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OZNANILA
župnije
Grahovo pri Cerknici
DA BO LE ZDRAVJE!
Druga zelo pomembna stvar, ki si jo voščimo ob novem letu, pa tudi sicer, je:
ZDRAVJE. Še posebej naši starejši nam vedno znova govorijo: Da bo le zdravje.
Vse drugo bo že nekako šlo! Zadnje čase se starostna struktura Slovencev zvi‑
šuje in s tem je povezano tudi pomanjkanje
zdravja. Tudi v cerkvi vse pogosteje molimo
in mašujemo za zdravje naših bližnjih. In ve‑
dno bolj se lahko prepričamo, da je molitev
prav tako koristna kot zdravila in razne tera‑
pije. V mesecu februarju obhajamo svetovni
dan bolnikov prav na god Lurške Matere Bož‑
je. Letos slavimo 160‑letnico Marijinih prika‑
zovanj v vasici Lourdes pod Pireneji na jugu
Francije. V vseh teh letih se je ob izviru lurške
vode zgodilo na stotine telesnih in duhovnih čudežnih ozdravljenj. Ko romar
doživi vero in zaupanje mnogih bolnikov, ki tudi na invalidskih vozičkih pri‑
hajajo k lurški votlini, ne more ostati ravnodušen. Je pa najkrajši mesec v letu
zaznamovan še z nekaterimi svetniki, ki so priprošnjiki za zdravje. Na god sv.
Blaža prejmemo t. i. Blažev žegen, ki nas varuje bolezni v grlu. Kaj hitro pride
na vrsto sv. Apolonija, ki je zavetnica proti zobobolu. Sveti Valentin pa zna oz‑
draviti srce, če je ranjeno od preveč ljubezni. Proti koncu se srečamo s svetim
Matijem, Jezusovim apostolom, ki bi naj bil celo zavetnik slaščičarjev, posledič‑
no pa tudi sladokuscev. Ker je že postni čas, se mu priporočimo, da bi sladic in
drugih dobrot bilo malo manj kot sicer. Privoščimo si pusta hrusta, potem pa
vsaj malo shujšamo do velike noči. Tudi to bo koristno za naše zdravje.
Župnik Sandi

NAPOVEDNIK
ӴӴ 2. 2. je praznik Svečnice ali Gospo‑
dovo darovanje. Radi darujmo za
sveče in tekoči vosek. Vzamemo
lahko blagoslovljene sveče (prosto‑
voljni prispevki). V svetovnem me‑
rilu je to dan posvečenega življenja.
Ker je prvi petek, bo tudi obisk bol‑
nikov na domu.
ӴӴ 3. 2. je god sv. Blaža in pri večerni
maši t. i. Blažev žegen za bolezni na
grlu.
ӴӴ 4. 2. je prva nedelja v mesecu. Na
Bločicah bo ofer za potrebe cerkve
(za razsvetljavo). Pri sv. maši sode‑
lujejo letošnji birmanci. Po sv. maši
lahko prejmemo Blažev žegen.
ӴӴ 6. 2. je ob 19.00 srečanje staršev pr‑
voobhajancev. Vabljeni vsi!
ӴӴ 7. 2. je ob 19.00 srečanje staršev
birmancev v župnišču. Vabljeni vsi.
ӴӴ 8. 2. je dan Prešernove smrti ali dan
kulture. Morebiti celo obiščemo
kakšno kulturno prireditev, nedvo‑
mno pa lahko kaj kulturnega prebe‑
remo ali se vsak kulturno vedemo.
ӴӴ 9. 2. goduje mučenka Apolonija, ki
je zavetnica proti zobobolu. Tudi
njej se priporočimo vsaj za njen
god, če že ne takrat, ko nas kaj zelo
boli. V molitvah se spomnimo tudi
naše katehistinje Polone.
ӴӴ 10. 2. je pustna soboto in otroci so
vabljeni ob 10.00 v župnišče na pu‑
stno rajanje in predstavitev pustnih
mask. Za vsako masko bo lepa na‑
grada. Vabljeni!
2

ӴӴ 11. 2. je druga nedelja v mesecu in
redni mesečni ofer za potrebe cer‑
kve (za razsvetljavo). Bog povrni za
vaše darove. Je tudi mesečna pri‑
ložnost za sv. spoved. Pride g. de‑
kan Maks Ipavec. Pri grahovski sv.
maši sodelujeta predšolski in prvi
razred. Ta dan sta tudi god Lurške
Matere Božje in svetovni dan bol‑
nikov. Radi pomagajmo in molimo
za naše preizkušene brate in sestre.
ӴӴ 14. 2. začenjamo postni čas na pe‑
pelnično sredo. Pri večerni sveti
maši si bomo posuli pepel na gla‑
vo in slišali besede: Spreobrni se in
veruj evangeliju! Slovenska Karitas
nas vabi k akciji: 40 dni brez alkohola. Sicer pa v postu velja, da ob
petkih ne jemo mesa. Goduje sv.
Valentin, ki ima ključ od korenin.
Pregovorno se torej začne prebujati
narava. Je pa sv. Valentin tudi zave‑
tnik zaljubljencev. Naj bi naša lju‑
bezen ne poznala meja in bi imeli
radi vse, s katerimi se srečujemo.
ӴӴ 17. 2. po pevskih vajah za otroški
pevski zbor je valentinova delavni‑
ca za otroke ob 11.00.
ӴӴ 18. 2. obhajamo prvo postno nede‑
ljo. Ob začetku sv. maše je kratek
križev pot. Po sveti maši bomo lah‑
ko pristopili k pepelenju.
ӴӴ Od 19. do 24. 2. so za otroke zim‑
ske počitnice, zato ne bo verouka
in ne drugih župnijskih dejavnosti.
ӴӴ 22. in 23. 2. bo dvodnevni zimski

oratorij v župnišču od 9.00 do 15.00.
Imeli bomo molitev, pesem, katehe‑
zo, delavnice, igre in malico. Vablje‑
ni vsi, ki vam je dolgčas samim doma
ali pa so vam počitnice predolge.
ӴӴ 24. 2. je praznik apostola Matija, ki
pregovorno led razbija, če ga ni, pa
ga naredi. Vabljeni k večerni sv. maši!
ӴӴ 25. 2. je druga postna nedelja. Na
začetku svete maše molimo kratek
križev pot.
ӴӴ 26. 2. goduje sv. Aleksander, ale‑

ksandrijski škof, ki je krstni za‑
vetnik našega g. župnika Sandija.
Radi se ga spominjajmo v molitvi.
ӴӴ 20.–22. 4. romamo v večno mesto
Rim. Vabljeni Grahovci in Cerkni‑
čani. Dodatne informacije pri žu‑
pniku Sandiju.
ӴӴ 20.–25. 8. romamo v južno Franci‑
jo in Lurd. Letos namreč obhajamo
160-letnico prikazovanj Marije lur‑
ški deklici Bernardki. Dodatne in‑
formacije pri župniku Sandiju.

OBVESTILA

 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 ponedelj‑
kih za beatifikacijo naših svetni‑
ških 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 razpo‑
redu 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 lita‑
nije Srca Jezusovega.
 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 19.00 tudi za starejši cer‑
kveni zbor. Vabljeni novi člani!
Ker je naša župnija zaznamovana
s salezijansko navzočnostjo, pri‑
poročam na 24. v mesecu spomin
Marije Pomočnice in zadnjega v
mesecu spomin na sv. Janeza Bo‑
ska.
Poleg rednih sodelavcev pri obli‑
kovanju mesečnih oznanil vabim k
sodelovanju še druge, ki znate kaj
lepega napisati.
Po dogovoru so priprave za krst in
poroko.
V mesecu februarju je še kar nekaj
prostih namenov za sv. maše. Se
priporočam!
Priporočam verski tisk, predvsem
Družino in Ognjišče, za otroke pa
Mavrico.
Vsem, ki ta mesec godujete, pra‑
znujete rojstni dan ali kakšen jubi‑
lej, voščimo obilo Božjega žegna.
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PAPEŽEV NAMEN APOSTOLATA MOLITVE – januar 2017
PROTI KORUPCIJI
Da bi tisti, ki imajo gmotno, politično ali duhovno moč, ne drseli v korupcijo.

DOGODKI

BLAGOSLOV KONJEV
Na praznik sv. Štefana je bila na
Lipsenju žegnanjska sveta maša. Med
mašo se je blagoslovila tudi sol, ki se
občasno doda hrani za živali ali pa se
potrese po njivah in vrtovih. Po kon‑
čani maši je sledil blagoslov konjev.
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Zaradi slabega vremena so se udele‑
žili blagoslova le najvztrajnejši konje‑
niki.
Na ta dan pa je tudi državni pra‑
znik samostojnosti in enotnosti Slo‑
venije. Na Bločicah je bila sveta maša,
kjer je potekala molitev za domovino.

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.

TRIKRALJEVSKO
KOLEDOVANJE
Trikraljevsko koledovanje je to leto
bogatilo božične praznike v župniji.
Preko 40 kolednikov je skupaj z g. žu‑
pnikom od 26. decembra do 6. januarja
obiskalo domove v vaseh Bločice, Blo‑
ška Polica, Grahovo, Žerovnica, Mar‑
tinjak, Goričice in Lipsenj. Vaščanom
so prinašali veselo oznanilo o božjem
rojstvu ter voščili srečno novo leto. Ko‑
lednike so povsod lepo sprejeli in na‑
menili darove za mlade v deželah, kjer
delajo slovenski misijonarji in misijo‑
narke. Zanje smo namenili 1000 evrov,
preostali del denarja pa za obnovo
cerkve na Lipsenju. Na sam praznik
Gospodovega razglašenja je bila v žu‑

pnijski cerkvi slovesna sveta maša, ka‑
mor so bili povabljeni vsi koledniki in
njihovi starši. Po maši so otroci – kole‑
dniki dobili za nagrado pizzo.
SVEČNICA
S svečnico se zaključi božični čas.
Svečnica se praznuje štirideseti dan
po rojstvu Jezusa, to je drugi februar.
Svečnica je dan, ko sta mati Marija in
sveti Jožef odnesla novorojenega sina
v tempelj v Jeruzalemu in se zahvalila
Bogu. Praznik Jezusovega darovanja v
templju se ne obhaja samo kot spomin
na ta dogodek, ampak tudi kot pra‑
znik luči, ki je sam Jezus. Kot simbol
te luči se uporabljajo sveče, ki se na ta
dan blagoslovijo pri sv. maši.
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PUST – POST
Postni čas se začne po pustu, pol‑
nem norčij, na pepelnično sredo s
pomenljivim obredom pepeljenja:
»Spokorite se in verujte v Evangelij!«
ali »Pomni, človek, da si prah in da se
v prah povrneš!« Glavni namen tega
obdobja, ki traja štirideset dni, je bož‑
ja milost v našem življenju, ne pa naša
dejanja ponižnosti.
Postni čas nam ponuja štirideset
dni, v katerih se nam Bog lahko raz‑
odene. Štirideset priložnosti, da se
zbližamo z Jezusom. Štirideset dni, da
nas Oče zasipa z milostjo, ljubeznijo
in ozdravljenjem. V letošnjem postu
želi v našem življenju delati čudovite
reči. Verjetneje se bodo zgodile, če si
bomo vzeli čas ter izročili Bogu, da
nas napolni.

ŽUPNIKU SANDIJU
ZA ROJSTNI DAN
JE ŽE NEKAJ LET MINILO,
KAR SI PRIŠEL MED NAS.
ZDAJ PA V FARI TEJ PRAZNUJEŠ
ABRAHAMOV ČAS.
NAJ TE BOŽJA ROKA VODI
VEDNO VSEPOVSOD.
ANGEL TVOJ S TEBOJ NAJ HODI –
KAŽE PRAVO POT.
ABRAHAM TAKO TI PRAVI:
SI OVČIC PASTIR!
TRUDI SE, DA JIH PRIVABIŠ
V CERKVENI BOŽJI MIR.
DA ŠE DOLGO BIL BI Z NAMI
V HIŠI SVETI TEJ,
MI ŽELIMO IZ SRCA TI –
BODI TAK NAPREJ.
CERKVENI PEVCI
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BREZMADEŽNI
MARIJA ZAVETNICA
STOJI TAM CERKEV SRED VASI,
PONOSNA VABI NAS VSE DNI.
KO PA NAM ZVONČEK ZAZVONI,
SE ZBIRAMO PRI NJEJ VSI.
MARIJA, PRED TEBOJ STOJIM,
OD SRCA SI ZARES ŽELIM:
Z MENOJ OSTANI PRAV VSE DNI,
ZAVETNICA MOJA SI.
BOM VEDNO TE OBISKOVAL,
Z MOLITVIJO NADALJEVAL.
TE Z LEPIM PETJEM POČASTIL
Z ŽIVLJENJEM TE SLAVIL.
KO PRIDE PA SLOVESA DAN,
MARIJA, TEBI BOM PREDAN.
V KRALJESTVO BOŽJE SPREJMI ME,
PRI TEBI BO SRCE.
IVO GODEŠA
BOŽIČNI KONCERT V
CERKVI SV. PETRA V PIVKI
Pevci mešanega cerkvenega zbo‑
ra Grahovo smo bili s strani vodje
zbora preko SMS-ov vabljeni, da se
20. 1. 2018 ob 18. uri udeležimo božič‑
nega koncerta v Pivki. Za nastop smo
se morali odločiti v enem dnevu, saj je
udeležbo na koncertu zaradi bolezni
odpovedalo kar nekaj zborov.
Tako smo se v soboto na dan dogod‑
ka zbrali v župnišču, da nas je organist‑
ka Anita hitro še malo pripravila na na‑
stop, se nato posedli v avtomobile ter
ob 17. uri odšli proti Pivki v cerkev Sv.

Petra. Šli smo sami z navodili župnika
Sandija, da tam po maši odpojemo tri
božične pesmi. Po prihodu v Pivko nas
je hitro doletelo prvo presenečenje, saj
smo bili edini zbor z organistko, zato
smo bili zadolženi za petje med sveto
mašo. Ker je naša organistka neustra‑
šna, je hitro izbrala pesmi, preizkusila
orgle in kar naenkrat je bilo maše že
konec. Po maši je koncert otvoril me‑
šani cerkveni zbor iz Šmihela, za njim
pa še ženski zbor iz Košane. Vrhunec
koncerta je bil trio mladih fantov iz
okolice Pivke, ki so zaigrali na troben‑
ti in pozavno čudovite božične pesmi.
Za trenutek smo člani našega zbora
podvomili vase, ali smo sploh dovolj
dobri za tukajšnji nastop, saj smo tudi
mi bili v bistveno manjši zasedbi zaradi
bolezni. V tistem smo zaslišali napo‑
vedovalca, ki je začel predstavljati naš
zbor. Informacije o njem je posredoval
župnik Sandi. Ker nismo imeli izbire,
smo sledili organistki in vsak je v sebi
našel glas, ki je prihajal iz dna srca. Za‑
peli smo z eno besedo – LEPO, kar je
povedal tudi aplavz poslušalcev.
Veseli, da smo naredili dobro delo,
smo se radi odzvali gostitelju, ki nas je
povabil na dobro kapljico s prigrizkom
in medsebojno druženje. Kar je lepo, hi‑
tro mine, zato smo morali počasi nazaj
proti Grahovemu, kjer nas je nestrpen
in željan informacij pričakoval župnik
Sandi. Vsi smo bili enotnega mnenja,
da bi še kdaj komu zapeli, kot smo npr.
bolnim v KC Ljubljana pred leti.
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SVETE MAŠE IN GODOVI
1. 2., četrtek, Brigita Irska, opatinja Grahovo (18.00)
2. 2., petek, SVEČNICA – Grahovo (18.00)
JEZUSOVO DAROVANJE
3. 2., sobota, Blaž, škof
Lipsenj (17.00)
Grahovo (18.00)
4. 2., PETA NEDELJA MED Grahovo (9.00)
LETOM, Janez de Britto Bločice (10.15)
5. 2., ponedeljek, Agata, muč.
6. 2., torek, japonski mučenci Grahovo (18.00)
7. 2., sreda, Rihard, kralj
Grahovo (18.00)
8. 2., četrtek, Jožefina, sužinja Žerovnica (17.00)
Grahovo (18.00)
9. 2., petek, Polona, mučenka Grahovo (18.00)
10. 2., sobota, Sholastika, dev. Grahovo (18.00)
11. 2., ŠESTA NEDELJA MED Grahovo (9.00)
LETOM, Lurška Marija
Žerovnica (10.15)
12. 2., ponedeljek, Evlalija, muč.
13. 2., torek, Gilbert, škof
Grahovo (18.00)
14. 2., sreda, PEPELNICA, Grahovo (18.00)
Valentin, mučenec
15. 2., četrtek, Klavdij, red. Grahovo (18.00)
16. 2., petek, Julijana Koprska Grahovo (18.00)
17. 2., sobota, sedem servitov Grahovo (18.00)
18. 2., PRVA POSTNA Grahovo (9.00)
NEDELJA, Flavijan, škof Žerovnica (10.15)
19. 2., ponedeljek, Konrad, spok. Grahovo (18.00)
20. 2., torek, Jacinta in Frančišek
21. 2., sreda, Irena Rimska, dev.
22. 2., četrtek, Sedež ap. Petra Grahovo (18.00)
23. 2., petek, Polikarp, škof Grahovo (18.00)
24. 2., sobota, Matija, ap. Grahovo (18.00)
25. 2., DRUGA POSTNA Grahovo (9.00)
NEDELJA, Alojzij in Kalist Žerovnica (10.15)
26. 2., ponedeljek, Aleksander, šk. Grahovo (18.00)
27. 2., torek, Baldomer, spok. Grahovo (18.00)
28. 2., sreda, Roman, opat Žerovnica (17.00)
Grahovo (9.00)

++ Sobratje salezijanci
+ Marija ŠTIH, ob rojstnem dnevu in godu
+ Ana GERBEC, obletna
V čast MB za nove duh. poklice, za Božje usmiljenje
++ Starši, sestra in brat KEBE
++ Iz družin DRENIK in PUNTAR
Sveta maša drugod
Za zdravje hčerk in vnukinje
Za župljane
+ Stane ZGONEC, obletna
Za družino HITI
++ Zvone, obletna, Marija PANTAR
+ Sin Tine MALNAR, obletna in ob godu
++ Iz družin SIVEC in ŠVIGELJ
+ Nikolaj GODEŠA, 3. obletna
Sveta maša drugod (za župljane)
Po namenu?
Za župljane
Po namenu?
Po namenu?
++ Jože, ob r. d., Francka MIHELČIČ
++ Iz družin MIHELIČ in ŠTIMAC
V čast svetemu Valentinu
++ Marija, obletna, ostali ŠKRLJ
Sveta maša drugod (za župljane)
Sveta maša drugod
++ Francka, obletna, Miro ZALAR
++ Jože in Julijana PANTAR
++ Matija, ob godu, ostali sorodniki BARAGA
++ Poldka, obletna, Jakob KRAJC
+ Jože JENC, ob rojstnem dnevu
++ Franc, obletna, Ana BOLHA
++ Marija, ob r. d., Janez, obl., starši OGRINC
+ Jožefa HERBLAN, 30. dan
+ Tončka KOČEVAR

