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OZNANILA
župnije
Grahovo pri Cerknici
BOŽJEGA BLAGOSLOVA SI NAJPREJ ZAŽELIMO
Začenjamo novo leto in smo v pričakovanju nečesa novega. Na novo so oblikovana tudi naša mesečna oznanila. Prva leta smo imeli na naslovnici vse naše
cerkve, sledili so jim njihovi oltarji, s tem letom pa se mi je zdelo primerno, da
nas nagovarja župnijska freska, ki predstavlja vse naše farne zavetnike.
Ko sem razmišljal, katera tema bi bila primerna za dvanajst uvodnikov tega
leta, sem se domislil voščil, ki si jih ob praznikih izrekamo. Izbral sem dvanajst
precej pogostih, ki so jih tudi meni prijatelji izrekli. Zelo radi si torej ob božično-novoletnih
praznikih zaželimo: blagoslova, zdravja, potrpežljivosti, Božjega in Marijinega varstva ali
pomoči, zadovoljstva, sreče, veselja, optimizma, uspeha, miru in izpolnitev pričakovanj.
Kot prvo voščilo v vrsti sem omenil »blagoslov«. Verni si radi voščimo blagoslovljene
praznike, saj se zavedamo Božje navzočnosti v našem življenju. Pa tudi sicer so
verski prazniki znamenje naše povezanosti z Bogom. Želimo si, da bi tudi koledarsko leto, ki se je začelo, bilo od Boga blagoslovljeno. Da bi nam Vsemogočni
delil milosti za dušo in telo, da bi nas obvaroval vseh nevarnosti in zla. Boga
prosimo, naj bodo prazniki notranje doživeti, da nam ne bi največ pomenili
okraski, lučke, hrana, pijača ali darila. Da nas prazniki ne bi pustili praznih,
ampak napolnjene z več ljubezni do Boga in bližnjih.
Lepa in spodbudna je Mojzesova molitev nad izraelskim ljudstvom: »Gospod naj te blagoslovi in varuje. Gospod naj da sijati svoje obličje nad tabo in
naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje nadte in ti podeli mir.«
Župnik Sandi

NAPOVEDNIK
Koledniki in blagoslov hiš 2017:
×× 26. december (torek) ob 14.00: GRAHOVO (hiše pod glavno cesto),
×× 29. december (petek) ob 14.00: GRAHOVO (hiše ob glavni cesti in
proti Žerovnici),
×× 30. december (sobota):
 ob 10.00: GRAHOVO (od glavne ceste mimo stare šole po vasi gor),
 ob 12.00: GRAHOVO (od glavne ceste mimo gasilskega doma in
šole),
 ob 14.00 GRAHOVO (od fužine proti frizeriji Brigita).
Koledniki in blagoslov hiš 2018:
×× 2. januar (torek):
 ob 10.00: ŽEROVNICA (od gasilskega doma po levi strani),
 ob 12.00: ŽEROVNICA (od gostilne Pri Stani po desni strani),
 ob 16.00: ŽEROVNICA (okrog mlina),
×× 6. januar (sobota): ob 10.00: LIPSENJ (nad cesto in pri cerkvi),
 ob 12.00: LIPSENJ (pod cesto) in GORČICE,
 ob 15.00: BLOČICE.
 ob 18.00: Grahovo: koledniška sv. maša in pica,
×× 7. januar (nedelja) ob 14.00: rezervni termin (po dogovoru).
posebej koledniki s kronami. Po
• Na starega leta dan je drugi sveti
večer in tretji na večer pred Gosposv. maši pica v zahvalo za lep potek
koledovanja. Vabljeni tudi starši.
dovim razglašenjem. Stara navada
je bila, da se je te dni doma molilo • Na nedeljo Jezusovega krsta, 7. 1.,
bo na Bločicah ofer za potrebe cerin blagoslovilo stanovanja in hiše.
kve. Tudi priložnost za sveto spo• V času od božiča do treh kraljev so
božično-novoletne počitnice. Ni
ved.
verouka. Začnemo ga šele 9. janu- • V soboto, 13. 1., bodo ob 11.00 delavnice za otroke. Vabljeni še posearja.
bej prvoobhajanci!
• Na prvi dan leta obhajamo praznik
Marije, Božje Matere. Je tudi sve- • V nedeljo, 14. 1., pri sv. maši v Grahovem sodelujejo otroci 2. razreda.
tovni dan miru.
• Na praznik Gospodovega razglaBo ofer za potrebe cerkve. Pri sv.
šenja, 6. 1., bo slovesna sv. maša v
maši sodeluje 2. razred. Na vrsti je
mesečna spoved. V spovednici bo
Grahovem. Vabljeni vsi otroci, še
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•
•
•
•

gospod dekan Maks Ipavec.
Od 18. do 25. januarja je teden molitve za edinost kristjanov. Pri vsaki
sv. maši bo primerno branje.
Na nedeljo verskega tiska, 21. 1.,
pri sv. maši v Grahovem sodelujejo
otroci 3. razreda.
V torek, 23. 1., začenjamo devetdnevnico v čast sv. Janezu Bosku.
V soboto, 27. 1., bomo imeli od
9.00 do 12.00 mini oratorij v čast
sv. Janezu Bosku. Imeli bomo igre,

delavnice, pesmi in molitev. Za prvoobhajance in birmance je obisk
obvezen, vabljeni pa tudi drugi
otroci v čim večjem številu!
• Na zadnjo nedeljo v mesecu, 28.
1., bomo v Grahovem obhajali don
Boskov praznik. Sodelujejo otroci 4. in 5. razreda. V Žerovnici pa
bo žeganjska v čast Spreobrnjenja
apostola Pavla. Z ubranim petjem
bodo polepšali bogoslužje naši župnijski pevci.

OBVESTILA
Pomembni dogodki hitro najdejo svoje mesto na naslovnicah časopisov. In kako ponosni smo, če smo tudi mi del njih. Ob rojstvu svojega
Sina pa se je Bog tovrstnemu šovu enostavno izmuznil. Omislil si je za
kraj rojstva preproste jasli v hlevu namesto tople kraljeve postelje v jeruzalemski palači. Presenetljivo, a hkrati prisrčno.
VSEM SODELAVCEM, ŽUPLJANOM IN VAŠČANOM ŽELIM PREPROSTEGA VESELJA OB ROJSTVU NAŠEGA ODREŠENIKA IN BLAGOSLOVA V LETU 2018.
Župnik Sandi
• Zaradi zimskega časa so tedenske
svete maše v Grahovem ob 18.00,
po podružnicah pa ob 17.00, če jih
le naročite.
• Čez 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 naše bolnike in
sobotah za družine.
• Verouk za otroke poteka po razporedu ob torkih in sredah.

• 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.
• Ob sobotah gospe čistijo in krasijo
cerkev po dogovoru ali razporedu.
Ob 10.00 so pevske vaje za otroški
zbor in ob 20.00 tudi za starejši cerkveni zbor. Vabljeni novi člani!
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• Ker je naša župnija zaznamovana
ju je še kar nekaj prostih namenov
s salezijansko navzočnostjo, priza sv. maše. Se priporočam!
poročam na 24. v mesecu spomin • Priporočam verski tisk, predvsem
Družino in Ognjišče, za otroke pa MaMarije Pomočnice in zadnjega v
mesecu spomin na sv. Janeza Bovrico. Naročniki na verski tisk lahko
ska.
poravnate letno naročnino pri g. žu• Poleg rednih sodelavcev pri oblipniku. Vabimo tudi nove naročnike.
kovanju mesečnih oznanil vabim k • Kupite lahko Marijanski koledar,
sodelovanju še druge, ki znate kaj
pratiko za leto 2018, naročite pa se
lepega napisati.
lahko tudi na Mohorjeve knjige.
• Po dogovoru so priprave za krst in • Vsem, ki ta mesec godujete, praporoko.
znujete rojstni dan ali kakšen jubi• V mesecu januarju in tudi februarlej, voščimo obilo Božjega žegna.

DOGODKI
Naš Abrahamovec župnik
Sandi
Na decemberski dan pred 50. leti
se je v prelepi Štajerski rodil naš župnik Sandi. Krščen je bil za Aleksandra, čeprav je bila očetova želja, da bi
bil Ambrož. Toda obveljala je mamina
beseda.
V našo župnijo je prišel pred osmimi leti, z namenom, da bi privabil čim
več ljudi v cerkev. Z njegovim prihodom je zaživelo cerkveno življenje.
Začele so se delavnice za otroke, zaživeli so otroški in cerkveni pevski zbor,
koledniki, zanimiva predavanja, obiskali pa so nas tudi ljudje z različnih
koncev Slovenije.
Tudi njega je 7. 12. 2017 obiskal
Abraham. S tem namenom smo bili
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župnjiski sodelavci in nekateri njegovi kolegi povabljeni z zanimivim
vabilom na praznovanje in druženje
v soboto, 9. 12. 2017, k Lovrencu v
Dolenjo vas. V župnjiski cerkvi v Grahovem je bila najprej zahvalna maša,

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.

ki so jo popestrili cerkveni pevci s
pesmimi: KAKO LEPO IN DOBRO
JE, O, MARIJA, LJUBITI (avtor obeh
pesmi je Sandi), NAJLEPŠI DAR, O
NEPRIČAKOVANI DAN. Po koncu
maše so ga razveselii z lepim darilom
in posvetilom.
Druženje je sledilo v koči društva
Lovrenc v Dolenji vasi ob dobri hrani, pijači in postrežbi lastnikov Gostilne Čot. Pecivo pa so napekle pridne župnjiske sodelavke. Da nas ni
zeblo, ni pomagalo le gretje kamina,
ampak dobra glasba ansambla DORI,
ob kateri se je zavrtel marsikateri izmed nas. Ansambel, ki prihaja s Štajerske, šteje pet članov; sestavljajo ga
trije bratje – Boris, Primož in Marko
– ter Anti in Boštjan. Ime nosijo po
znanem župniku Izidorju Pečovniku
– Doriju, ki je na službovanje v Berlin
odšel istega leta (1995), kot je nastalo
ime. Ansambel je igral dolgo v večer,
še bolj pa v noč .
Ob polnoči je župnik Sandi razrezal slavnostno torto v obliki številke
50. Sledila je zdravica z lepimi željami.
Z veseljem je ugotovil, da na tem praznovanju ni edini Abrahamovec, ampak da mu dela družbo še pet izmed
povabljenih.
Kljub mrazu, to soboto so namreč
namerili do –14 °C, je bilo v naših srcih toplo in prijetno ob veselem druženju. Hvala župniku Sandiju za povabilo in lepo izpeljano druženje ob
srečanju z Abrahamom.

ŽELIMO MU ŠE VELIKO
ZDRAVJA IN BOŽJEGA BLAGOSLOVA, DA BI ŠE DOLGO OSTAL
MED NAMI V NAŠI ŽUPNIJI.
Andreja Zemljak

Miklavževanje
Na prvo nedeljo v decembru, ki je
bila tudi prva adventna, smo po enem
letu spet sprejeli v svojo sredo velikega
dobrotnika, svetega Miklavža. Letos je
bilo že drugič, da so ga spremljali le
angelčki brez parkljev. Naši otroci so
se namreč v zadnjih letih strašno poboljšali, tako da verjamemo, da hudičkov ne bo več nikoli v spremstvu. Miklavž je najprej obiskal naše starejše
po hišah, ker ne morejo več v cerkev.
Potolažil jih je, ker mnogi od njih trpijo in so bolni. Dal jim je skromno
darilce in jih pohecal, da ga morajo
počakati še do drugega leta in da ne
sme nihče umreti. Ko pa se je začelo
mračiti, pa se je sveti Dobrotnik odpravil v našo župnijsko cerkev. Tam
ga je čakalo skoraj sto otrok in prav
tako staršev. Najprej so angelčki zaigrali kratko igrico, zatem pa je otroški
zbor zepel nekaj pesmi v pozdrav Miklavžu. Vsi skupaj pa smo na vse grlo
prepevali: Miklavža imamo radi, darila imamo radi, starše imamo radi …
Ustvarili smo prijetno ozračje in naš
najbolj pričakovani gost nas je prisrčno pozdravil in nagovoril, da moramo
tudi vsi mi njega posnemati in biti do5

godove. Najprej blaženega Alojzija
Variara, ki je bil duhovnik in misijonar med gobavci. Sledi blažena Laura
Vicuna (22. 1.), ki je še mlada umrla
in se je proslavila z vestnim izpolnjevanjem vsakdanjih dolžnosti. Zelo
znan je sveti Frančišek Saleški (24. 1),
ki je bil po značaju zelo blag in je sprejemal z dobroto vse ljudi. Blaženi Bronislav Markiewitz pa je bil duhovnik
in ustanovitelj združenja sv. nadangela Mihaela. Zadnjega dne v mesecu pa
slovesno obhajamo še sv. Janeza Boska, ki je ustanovil salezijansko družbo za vzgojo mladine po vsem svetu.
Don Boskovo geslo sobratom je bilo:
Trudi se, da te bodo drugi imeli radi!
Vsi kristjani bi si morali v srce vtisniti
to svetnikovo misel.
sos
bri do drugih. Otroci so prihajali drug
za drugim po darila. Bratci in sestrice
so se radi fotografirali s svetim Miklavžem.
Obisk svetega Miklavža je čudovit
začetek praznovanj, ki dosežejo svoj
višek ob božiču, ko prejmemo največje darilo: samega Božjega Sina. Hvala
vsem, ki ste sodelovali ob obisku svetega Miklavža v naši župniji.
sos

Salezijanski svetniki
Mesec januar je mesec salezijanskih svetnikov, ko obhajamo njihove
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Jutranja molitev

Večerna molitev

Oče, hvala ti za upanje, ki se v tem
jutru ponovno zbuja v meni, saj bo
moja moč današnjega dne v vseh njegovih težavah in trpljenju. Vem, da tistim, ki so s Teboj, ki te v vsem iščejo,
ni nič zaman.
Hvala za luč tega novega dne, ker
mi pričara večno luč, ki ne mineva.
Zato se odpiram ustvarjeni svetlobi,
da dosežem večno svetlobo. Oče, hvala, ker si nam na svet poslal svojega
Sina, ki je za sebe rekel: Jaz sem Luč
sveta, Pot sem temu svetu in Resnica
na svetu sem. Oče, hvala Ti za Tvojega Duha, s čigar pomočjo bom danes
lahko živel v Luči, napredoval po Poti
in živel Resnico. Danes se ti, Oče, zahvaljujem tudi za Mater Marijo. Ona
je zvezda vodnica novega dne, zarja
novega jutra, Mati, oblečena v sonce,
z mesecem pod nogami. V njej si nam
pokazal, kaj nudiš vsem nam. Oče, naj
ta dan začnem z radostjo v luči Tvoje
ljubezni.

Oče, dan je minil in prišla je noč.
Prosim Te, pošlji mi luč svojega Duha,
da bom v Tvoji luči zavestno preživel
te trenutke, ki jih želim posvetiti Tebi
in sebi. Oče, umiri moje srce, kot se
umiri srce otroka, ko sedi v očetovem
naročju. Umiri moje srce ob koncu
dneva, kot se umiri dojenček v maminem naročju. Dokler okrog mene
pada temna noč, mi pošlji svojo luč, ki
ne mine. Umiri mojo dušo, kakor se
jelen umiri ob potokih vode in kot se
zemlja umiri po obilnem dežju.
Marija, hvala ti, ker si tukaj, nam
pomagaš, da se očistimo. O Marija,
sprejmi me sedaj v svoje naročje. Mati
ne gleda, kako je otrok umazan, ampak mu pomaga, da bo čist in lep. Naredi to tudi z menoj. Naj Gospod po
tvoji priprošnji odkloni bremena iz
mojega srca.
Slavko Barbarić
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1. 1., ponedeljek, MARIJA,
MATI BOŽJA, novo leto
2. 1., torek, Bazilij in Gregor, škofa
3. 1., sreda, Ime Jezusovo
4. 1., četrtek, Rigobert, opat
5. 1., petek, Milena, devica
6. 1., sobota, GOSPODOVO
RAZGLAŠENJE, Gašper,
Melhior, Boltežar
7. 1., NEDELJA
JEZUSOVEGA KRSTA,
Rajmund, duhovnik
8. 1., ponedeljek, Severin, opat
9. 1., torek, Hadrijan, opat
10. 1., sreda, Gregor Niški, šk.
11. 1., četrtek, Pavlin Oglejski, šk.
12. 1., petek, Tatjana, mučenka
13. 1., sobota, Veronika, dev.
14. 1., DRUGA NEDELJA MED
LETOM, Odon Jurklošterski
15. 1., ponedeljek, Absalom, šk.
16. 1., torek, maroški mučenci
17. 1., sreda, Anton, puščavnik
18. 1., četrtek, Marjeta, kneginja
19. 1., petek, Suzana, mučenka
20. 1., sobota, Boštjan, muč.
21. 1., NEDELJA VERSKEGA
TISKA, Neža, mučenka
22. 1., ponedeljek, Laura, dev.
23. 1., torek, Zaroka Jožefa in Marije
24. 1., sreda, Frančišek Saleški, šk.
25. 1., četrtek, Spreobrnitev
apostola Pavla
26. 1., petek, Timotej in Tit, šk.
27. 1., sobota, Angela Merici,
ust. uršulink
28. 1., DON BOSKOVA
NEDELJA (tudi svetopisemska)
29. 1., ponedeljek, Boleslava, red.
30. 1., torek, Martina, muč.
31. 1., sreda, Janez Bosko,
ust. salezijancev

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

Za župljane
Po namenu?
+ Jože TRUDEN, Frančiška ŠRAJ, obletna
Za družino NOVAK
V čast MB za nove duh. poklice, za Božje usmiljenje
+ Terezija ŠEGA, 30. dan
+ Antonija KOČEVAR

Grahovo (9.00)
Bločice (10.15)

+ Marija PREMROV, obletna
++ Amalija, Janez, obl., ostali ŠTRITOF in IVANČIČ

Sveta maša drugod
Grahovo (18.00) Za župljane
Grahovo (18.00) Za zdravje Milene ČERIN
Grahovo (18.00) ++ Katarina, obl., ostali BAJT, Marjan ZALOKAR
Grahovo (18.00) + Anton TRUDEN, obletna in ob godu
Grahovo (18.00) ++ iz družin MIHELIČ in ŠTIMAC
Grahovo (9.00) Za zdravje ZBAČNIK in GORNIK
Žerovnica (10.15) + Jože JENC
Sveta maša drugod
Grahovo (18.00) ++ Ivanka in Janez RAVŠELJ (Viševek)
Grahovo (18.00) Za župljane
Grahovo (18.00) Po namenu?
Grahovo (18.00) + Obe stari mami in teta Neže, ob godu
Grahovo (18.00) + Jože KOVAČ
Grahovo (9.00) V zahvalo za zdravje
Žerovnica (10.15) V čast sv. Antonu
Sveta maša drugod
Grahovo (18.00) Za župljane
Grahovo (18.00) Po namenu?
Grahovo (18.00) Po namenu?
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)

Za blagoslov otrok
Za družino JEKLAR

Grahovo (9.00) ++ Janko POROK, obletna
Žerovnica (10.15) + Jože VODLAN
Sveta maša drugod
Grahovo (18.00) Po namenu?
Grahovo (18.00) Za župljane

