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BLAGOR VSEM, KI ZDAJ JOKATE,
KAJTI SMEJALI SE BOSTE.
Resnemu novembru sledi veseli december. November
je resen zato, ker je zaznamovan z obiski grobov naših rajnih in mislimi na človeško minljivost. Tudi narava je zamrla in vreme postaja hladno ter kislo. To resnobo skvari
le sveti Martin, ki nam iz mošta dela »vin«. V ta čas sodi
Jezusov blagor o joku in smehu. Ob obisku grobov naših
bližnjih se nam v srce nehote
prikradeta bolečina in žalost,
ker svojih najdražjih nimamo
več ob sebi. To so naše duhovne solze, ki pa se bodo nekoč
spremenile v smeh. Božja beseda nas spodbuja, da bomo naše
rajne nekoč spet objeli v nebeškem kraljestvu. Ker verujemo
v posmrtno življenje, jok in stiska ne pomenita zadnje besede v našem življenju, ampak večno veselje. Nekaj tega
pozitivnega priokusa doživljamo ob vsakdanjih dogodkih.
Če se nam zgodi nesreča ali neuspeh, hitro ugotovimo, da
bo jutrišnji dan že lahko drugačen. Danes dež, jutri sonce. Danes slab dan, jutri dober. Danes poraz, jutri zmaga.
Vedno naj bosta v nas optimizem in dobra volja. Verujoči
imamo razlog več upati na bolje, ker nam je vedno pred
očmi ne samo križani Jezus, ampak tudi vstali. Zato smo
tudi vedno v molitvi povezani z našimi rajnimi, ki nas pričakujejo pri Bogu v družbi svetnikov.
Župnik Sandi

NAPOVEDNIK
HHNa praznik vseh svetih (1. 11.) bo
po oznanjenih sv. mašah tudi blagoslov grobov. In sicer po podružnicah po sv. maši, v Grahovem
pa ob 16.00. Zatem (ob 17.00) bo
v župnijski cerkvi molitev rožnega venca za naše rajne, še posebej
tiste, ki so umrli v zadnjem letu.
Med vsako sveto mašo bo tudi priložnost za sveto spoved. Za popolni odpustek, ki ga lahko darujemo
tudi za naše rajne, je treba k spovedi, sv. maši (in obhajilu), na pokopališče ter moliti po papeževem
namenu.
HHNa verne duše (2. 11.) vsak duhovnik opravi tri sv. maše. Ob redni še
po papeževem namenu in za duše
v vicah.
HHNa zahvalno nedeljo (5. 11.) bo
ofer za vzdrževanje duhovnikov.
Ob tej priložnosti se vam zahvalim
za vse, kar prinesete v župnišče. V
evropski skupnosti smo (edino) v
Sloveniji duhovniki (žal) brez plače in zato živimo od darov dobrih
ljudi. Naj vam Bog za vse povrne s
svojim blagoslovom! V Grahovem
pri sv. maši pojejo naši pevci.
HHV soboto, 11. 11., organiziramo
martinovo romanje v Haloze (Štajerska). Obiskali bomo muzej motociklov na Vranskem in romarsko
cerkev na Ptujski gori. Privoščili si
bomo dnevno malico in degustacijo vina v Halozah. Sledila bo sv.
2

maša na Ptuju v cerkvi sv. Jurija in
nato večerja (s plesom). Vabljeni v
čim večjem številu.
HHV nedeljo, 12. 11., sodeluje v Grahovem pri sveti maši 3. razred. V
Žerovnici bo ofer za vzdrževanje
duhovnikov. Ker je druga nedelja
v mesecu, bo tudi priložnost za sv.
mašo.
HHV soboto, 18. 11., ob 11.00 bodo
delavnice za otroke, še posebej vabljeni bodoči prvoobhajanci.
HHV nedeljo, 19. 11., pri grahovski
sveti maši sodelujejo otroci 4. in 5.
razreda.
HHV sredo, 22. 11., goduje sv. Cecilija,
zavetnica cerkvene glasbe. Vabljeni
cerkveni pevci in tudi drugi k sv.
maši.
HHV četrtek, 23. novembra, bosta po
sv. maši ob 19.00 sestanek za starše
otrok in predavanje. Vabljeni v čim
večjem številu!
HHV soboto, 25. novembra, bodo ob
11.00 delavnice za otroke, še posebej vabljeni bodoči prvoobhajanci.
HHNa nedeljo Kristusa Kralja, 26. novembra, zaključujemo cerkveno
leto. V Grahovem pri sv. maši sodelujejo bodoči birmanci (7. in 8.
razred) in se tudi predstavijo.
HHV nedeljo, 3. 12., nas bo ob 16. uri
obiskal Miklavž. Prispevek staršev
je 10 evrov na otroka. Ministranti
in otroški zbor brezplačno.

OBVESTILA
ɶɶOb nedeljah v novembru molimo
po vsaki sv. maši za rajne, ki jih posebej priporočate v Bogu.
ɶɶZaradi zimskega časa so tedenske
svete maše v Grahovem ob 18.00,
po podružnicah pa ob 17.00, če jih
le naročite.
ɶɶČez 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
naših bolnih in sobotah za družine.
ɶɶVerouk za otroke poteka po razporedu ob torkih in sredah.
ɶɶOb petkih popoldne so uradne ure
v župnišču, sicer pa je g. župnik
dosegljiv vedno pred in po sv. maši
ali na mobitel.
ɶɶNa prvi petek po sveti maši so litanije Srca Jezusovega. Že dopoldne
pa obisk bolnikov na domu.
ɶɶNa prvo soboto molimo litanije v
čast Materi Božji.

ɶɶKer je naša župnija zaznamovana
s salezijansko navzočnostjo, priporočam na 24. v mesecu spomin
Marije Pomočnice in zadnjega v
mesecu spomin na sv. Janeza Boska.
ɶɶPoleg rednih sodelavcev pri oblikovanju mesečnih oznanil vabim k
sodelovanju še druge, ki znate kaj
lepega napisati.
ɶɶPo dogovoru so priprave za krst in
poroko.
ɶɶPriporočam verski tisk, predvsem
Družino in Ognjišče, za otroke pa
Mavrico.
ɶɶOb sobotah naše gospe rade čistijo
in krasijo župnijsko cerkev, pa tudi
žerovniško. Občasno pa tudi na
Bločicah in Lipsenju. Hvala za vaš
trud in skrbnost.
ɶɶZahvaljujem se vsem za bero. Bog
povrni!
ɶVsem,
ɶ
ki ta mesec godujete, praznujete rojstni dan ali kakšen jubilej, voščimo obilo Božjega žegna.

NAMENI APOSTOLATA MOLITVE
– november 2017
ZA EVANGELIZACIJO: Kristjani v Aziji
Da bi kristjani v Aziji kot pričevalci za evangelij v
besedi in dejanju gradili ozračje dialoga, miru in medsebojnega spoštovanja, še zlasti s pripadniki drugih verstev.
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DOGODKI
Praznovanje katehetske
nedelje

Novomašnik Matild med
nami

Na Slomškovo nedeljo, 24. septembra, smo v župniji obhajali katehetsko
nedeljo. Zavetniku vzgojiteljev in katehetov smo se priporočili, da bi novo
katehetsko in šolsko leto začeli z Božjo pomočjo. Blagoslovili smo šolske
torbe, pri sveti maši pa sta sodelovala
tako otroški kot cerkveni zbor. Še posebej pa skozi vse leto priporočamo v
molitev bodoče prvoobhajance in birmance.

V nedeljo, 15. oktobra, smo v našo
sredo sprejeli letošnjega salezijanskega novomašnika Matilda Domića. Letos smo imeli v Sloveniji le štiri novomašnike, zato je toliko bolj na mestu,
da zanje molimo. G. Matild je doma iz
župnije Ig. Ob Jezusovi priliki o kralju,
ki je pripravil svatbo, nas je poučil, da
mora vsak izmed nas imeti oblečeno
svatovsko oblačilo, ki ni nič drugega
kot ljubezen do Boga. Njegovo no-
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vomašno geslo so Jezusovega besede:
Moja ura! Za vsakogar izmed nas sta
pomembna čas in ura, ko smo zbrani pri sveti daritvi v cerkvi. Saj je to
ura, ko se Jezus za nas daruje iz ljubezni. Ob koncu sv. maše smo prejeli
novomašni blagoslov in tudi novomašne podobice. Z lepim sodelovanjem,
predvsem pa s pesmijo »Novomašnik
bod pozdravljen« so sv. mašo počastili
župnijski pevci. Naj Bog blagoslavlja
Matildovo delo, ki se trenutno odvija
v župniji Rakovnik v Ljubljani.
Ob grobovih naših
dragih
Grob je znamenje naše želje, da
bi pokojni nikoli ne izginili iz našega spomina. Ko stojimo ob grobu, se
nam v mislih začenjajo odvijati prizori
iz življenja, ki smo ga preživeli skupaj
z našimi rajnimi. Prav tako si želimo,
da bi se tudi naši potomci ustavljali na
kraju, kjer bo naše telo čakalo vstajenja. V spominjanju umrlih je človek
nekaj posebnega. Nekateri, ki ne verjamejo v večno življenje, vendarle pravijo, da človek večno živi v spominu še
živečih ljudi. Človek pa ne živi večno
samo v našem spominu, temveč tudi v
spominu Boga. Še več, ne samo, da se
nas spominja: vsak, kogar se Bog spominja, večno živi. Če je namreč Bog
mogel z besedo priklicati svet v življenje in če more celotno vesolje ves čas
vzdrževati v bivanju, potem mu ni tež-

ko dati človeku tudi po smrti življenja.
Misel na smrt nam je namreč neprijetna, ker imamo ljudje v sebi neskončno hrepenenje po neumrljivosti in željo po večnem življenju. To željo nam
je Bog položil globoko v srce, saj pravi
Jezus, da Bog ni Bog mrtvih, ampak
živih. Jezusovo vstajenje je namreč zagotovilo tudi našega vstajenja.
(iz knjige »Krščanski pogreb«)
Sveti Lenart
Lenart je bil sin plemiške frankovske družine in je kot deček zgodaj
dobil viteško vzgojo na dvoru kralja
Klodvika, kjer se je kmalu povzpel do
uglednega kraljevega svetovalca. Toda
Bog je imel z njim drugačne načrte.
Reimski škof Remigij ga je vpeljal v krščansko vero in ko je prejel sveti krst,
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november), tako bo vse do božiča. V
Sloveniji mu je posvečenih kar 59 cerkva, po mnogih drugih cerkvah pa so
tudi njegovi kipi in podobe.

Ob pogrebu Antonije Kočevar
se domači zahvaljujejo vsem,
ki ste jo pospremili
na zadnji poti,
darovali za cvetje in svete maše,
g. župniku Sandiju,
pevcem
in pogrebnemu društvu Pietas.
se je Lenart odpovedal svetnim častem
ter šel študirat za duhovnika. Postal je
pomemben pridigar in po njem so se
zgodila mnoga čudežna ozdravljenja.
Ker so ga hoteli postaviti za škofa, se
je najprej umaknil v samostan v Orleansu, nato pa se umaknil v divjino in
živel tam v skrajni spokornosti in premišljevanju. Mnogi so prihajali k njemu po nasvete in ozdravljenja (tudi
živali) in kmalu je okrog njegove celice nastalo celo samostansko naselje.
Zgradil je velik samostan Noblac in
zraven Marijino cerkev. Postal je opat
in njegov samostan romarski center. Znan je postal tudi po tem, da je
kralja prosil za pomilostitev mnogih
jetnikov. Zato je zavetnik jetnikov in
tudi zdravja pri živini. Pregovor pravi:
Kakršno vreme bo na Lenarta dan (6.
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ZA VEDNO NAS JE
ZAPUSTILA NADOMESTNA
MAMA »TONČKA«
To ni zgodba o Aleksandrinki ali
povest Franceta Bevka, čeprav ima
enak imenovalec, ki mu rečemo »slaba možnost za boljše življenje«. To se
je dogajalo v času, ko so mlade mamice imele največ tri mesece porodniškega dopusta. Bili so težki časi in bilo
je zelo težko dobiti delo. Kljub temu
so družine štele po štiri ali več otrok.
Ni bilo vrtcev in drugih ustanov za
varstvo otrok. Zato so se družine in
mlade mamice organizirale po svoje.
Veliko vlogo vzgoje in varovanja otrok
so prevzeli stari starši, starejši otroci
in v našem primeru mlado, lepo dekle
po imenu Tončka, ki ga je mama pripeljala s Štajerske.

Nadomestna mama ali pestrna
Tončka je bila čudovita, skrbna, nežna
in je znala krotiti nas, hiperaktivne
mulčke v vasi Marof. Res je, da kadar
otrok potrebuje mamo, je ne more nadomestiti nihče drug. V našem primeru je bila Tončka prava nadomestna
mama, ki nas je vzgajala, razvajala in
imeli smo jo neskončno radi. Imela
je nežne roke, topel objem, pogled,
ki nas je pomirjal ali svaril pred neumnostmi. Imeli smo občutek, da nas
je držala za roke, dokler nismo hodili sami. Učila nas je svobode in ko je
prišel čas, nas je spustila iz rok. Naša

idila je trajala le nekaj let, do tistega
trenutka, ko je odšla za pravo mamo
v Grahovo. Tam je bila mama hčerke
in sina, ki ju je vzgojila v poštena, zelo
delavna, ponosna državljana naše domovine.
Pred nekaj dnevi nas je po hitri
bolezni za vedno zapustila. Ne znamo najti pravih besed, kako bi Tončki
povedali, kaj nam je pomenila. Odšla
je in vedno se jo bomo spominjali,
kot da je bila tudi naša mama. Hvala,
Tončka, za vse, kar si storila za nas, in
počivaj v miru.
Igor, Jure, Franci in Greta

Lepota je življenje,
kadar življenje odstre kopreno
s svojega svetega obličja.
Toda vi ste to življenje
in vi ste ta koprena.
Lepota je večnost,
ki sama sebe gleda v ogledalu.
Toda vi ste ta večnost
in vi ste to ogledalo.
Kahlil Gibran, Prerok
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1. 11., sreda, VSI SVETI

SVETE MAŠE IN GODOVI

2. 11., četrtek, Verni rajni
3. 11., petek, Viktorin Ptujski, šk.
4. 11., sobota, Karel Boromejski
5. 11., ZAHVALNA NEDELJA,
Zaharija in Elizabeta
6. 11., ponedeljek, Lenart, opat
7. 11., torek, Engelbert, šk.
8. 11., sreda, Bogomir, šk.
9. 11., četrtek, posvetitev
lateranske bazilike
10. 11., petek, Leon Veliki, p.
11. 11., sobota, Martin, šk.
12. 11., 32. NEDELJA
MED LETOM
13. 11., ponedeljek, Stanislav K., red.
14. 11., torek, Nikolaj Tavelić, muč.
15. 11., sreda, Albert, škof
16. 11., četrtek, Marjeta
Škotska, kraljica
17. 11., petek, Elizabeta
Ogrska, kneginja
18. 11., sobota, Karolina, muč.
19. 11., 33. NEDELJA
MED LETOM
20. 11., ponedeljek, Edmund, kr.
21. 11., torek, darovanje d. Marije
22. 11., sreda, Cecilija, muč.
23. 11., četrtek, Klemen, p.
24. 11., petek, vietnamski muč.
25. 11., sobota, Katarina
Sinajska, mučenka
26. 11., NEDELJA
KRISTUSA KRALJA
27. 11., ponedeljek, Virgil
in Modest, škofa
28. 11., torek, Katarina L., red.
29. 11., sreda, Filomen, muč.
30. 11., četrtek, Andrej, ap.

Grahovo (8.00)
Žerovnica (9.00)
Bločice (10.15)
Lipsenj (14.30)
Bločice (16.00)
Žerovnica (17.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (9.00)
Bločice (10.15)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)

Za župljane
+ Frančiška TELIČ
Po namenu?
++ Miroslav in Frančiška ULE
Za duše v vicah
Po papeževem namenu
++ Rok MIHELČIČ, Alojz KOMIDAR
V čast Materi Božji za nove duhovne poklice
++ Ivana, Anton in ostali ŠPEHAR
++ Iz družin POROK in TRUDEN
+ Janez NOVAK, duhovnik
++ Terezija in Albina ULE
+ France KOČEVAR, obletna
+ Francka OPEKA
Za zdravo pamet

Grahovo (18.00)
Ptuj (17.00)
Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)

+ Ljudmila INTIHAR
Za župljane (na martinovem romanju)
++ DOVIČEVI: Andrej, 1. obl., Francka, ob r. d.
++ Marija ROK, Marija PRIMOŽIČ, obletna
+ Jakob ULE, starejši
++ Antonija, obletna, Jakob PERUŠEK
Za župljane
++ Frančiška, Rudolf in Peter IVANČIČ

Grahovo (18.00)

++ iz družin MIHELČIČ, DOLŠAK, URBAS,
Marija, obletna
Grahovo (18.00)
++ Lado KOČEVAR, starši BARAGA in PLOS
Grahovo (9.00)
++ Janez, obl., Marija KOROŠEC
Žerovnica (10.15) ++ Iz družin GODEJŠA in TURK
Sveta maša drugod
Grahovo (18.00)
++ iz družin OŠABEN in MELE
Grahovo (18.00)
++ Janez in Jože TELIČ
Grahovo (18.00)
Po namenu??
Grahovo (18.00)
Za pobite
Grahovo (18.00)
++ Starši salezijancev
Grahovo (9.00)
++ DOVIČEVI: Andrej, ob godu, Francka, 4. obl.
Žerovnica (10.15) Za župljane
Sveta maša drugod
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)

+ Antonija KOČEVAR, ob rojstnem dnevu
V zahvalo za zdravje
++ Antonija, sin Jože ŠVIGELJ, obletna

