marec 2018

št. 3

OZNANILA
župnije
Grahovo pri Cerknici
POTRPEŽLJIVOST JE BOŽJA MAST
Eno od voščil, ki sem jih prejel ob začetku leta, je bila tudi potrpežljivost. Res
nam je velikokrat potrebna. Današnji svet je svet hitenja in naglice. Vse je treba
narediti na hitro in takoj. Tudi jesti je treba hitro, zaradi česar rastejo kot gobe
po dežju restavracije s hitro prehrano. Če ne gre vse kot po maslu, smo živčni in
nepotrpežljivi. Pogosto imamo zelo natrpan
urnik in točno določene ure, kdaj je kakšna
obveznost, ki nas čaka. In ko se nam kaj zalomi, smo povsem obupani. Potrpežljivost je
na preizkušnji, ko čakamo v gostem prometu na cesti, pri zdravniku, na pošti ali banki. In prav takrat, ko se nam najbolj mudi,
se znajdemo v gneči. Jezni smo na druge in
tudi sami na sebe. Potrpljenja nam zmanjkuje tudi v odnosu do ljudi, s katerimi živimo. Župniku do nemirnih in porednih otrok, ženi do moža, staršem do otrok, starim staršem do mlajšega roda. In
obratno. Tudi mladim se zdimo starejši prepočasni in starokopitni.
Sveto pismo pa nam na nešteto mestih govori o Bogu, ki pa je potrpežljiv.
Jezus pove priliko o smokvi, ki ne rodi sadu, a jo je treba še enkrat okopati in
pognojiti. Tudi kara učence, ko kličejo ogenj z neba nad slabe ljudi. Bog ne pokonča Jona, ko ga ta ne uboga, temveč pošlje ribo, da ga požre in izpljune. Bog
prenaša neumnosti božjega ljudstva kar 40 let na poti iz Egipta v obljubljeno
deželo. On ne mara smrti grešnikov, ampak potrpežljivo čaka na njihovo spreobrnjenje. In ker je Bog tudi z vsakim izmed nas potrpežljiv, naj bi tudi mi bili
do drugih. Naj bo to ena od nalog v tem postnem času.
Župnik Sandi

NAPOVEDNIK
ÃÃ 2.–3. 3. bodo v salezijanskem mladinskem centru v Cerknici brali
nepretrgoma Božjo besedo. Začeli
bodo v petek ob 18.00 in končali ob
isti uri naslednji dan. Vabljeni!
ÃÃ 2.–4. 3. bo vikend za naše birmance v Novi Štifti. Pridružili se nam
bodo tudi sovrstniki iz župnije
Planina. Hvala animatorjem in kuharcam za pripravljenost in sodelovanje. Otroci naj doma pozabijo
mobitele, nikakor pa ne primerne
obutve za po hiši in zunaj. Tudi ne
rjuhe ali spalne vreče ter pribora za
higieno. Prispevek na osebo je 30
evrov.
ÃÃ 4. 3. bo prva nedelja v mesecu in
ofer za potrebe cerkve pri sv. maši
na Bločicah. Bog povrni vsem
darovalcem. Pred sv. mašo bo
tudi kratek križev pot. Sodelujejo
otroci 2. razreda.
ÃÃ 7. 3. bo dekanijska sveta maša v
Starem trgu ob 9.30. Vabljeni tudi
naši župljani!
ÃÃ 9.–11. 3. bodo postne duhovne vaje
za salezijansko mladino na Pohorju ‒ prvič. Dodatne informacije
pri župniku Sandiju. Vabljeni tudi
naši!
ÃÃ 10. 3. (sobota) bodo ob 11.00 delavnice otrok za materinski dan.
ÃÃ 11. 3. bo ofer za potrebe cerkve
pri obeh svetih mašah. Zbiramo
za streho na cerkvi na Lipsenju.
Hvala in Bog povrni! Bo tudi pri2

ložnost za mesečno sveto spoved.
Pred sv. mašo kratek križev pot.
Sodelujejo otroci 1. razreda.
ÃÃ 16.–18. 3. bodo postne duhovne
vaje za salezijansko mladino na Pohorju ‒ drugič. Dodatne informacije pri župniku Sandiju. Vabljeni
tudi naši!
ÃÃ 18. 3. bo tiha nedelja. V Grahovem pri sv. maši sodelujejo predšolski otroci. Na začetku sv. maše
bo kratek križev pot. Na razpolago bodo tudi oljčne vejice. Dar je
prostovoljen za župnijo Škofije na
Primorskem, kjer župnikuje bivši
cerkniški kaplan g. Milan Kavčnik. Po sveti maši bomo z otroki
pripravili program in darilca za
materinski dan. Vabljene mamice
in mame!
ÃÃ 24. 3. bo sobota in ob 11.00 velikonočna delavnica za otroke.
ÃÃ 25. 3. bo cvetna nedelja in začetek obhajanja velikega tedna. V
spomin na Jezusov prihod v Jeruzalem blagoslovimo oljčne vejice
in drugo zelenje. Pri deveti maši
v Grahovem bo procesija izpred
križa na dvorišču v cerkev. Med
sv. mašo beremo pasijon (dogodke Jezusovega trpljenja, kot jih
je zapisal evangelist Matej). Pri
maši poje starejši župnijski zbor.
Med sv. mašo bo na razpolago za
praznično spoved g. dekan Maks.
V Žerovnici bo procesija okrog

cerkve. Po maši bo g. župnik na
razpolago za sv. spoved in tudi
ves teden pred veliko nočjo pred
večerno sv. mašo.
ÃÃ Na veliki torek in veliko sredo bo v
času rednega verouka tudi velikonočna spoved za otroke.
ÃÃ 29. 3. bo veliki četrtek, spomin
Jezusove zadnje večerje. Pri večernih obredih ob 19.00 sodelujejo tudi bodoči prvoobhajanci
(otroci 2. razreda). Za otroke, ki
še niso bili pri prvem obhajilu,
bomo blagoslovili majhne kruhke, ki jih bodo odnesli domov.
ÃÃ 30. 3. bo veliki petek, spomin na
Jezusovo smrt na križu. Ta dan je
strogi post, ko ne jemo mesa in se
le enkrat na dan do sitega najemo. Dopoldne bo obisk bolnikov
na domu. Ob 15.00 bo zato molitev križevega pota, ob 19.00 pa
obredi velikega petka. To je edini
dan v letu, ko v znamenje žalovanja ni svete maše, a vseeno lahko
pristopimo k obhajilu. Pri obredih s poljubom počastimo križ
in prisluhnemo pasijonu (Jezusovemu trpljenju), kot ga je zapisal
evangelist Janez. Sodelujejo lanski birmanci.
ÃÃ 31. 3. je velika sobota, ko Jezus
počiva v grobu. Ob 7.00 bo blagoslov ognja, ob 8.00 pa molitev
hvalnic pri Božjem grobu. Popoldne sledi blagoslov jedil, in sicer
ob 15.30 na Bločicah, ob 16.00 na

Lipsenju, ob 16.30 v Žerovnici in
ob 17.00 v Grahovem. Ob 19.00
pa obhajamo velikonočno vigilijo, ko blagoslovimo velikonočno
svečo, znamenje Vstalega Gospoda. Tudi zvečer bo blagoslov jedil.
ÃÃ 1. 4. bo Velika noč, praznik Gospodovega vstajenja. Ob 8.00
bo najprej vstajenjska procesija
po Grahovem, nato pa slovesna
maša s sodelovanjem otroškega
in starejšega zbora. Ob 10.15 bo
praznična maša tudi v Žerovnici.
Praznična nabirka bo namenjena
novi strehi na cerkvi na Lipsenju.
Bog lonaj za vse, kar darujete tudi
sicer za cerkev!
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OBVESTILA
 Ob postnih nedeljah je na začetku
svete maše vedno kratka molitev križevega pota.
 Zaradi zimskega časa so tedenske
svete maše v Grahovem ob 18.00, po
podružnicah pa ob 17.00, če jih le
naročite. Zadnji teden v marcu pa z
uro gremo na letni čas in bo od takrat dalje v Grahovem med tednom
sv. maša ob 19.00 in na podružnicah
ob 18.00.
 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 naše bolnike in
ob 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 dopoldne bo obisk
bolnikov na domu. Po sveti maši so
litanije Srca Jezusovega.
 Na prvo soboto molimo litanije v
čast Materi Božji.
 Ob sobotah gospe čistijo in krasijo
cerkev po dogovoru ali po razporedu. Ob 10.00 so pevske vaje za otro-
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ški zbor in ob 19.00 tudi za starejši
cerkveni zbor. Vabljeni novi člani!
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.
V mesecu marcu 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, praznujete rojstni dan ali kakšen jubilej, voščimo obilo Božjega žegna.
Od 12. do 14. aprila bomo poromali
s Korošci v Medžugorje. Še so prosta
mesta.
Ob zaključku šolskega in veroučnega
leta (25.‒28. junij) bomo šli na romanje ob jadranski obali južne Italije
(Loreto, S. G. Rotondo, Lanciano …).
Ob 160-letnici prikazovanj Device
Marije v Lurdu bomo od 20. do 25.
avgusta poromali za zaključek počitnic v Francijo. Prijave za romanja
zbira župnik Sandi.

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.

PAPEŽEV NAMEN APOSTOLATA MOLITVE – marec 2018
ZA EVANGELIZACIJO: RAST V DUHOVNEM RAZLOČEVANJU
Da bi vsa Cerkev prepoznala nujnost rasti v duhovnem razločevanju na
osebni in skupnostni ravni.

DOGODKI
Pustovanje
Na pustno soboto smo z otroki
imeli rajanje v maskah v župnišču.
Zbralo se je kar 20 maškar. Pili smo
Pepsi in jedli čips in smoki. Vsaka
maškara se je nato prestavila. Župnik
pa je ocenjeval tudi izvirnost posameznega lika. Zmagal je klovn, sledili
pa so mu: piflarka, princesa, vedeževalka, spiderman, piratka, indijanka,
leopard, vampir, zajček, badman, pikapolonica, čarovnica, Elza, parkelj in
samorog. Terorist, pajkica in nešeme
niso bili v konkurenci za ocenjevanje.
Vsi so dobili nagrade, ker so bili vsi
zelo zanimivi.
sos
Valentinov oratorij
Na valentinovo je bila letos pepelnica, pa tudi šolski štrajk. Zato je župnik Sandi dal pobudo, da bi ta dan bil
valentinov oratorij za otroke. Že pred
osmo uro je bilo živahno, čeprav smo
začeli zares šele ob devetih. Najprej
smo molili in zapeli pesmi. Nato smo
imeli katehezo in risali plakate s solzicami in srčki. Šli smo tudi na sneg,
pa ne zaradi kepanja, ampak ker smo

z župnijske garaže skakali na velik kup
snega. Ta veliki otroci so celo delali
salte. Župnik je bil ves čas zraven, da
bi kdo koga ne porinil in da se ne bi
zgodila kakšna nesreča. Za malico
smo si privoščili štiri družinske pice
brez mesa, ki nam jih je pripeljala gospa Stana iz Žerovnice. Zatem smo izdelovali medalje ljubezni v obliki srčkov za naše mamice in očije. Pa tudi
spominske beležke v obliki srčkov. Kaj
hitro je prišla tretja ura, ko je bilo vsega konec in so starši prišli po otroke,
ki jih je bilo natanko 30. Lepo smo se
imeli in šli utrujeni domov.
dur
Znamenje križa
Križ na cerkvenem zvoniku
Če ga hočem videti, moram pogledati navzgor. Kakor iztegnjen prst
obrača mojo pozornost v višave. Gospod, po njem mi želiš sporočiti, naj
svojih oči ne priklepam k tlom – k
materialnim dobrinam. Hoče mi povedati, naj se preveč ne vežem na zemljo in njene dobrine. Pomagaj mi, da
bom svoje oči dvignil v višave, k duhovnim stvarem.
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Križ na grobovih
Leseni, kamniti in v marmor vklesani križi mi govorijo brez besed. Zdi
se mi, Gospod, da mi po njih sporočaš,
kako je moje življenje zaznamovano s
križem. Križ me spremlja vse življenje,
po smrti pa bo opozarjal žive, da me
ni več med njimi. Križani Gospod, v
križu na grobu vidim znamenje vere
in upanja vate. Ko se bom poslovil s
tega sveta, bo tudi za mano ostal križ
na grobu. Vsi, ki se bodo ustavili ob
njem, naj spoznajo, da s smrtjo ni vsega konec. Naj jim vlije upanje v novo
življenje.

Križ na verižici okrog vratu
Naj bo srebrn ali zlat, velik ali majhen, dragocen ali preprost, umetniški
ali skromen. Vedno me spominja nate,
moj Gospod in Bog. Prosim te, pomagaj mi, da ga ne bom nosil kot okrasni predmet. Naj bo vedno znamenje
moje vere in tvoje obljube, da boš z
menoj vedno ostal.

Križ, narejen na čelu in prsih
Gospod, z njim me je zaznamoval
duhovnik pri svetem krstu. Naredila
mi ga je mati kot otroku pred spanjem.
Že leta in leta ga delam tudi sam. Moja
desnica se spušča s čela na prsi, potuje
z leve rame na desno. Priznam, da ga
Križ ob cesti
večkrat naredim le iz navade in tudi
To ni le zapuščina mojih prednipovršno. Odpusti, Gospod, in mi pokov. Pred mano stoji kot opomin, kamagaj, da se vedno bolj zavedam, da
dar grem mimo. Po njem mi praviš,
po tem znamenju prihaja name Tvoj
Gospod, naj nikoli ne pozabim, da si
blagoslov.
vedno z menoj, da na vsakem koraku
uživam darove, zaslužene s tvojo smrKriž na ramenih
tjo na križu. Gospod, svoje življenje
Gospod, velikokrat sem slišal prepolagam v tvoje roke. Prosim te, niko- govor: Vsak nosi svoj križ. To so beli me ne pusti samega, kajti strah me sede, ki obsegajo človekovo trpljenje,
je, da ne bom kos izzivom življenja.
bolečino, obup in razočaranje. Z njimi izražamo svojo duševno stanje, z
Križ na steni v stanovanju
njimi tolažimo bližnjega. Gospod, naj
Vem, da je velikokrat skromen, te besede ne bodo nikoli izraz obupa.
skrit v kakšnem kotu, zaprašen in po- Naj jih vedno spremlja zavest, da sem
zabljen. In vendar vedno dokaz, da se v trpljenju podoben tebi, da ti nosiš
stanovalci prištevajo med kristjane. z mano moj križ in da bom s tvojo
Gospod, naj se moj pogled večkrat pomočjo premagal njegovo težo. Naj
ustavi ob tem križu in me dvigne k Je- nikoli ne pozabim, da za velikim petzusu. Pomagaj mi, Gospod, da ne bom kom pride velika noč. Pride trenutek,
kristjan samo na papirju.
ko bo breme padlo z mojih ramen.
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Biti mama je težka
služba ...
Materinstvo v modernem času ni
lahek podvig, saj se matere prepogosto osredotočijo predvsem na svoje
otroke, nase pa pozabijo. Mame morajo vzdrževati tihožitje med različnimi
vlogami in ostati ženske, partnerice,
prijateljice in tudi hčerke svojim staršem. Zaslužijo si svoj praznik, hvaležnost pa jim moramo večkrat izkazati
skozi celo leto.
Poleg mednarodnega dneva žensk, 8. marca, ženske v marcu praznujemo tudi na materinski dan, 25.
marca.
Materinski dan izhaja iz krščanskega praznika Gospodovega oznanjenja,
pri katerem gre za Marijin praznik, ki
se praznuje devet mesecev pred božičem.
Po statističnih podatkih v Sloveniji prebiva približno 670.000 žensk,
ki so matere.
Majhen deček vpraša svojo mamico: »Zakaj jokaš?« »Ker sem ženska,«
odgovori ona. »Ne razumem,« reče
deček. Mamica ga objame in reče: »In
nikoli ne boš.« Pozneje deček vpraša
svojega očka: »Zakaj mamica joka?«
»Vse ženske jočejo brez razloga,« je
vse, kar mu je lahko očka odgovoril.
Ko je odrasel, je vprašal Boga: »Bog,
zakaj ženske jočejo?« »Ko sem ustvaril
žensko, je morala biti izjemna. Ustvaril sem dovolj močno, da nosi breme
sveta, in dovolj nežno, da je prijetna.

Dal sem ji moč dajati življenje, prijaznost, da sprejme zavrnitve, ki pogosto prihajajo s strani otrok. Dal sem
ji moči, da vztraja, ko vsi obupajo.
Prijaznost, da skrbi za družino kljub
bolezni in utrujenosti. Dal sem ji čustvenost, da brezpogojno ljubi svoje
otroke, tudi kadar jo globoko prizadenejo. Dal sem ji moč vztrajati z možem z njegovimi napakami in stati na
njegovi strani, ne da bi omagala … In
končno, dal sem ji solze, da jih preliva,
kadarkoli je potrebno. Vidiš, sin moj,
ženska lepota ni v oblekah, ki jih nosi,
niti v lepoti obraza ali frizuri. Ženska lepota biva v njenih očeh. So vrata v njeno srce … Vrata, kjer kraljuje
LJUBEZEN. In pogosto skozi njene
solze vidiš njeno srce! In resnično je.
Ženske so močne, ko prenašajo stisko in težka bremena. Ko se borijo za
to, v kar verjamejo, in se zoperstavijo
krivici. Ko ne sprejmejo zavrnitve, če
menijo, da obstaja tudi boljši odgovor.
Vsemu se odpovedo, da imajo njihove
družine to, kar potrebujejo. Močne so
tudi takrat, kadar menijo, da ni nobenega izhoda več. Vedo, da poljub in
objem zdravita strta srca. Prinašajo
veselje, ljubezen in upanje, imajo sočutje in živijo za ideale.
A.Š.
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SVETE MAŠE IN GODOVI
1. 3., četrtek, Albin, škof
Grahovo (18.00)
2. 3., petek, Neža Praška, devica Grahovo (18.00)
3. 3., sobota, Kunigunda, cesarica Žerovnica (17.00)
Grahovo (18.00)
4. 3., TRETJA POSTNA
Grahovo (9.00)
NEDELJA, Kazimir, knez
Bločica (10.15)
5. 3., ponedeljek, Olivija, muč. Grahovo (18.00)
6. 3., torek, Fridolin, opat
Grahovo (18.00)
7. 3., sreda, Perpetua in Felicita, muč. Grahovo (18.00)
8. 3., četrtek, Janez od Boga, red. Grahovo (18.00)
9. 3., petek, Frančiška Rimska Bločice (17.00)
Grahovo (18.00)
10. 3., sobota, 40 armenskih Lipsenj (17.00)
mučencev
Grahovo (18.00)
11. 3., ČETRTA POSTNA
Grahovo (9.00)
NEDELJA
Žerovnica (10.15)
12. 3., ponedeljek, Doroteja, muč. Grahovo (18.00)
13. 3., torek, Kristina, muč.
Grahovo (18.00)
14. 3., sreda, Matilda, kraljica Grahovo (18.00)
15. 3., četrtek, Artemij, red.
Grahovo (18.00)
16. 3., petek, Herbert, škof
17. 3., sobota, Patrik, škof
Grahovo (18.00)
18. 3., PETA POSTNA
Grahovo (9.00)
NEDELJA, Ciril Jeruz., škof Žerovnica (10.15)
19. 3., ponedeljek, JOŽEF,
Grahovo (18.00)
Jezusov rednik
20. 3., torek, Klavdija, muč.
Grahovo (18.00)
21. 3., sreda, Nikolaj iz Flue, sam. Grahovo (18.00)
22. 3., četrtek, Lea, spokornica
23. 3., petek, Alfonz Turibij
Žerovnica (17.00)
Grahovo (18.00)
24. 3., sobota, GOSPODOVO Bločice (17.00)
OZNANENJE
Grahovo (18.00)
25. 3., CVETNA NEDELJA, Grahovo (9.00)
Rebeka, svetop. žena
Žerovnica (10.15)
26. 3., ponedeljek, Lara, muč. Grahovo (19.00)
27. 3., torek, Rupert, škof
Grahovo (19.00)
28. 3., sreda, Bojan, knez
Grahovo (19.00)
29. 3., VELIKI ČETRTEK,
Grahovo (19.00)
Bertold, red. ustanovitelj
30. 3., VELIKI PETEK,
Grahovo (19.00)
Amadej, knez
31. 3., VELIKA SOBOTA,
Grahovo (19.00)
Benjamin, mučenec

V čast Materi Božji za nove duh. poklice in Božje usmiljenje
+ sestra Marija
+ Alojzija, 15. obletna, in ostali MAUKO
+ Janez TELIČ, 10. obletna
++ Terezija in Marija TURK
+ Ljudmila in Robert ŠEGA, obletna
Za zdravje Janeza
++ iz družine MIHELČIČ
Za duše v vicah
++ Starši in brat KOMIDAR
++ Ivana, obletna, Matija INTIHAR
++ Ivana, Jože ŽNIDARŠIČ, obletna
++ Franc IVANČIČ, starši OBREZA
Družina KOROŠEC
+ Sara KOČEVAR, 8. obletna
+ Ivana ŠTENTA, obletna
Za župljane
Po namenu?
++ Danica, Jože KRAJC, ob rojstnem dnevu
Po namenu?
Sveta maša drugod
+ Janez MIHELČIČ (Iga vas), ob roj. dnevu
++ Oče Jože, ob godu, sin Andrej, ob r. d., DOVIČEVI
+ Jože JENC, ob godu
++ iz družin ULE in OBREZA
Za župljane
Po namenu?
Sveta maša drugod
+ Jožefa HERBAN, ob rojstnem dnevu
+ Jože TELIČ, ob rojstnem dnevu in godu
++ Milka, ob roj. dnevu, Robert ŠEGA
+ Ludvik MODEC, obletna
++ Iz družin MIHELIČ in ŠTIMAC
++ Terezija, obletna, ostali MULC
Za župljane
Po namenu?
Za župljane
V čast Materi B. za nove duh. poklice in za
Božje usmiljenje
Obredi velikega petka – namesto sv. maše!
+ Albina ULE, obletna

