavil človek za
pisalno mizo. Ta čudovita molitev prihaja iz takšne globine in višine, ki presega običajne meje. Če zremo te podobe,
uvidimo njihovo mnenje. Pravijo, da je
sama Božja Mati položila rožni venec
Marijin mesec rožnega
venca
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Sveti Bruno
(goduje 6. oktobra)
Sveti Bruno (1035–1101) je bil visoki cerkveni dostojanstvenik v mestu
Koln v Nemčiji. V tem mestu so pokopani sveti trije kralji in tudi sv. Uršula
ter njene tovarišice mučenke. Bruno
je zaslišal Božji glas in šel živet v samoto. Pridružili so se mu bogoljubni
možje in ustanovili strogo redovno
skupnost, imenovano kartuzijani. Prvi
samostan so postavili v soteski Chartreuse (izg. Šartrez) nad Grenoblom.
Pri nas je njihova kartuzija v kraju
Pleterje. Več pisem je napisal sv. Bruno svojim sobratom. V enem od njih
piše takole: »Veselite se, predragi moji
bratje, da ste deležni take sreče in vam
božja roka tako radodarno deli milo6

sti. Veselite se, da ste se izognili mnogoterim nevarnostim in brodolomom v
valovih sveta. Veselite se, da ste dosegli
mirno in varno pristanišče v samotnem
zalivu. Mnogi želijo priti tja, mnogi se
tudi trudijo in poskušajo, pa vendar ne
pridejo. Mnogi so bili v njem, pa niso
smeli ostati, ker nikomur od njih ni bilo
dano od zgoraj. Zato, moji bratje, bodite trdno prepričani: kdor je užival to
dragoceno dobrino, pa jo kakorkoli izgubil, bo do konca obžaloval, če le kaj
misli in skrbi za zveličanje svoje duše.
Vam pa pravim: Moja duša poveličuje Gospoda, ker imam pred očmi, kako
veliko je njegovo usmiljenje do vas. Čeprav nimate višje izobrazbe, vsemogočni Bog s svojim prstom piše v vaša srca
ne le ljubezen, ampak tudi vednost svo-

jih svetih zakonov. V dejanjih namreč
kažete, kaj ljubite in kaj veste. Ker z vso
skrbjo in prizadevnostjo izpolnjujete
resnično predanost Bogu, je očitno, da
modro nabirate najboljše in življenjske
sadove iz svetega pisma.«
Sveti Ignacij Antiohijski
(goduje 17. oktobra)
Sveti Igancij je bil kot škof drugi
naslednik apostola Pavla v Antiohiji.
Bil je učenec apostola Janeza in prijatelj sv. Polikarpa. Leta 107 so ga ob
preganjanju kristjanov v Rimu vrgli
pred divje zveri in je umrl kot mučenec za vero. Slutil je svojo smrt, zato
je prijateljem napisal spodbudno pismo: »Vsem cerkvam pišem in naročam vsem, da rad umrjem za Boga,
če vi ne preprečite. Božje zrno sem in
zobje zveri me zmeljejo, da bom postal
čist Kristusov kruh. Tedaj bom v resnici
učenec Jezusa Kristusa, ker svet ne bo
več videl mojega telesa. Nič mi ne bo
koristil ves svet, nič kraljestva tega sveta. Bolje je zame, da umrjem v Jezusu
Kristusu, kakor da kraljujem nad vso
zemljo. Njega iščem, ki je za nas umrl,
njega hočem, ki je zaradi nas vstal od
mrtvih. Rojstvo za nebesa se mi bliža.
Ne branite mi priti v življenje! Pustite
me, da dosežem čisto luč! Ko pridem
tja, bom v resnici človek. Dovolite mi,
da posnemam trpljenje svojega Boga.
Vladar tega sveta me hoče ugrabiti in
uničiti moje težnje po Bogu. Ne imejte
na jeziku Jezusa Kristusa, medtem ko

v srcu hrepenite po tem svetu! Če bom
trpel, ste mi želeli dobro. Če pa bom
ostal, ste me sovražili. In Jezus Kristus
vam bo razodel, da so te moje besede
resnične.«
Spodbudne misli za mlade
ob začetku šolskega
in veroučnega leta:
Vsi cvetovi bodočnosti so v semenu
sedanjosti.
(kitajski pregovor)
Celo življenje si boš grel roke ob
ognju tvoje mladosti. (Janez Papini)
V mladosti je treba ljubiti, v zrelosti
pisati knjige in v starosti naposled govoriti resnico. (Henry de Montherlant)
Kdor v mladosti dela neumnosti, jih
na starost obžaluje.
(Ernest Hemingway)
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SVETE MAŠE IN GODOVI

1. 10., ŠESTINDVAJSETA
NEDELJA MED LETOM,
Terezija Deteta Jezusa
2. 10., ponedeljek, angeli varuhi
3. 10., torek, Kandida, mučenka
4. 10., sreda, Frančišek Asiški, red.
5. 10., četrtek,
Favstina Kovalska, redovnica
6. 10., petek, Bruno, redovnik

Grahovo (9.00)
Lipsenj (10.15)

Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Bločice (18.00)
Grahovo (19.00)
Žerovnica (18.00)
Grahovo (19.00)
7. 10., sobota, Rožnovenska Marija Grahovo (19.00)
8. 10., SEDEMINDVAJSETA
Grahovo (9.00)
NEDELJA MED LETOM,
Bločice (10.15)
Benedikta, devica
9. 10., ponedeljek, Dionizij, škof
10. 10., torek, Danijel, mučenec
11. 10., sreda, Janez Dobri, papež Žerovnica (18.00)
12. 10., četrtek, Maksimiljan Celjski, šk. Grahovo (19.00)
13. 10., petek, Edvard, kralj
Cerknica (18.00)
14. 10., sobota, Kalist, papež
Žerovnica (18.00)
Grahovo (19.00)
15. 10., OSEMINDVAJSETA
Grahovo (9.00)
NEDELJA MED LETOM,
Žerovnica (10.15)
Terezija Velika, redovnica
16. 10., ponedeljek, Marjeta, red. Grahovo (19.00)
17. 10., torek, Ignacij Antiohijski, muč. Grahovo (19.00)
18. 10., sreda, Luka, evangelist Grahovo (19.00)
19. 10., četrtek, kanadski muč.
20. 10., petek, Irena, mučenka
21. 10., sobota, Uršula, mučenka Bločice (18.00)
Grahovo (19.00)
22. 10., MISIJONSKA
Grahovo (9.00)
NEDELJA, Janez Pavel II.
Žerovnica (10.15)
23. 10., ponedeljek, Janez Kapistran Grahovo (19.00)
24. 10., torek, Alojzij Guanella, duh. Grahovo (19.00)
25. 10., sreda, Darinka, mučenka Grahovo (19.00)
26. 10., četrtek, Dimitrij, muč.
Grahovo (19.00)
27. 10., petek, Sabina Avilska, muč. Grahovo (19.00)
28. 10., sobota,
Grahovo (19.00)
Simon in Juda Tadej, apostola
29. 10., ŽEGNANJSKA
Grahovo (9.00)
NEDELJA,
Mihael Rua, redovnik
Žerovnica (10.15)
30. 10., ponedeljek, Aleksij, muč. Grahovo (18.00)
31. 10., torek, Bolfenk, škof
Grahovo (18.00)

++ Iz družine TURK
Za župljane

+ Lado KOČEVAR
+ Jože ŠEGA, obletna
Za duhovne poklice
+ Ciril SRNEL, obletna
V čast Materi Božji za nove duhovne poklice
++ Franc, Ivana VESEL, obl., hči Mira
++ Jože in Marija MULEC
++ Antonija KOČEVAR (dar veterank PGD)
+ Jakob KRAJEC, 30. obletna
++ Ana ŽNIDARŠIČ, družina JERE
Sveta maša drugod
Sveta maša drugod
+ Jože TELIČ (Žerovnica 28)
++ Vinko in starši PLOS
Za župljane (dekanijsko slovo od Fatimske MB)
++ Andrej, obletna, ostali TURŠIČ
++ Matija, obl., Ivana, ob r. d., INTIHAR
++ Andrej, Marjeta ROK, obletna
++ iz družin GERBEC in LOVKO
++ Lado KOČEVAR in Alojz BARAGA
V zahvalo (Žitnikovi)
+ Danica, Jože KRAJC, obletna
Sveta maša drugod (za župljane)
Sveta maša drugod
Živi in ++ vaščani Bločic
++ Zora in Štefan POLOVIČ, obletna
+ Janko POROK
+ Stanislav ROK, obletna
Po namenu?
Za župljane
Po namenu?
Po namenu?
Po namenu?
+ Janko POROK
++ Srečo ANZELJC, obletna, družina
KEBE in LESKOVEC
++ Frančiška, obletna, ostali ROJC
Po namenu?
Za župljane

