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OZNANILA
župnije
Grahovo pri Cerknici
MARIJA, POMAGAJ!
Mesec majnik je posvečen Mariji, naši nebeški Materi. Na poseben način se
Slovenci radi obračamo na njo na praznik Marije Pomočnice, ki je 24. tega meseca. Na Brezjah ji rečemo: »Marija, pomagaj!« Ta vzklik imamo na ustih, ko se
nam naenkrat zgodi nekaj nepredvidljivega in se čutimo nemočni. Tudi ko smo
v stiski ali v bolezni ali kakšni brezizhodni situaciji, ugotovimo, da nam Marija pa le more pomagati. Vsak od nas ima gotovo izkušnjo, kako
mu je Marija kdaj pomagala. Ko smo nekoč bili
s prijatelji na vrtu in pomagali sestram redovnicam, je vreme kazalo na nevihto. Pa so nas sestre
tolažile, da bodo one molile k Mariji, mi pa naj
kar brez skrbi nadaljujemo svoje delo. Zaupali
smo jim. V trenutku, ko smo končali z opravili,
je začelo deževati in ni več prenehalo. Mnogi svetniki so tudi močno zaupali
v Marijino priprošnjo. Salezijanski ustanovitelj sv. Janez Bosko je čutil njeno
bližino in se ji povsem predal. Rad je govoril prijateljem: »Če boste zaupali Mariji, boste videli, kaj so čudeži.« In s čudeži je tudi zgradil njej v čast čudovito
baziliko v Torinu. Ko se zatekamo k Mariji po pomoč, ji s tem izkazujemo otroško vdanost in ji verjamemo, da nas more uslišati. Včasih so naše prošnje hitro
uslišane, včasih pač ne. Toda njen Sin Jezus nas spodbuja k vztrajnosti, da ne
bi obupali nad Bogom ali Marijo ali drugimi svetniki, če nismo takoj uslišani.
V mesecu maju vsak dan v cerkvi beremo šmarnično besedilo in tudi Marijine
litanije. Na ta način se uglasimo z Njo in vedno bolj ostajamo z njo povezani. V
naši župniji pa imamo sploh poseben privilegij, saj je Ona naša farna zavetnica.
Župnik Sandi

NAPOVEDNIK
• 1. 5. je praznik dela, v Cerkvi pa • 16. 5. bo sreda pred sv. birmo, ko
obhajamo praznik Jožefa delavca.
bo prišel škof birmovalec na spraTa dan tudi začnemo šmarnično
ševanje birmancev. Tudi starši in
pobožnost. Otroci bodo vsak dan
botri vabljeni ob 18.00 na srečanje.
dobili listek, ki ga bodo nalepili na
Med sveto mašo bo škof na razpoplakate. Šmarnice potekajo vedno v
lago staršem in botrom za sv. spopovezavi s sveto mašo. Kadar pa ni
ved. Po sv. maši bo vaja za procesvete maše, se otroci z voditeljem
sijo. Po sv. maši pa bo škof imel še
zberejo v cerkvi samo k šmarnicam
srečanje z župnijskimi sodelavci v
(Bločice, Žerovnica). Vabljeni tudi
učilnici. Vabljeni!
odrasli!
• 17. 5. bo četrtek pred birmo oziro• Na god sv. Florijana (4. 5.) bomo,
ma spovedovanje birmancev.
kot je navada v župnijski cerkvi, • 18. 5. bo petek pred birmo in naopravili sv. mašo za blagoslov naših
prošamo starše prvoobhajancev in
polj, po podružnicah pa prav tako,
birmancev, da postavijo dva mlain sicer v dneh pred Gospodovim
ja in napis. Tudi uredijo cerkev in
vnebohodom.
učilnico. Hvala za ves trud!
• 6. 5. bo prva nedelja v mesecu oziroma ofer za potrebe cerkve na
Bločicah.
• 7. 5. bo izjemoma obisk bolnikov,
ker za prvi petek g. župnika ne bo
doma.
• 12. 5. bo gasilska maša v Grahovem.
• Od 12. do 14. 5. godujejo t. i. ledeni svetniki: Pankracij, Servacij in
Bonifacij. Sledi še »poscana« Zofka
(15. 5.) in pregovorno bi se moralo
zatem začeti toplejše vreme.
• 13. 5. bo druga nedelja v mesecu.
Bosta ofer za potrebe cerkve in
priložnost za sveto spoved. Začeli
bomo devetdnevnico za sveto birmo. Vsak dan po sv. maši bodo birmanci imeli vaje.
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• 19. 5. bo sobota pred birmo in bo
ob 11.00 delavnica za otroke.
• 20. 5. bo prav na binkošti v naši
župniji praznik svete birme. Zbiranje v župnišču ob 8.30, začetek
slovesnosti pa ob 9.00 s procesijo izpred župnišča. Imena naših štirinajstih birmancev pa so:
Lara in Lea Jerič, Ema in Jakob
Mele Grudzinski, Isabella Mišič,
Klara Srebotnjak, Urška Zgonec,
Jan Hašić, Tim Kovač, Anže Logar, Matic Mele, Anuša Zemljak
in Nika Žnidaršič. Prav je, da se
njih in tudi njihovih družin radi
spomnimo v molitvi. Zakrament
sv. birme bo podelil ljubljanski
pomožni škof, g. Franci Šuštar.
S petjem bo popestril slovesnost
naš župnijski zbor. Zahvala že
vnaprej vsem za sodelovanje in
pomoč pri pripravi ter lepem poteku slavja.
• 21. 5. začenjamo devetdnevnico v
pripravi na prvo sv. obhajilo. Prvi
dan po sv. maši bo med vajo tudi
sestanek za starše. Prvoobhajanci prihajajo vsak dan k sv. maši in
šmarnicam v Grahovo. Po sv. maši
sledijo vaje za prvoobhajance. Bo
tudi priložnost za spoved staršev
in prvoobhajancev. Starši tudi primerno pripravijo župnišče in cerkev za prvoobhajilno slavje. En dan
v tednu bomo s starši in otroki šli
pomerit oblekice v Stari trg.
• 26. 5. bo sobota pred prvim obha-

jilom in ob 11.00 delavnica za otroke.
• 27. 5. bo v naši župniji praznik
prvega svetega obhajila. Veseli
smo petih naših otrok, in sicer so
to: Zala Gerbec, Katarina Opeka,
Gaja Štimac, Nina Turk in Tia Relič. Molimo zanje in za njihove
družine. S petjem bosta popestrila slovesnost otroški in župnijski
zbor. Zahvala vsem za sodelovanje in pomoč pri pripravi in lepem poteku slavja. Sv. maša v Žerovnici bo izjemoma šele ob 11.
uri.
• 27. 5. goduje tudi naš novi blaženi Alojzij Grozde. Njegovo podobo imamo na platnu tudi v naši
župnijski cerkvi. Radi se mu priporočamo, predvsem pa naj nas
spodbuja njegovo življenjsko geslo:
Evharistija, sonce mojega življenja.
• 31. 5. je torek oziroma zaključek
šmarnic. Vsi otroci se zberejo ob
19. uri k praznični sveti maši v župnijski cerkvi. Ob koncu razdelimo otrokom nagrade za obisk pri
šmarnicah. Sledijo (lahko) še igre
na dvorišču pred cerkvijo.
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OBVESTILA
HHTedenske svete maše so v Grahovem ob 19.00, po podružnicah pa
ob 18.00, če jih le naročite.
HHČez 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
bolnike in ob sobotah za družine.
Tudi doma lahko molimo.
HHOb torkih in sredah je redni verouk.
HHOb petkih od 15.00 dalje so uradne
ure v župnišču, sicer pa je g. župnik
dosegljiv vedno pred in po sv. maši
ali na mobitel.
HHNa prvi petek po sveti maši so litanije Srca Jezusovega.
HHOb petkih popoldne so uradne ure
v župnišču, ob 20.00 pa pevske vaje
za starejši zbor. Vabimo nove člane.
HHNa prvo soboto molimo litanije v
čast Materi Božji.
HHOb sobotah so ob 10.00 redne pevske vaje za otroški zbor, občasno ob
11.00 tudi delavnice za otroke.
HHKer je naša župnija zaznamovana
s salezijansko navzočnostjo, priporočam na 24. v mesecu spomin
Marije Pomočnice in zadnjega v
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mesecu spomin na sv. Janeza Boska.
HHPoleg rednih sodelavcev pri oblikovanju mesečnih oznanil vabim k
sodelovanju še druge, ki znate kaj
lepega napisati.
HHPo dogovoru so priprave za krst in
poroko.
HHPriporočam verski tisk, predvsem
Družino in Ognjišče, za otroke pa
Mavrico.
HHVsem, ki ta mesec godujete, praznujete rojstni dan ali kakšen jubilej, voščimo obilo Božjega žegna.
HHV naši župniji sta prejela sveti krsti Tine (24. 3.) in Jure (15. 4.). Naj
Bog ohrani njuni družini vedno v
svoji ljubezni.
HHV naši župniji so bili cerkveno pokopani: Jožefa Herblan (Žerovnica,
22. 1.) in Jožef Mulec (Grahovo, 21.
3.). Gospod, daj jima večni pokoj.
HHV času počitnic vabljene družine
na počitnikovanje v kraj Zuboviči
na otok Pag. Cena je zelo ugodna.
O podrobnostih se pogovorite z župnikom Sandijem.
HHVabimo na romanje na Tirolsko od
3. do 5. 5. Pa tudi v Francijo in Lurd
od 20. do 25. 8. Prijave in podrobnejše informacije pri g. župniku
Sandiju.

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.

MOLITVENI NAMEN SVETEGA OČETA
za mesec maj 2018
ZA EVANGELIZACIJO: Poslanstvo laikov
Da bi verni laiki izpolnili svoje posebno poslanstvo s tem, da bi svojo ustvarjalnost dali v službo izzivov sedanjega sveta.

V TVOJEM SRCU, MARIJA, IŠČEM ZAVETJE
V Tvoje srce polagam svojo nasilnost, da bi me učila nežnosti.
V Tvoje srce polagam svojo nespravljivost, da bom dobil moč za odpuščanje.
V Tvoje srce polagam svoje laži, da bom znal živeti v resnici.
V Tvoje srce polagam skrbi, da bom napredoval v zaupanju.
V Tvoje srce polagam svoje dvome, da bi se moja vera poglobila.
V Tvoje srce polagam svojo mlačnost, da bi zagorel v ljubezni.
V Tvoje srce polagam svojo žalost, da jo boš Ti nadomestila z veseljem.
V Tvoje srce polagam svoje strahove, da me boš ti opogumila.
V Tvoje srce polagam svoje krivice, da bom po tebi okusil Božje usmiljenje.
V Tvoje srce polagam svoje skrbi, da bi v meni zaživelo novo upanje.
(iz molitvenika Združenja Marije Pomočnice, Murska Sobota)
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BIRMA
Birma je zakrament, ki ga prejmejo
mladi kristjani na prehodu iz otroštva
v odraslost, kar sovpada z začetkom
njihovega zorenja proti čedalje večji
samostojnosti. Mladi doživljajo zelo
dinamično obdobje življenja, saj odraščanje v najglobljem smislu pomeni
novo rojstvo. Osamosvojiti se od družine, v kateri so odraščali, oblikovati
odnose s sovrstniki, hoditi v šolo ali
se izučiti za delo, se v marsičem odločati sami … Obdobje pubertete je
zahtevno, občutljivo, zato birmanci
poleg drugih kakovostnih odnosov še
posebej potrebujejo pomoč in tolažbo
Svetega Duha, pristnost njegove ljubezni in darov, da bi bil v njih in z njimi,
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da bodo rasli v veri in duhovnem življenju.
Prvi in temeljni dar Svetega Duha
je vera. Odkritje vere tako ni sad razuma, ampak je sad Duha, ki napolni in razsvetli naše srce. Podarja nam
ga Gospod sam, zato je zastonjski in
nezaslužen Božji dar. Vera je milost, s
katero Bog človeka vabi in spodbuja,
da zaupa njegovi besedi. Dar vere smo
prejeli že pri svetem krstu, ko smo
postali Božji otroci. Z zakramentom
svete birme pa prejmemo milost okrepitve vere ter zrelega in odgovornega
krščanskega pričevanja za Kristusa.
(po besedilu Polone Vesel Mušič,
Sveti Duh, naš prijatelj – str. 63 in 64).

DOGODKI
Mesec maj je priljubljen iz več
razlogov. Najprej, ker je pomladni
mesec, mesec, ko se prebuja narava.
V skladu z liturgijo je maj vedno povezan z velikonočnim časom, ki je čas
»aleluje«, čas razkrivanja Kristusove
skrivnosti v luči vstajenja in velikonočne vere, prav tako pa je čas pričakovanja Svetega Duha.
Cerkev je mesec maj posvetila
Devici Mariji. Ona je namreč najlepši cvet, ki se je razcvetel v stvarstvu,
je vrtnica, ki se je pojavila v polnosti časa, ko je Bog s tem, da je poslal
svojega Sina, svetu poklonil novo pomlad. Marija pa je obenem tudi ponižna in neopazna protagonistka prvih
korakov krščanske skupnosti, je njeno duhovno srce, kajti njena navzočnost med učenci pomeni živ spomin

na Gospoda Jezusa in znamenje daru
njegovega Duha.
Evangelij, v katerem Jezus pravi:
»Če me kdo ljubi, se bo držal moje
besede in moj Oče ga bo ljubil. Prišla
bova k njemu in prebivala pri njem,«
nam daje jasno duhovno podobo Device Marije. Jezusove besede so sicer
namenjene učencem, vendar jih lahko
v celoti prenesemo na Njo, torej Marijo, ki je prva in popolna Jezusova
učenka.
Marija se je namreč prva in popolnoma držala besede svojega Sina ter
tako dokazala, da ga ljubi, ne le kot
mati, temveč najprej kot ponižna in
poslušna dekla, je dejal papež. Zato jo
Bog Oče tudi ljubi in v njej biva Sveta
Trojica.
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SVETE MAŠE IN GODOVI

1. 5., torek, SVETI JOŽEF, delavec
2. 5., sreda, Atanazij, škof
3. 5., četrtek, FILIP in JAKOB, ap.
4. 5., petek, Florjan, mučenec
5. 5., sobota, Gotard, škof
6. 5., ŠESTA VELIKONOČNA
NEDELJA, Dominik Savio
7. 5., ponedeljek, Gizela,
opatinja
8. 5., torek, Bonifacij, papež
9. 5., sreda, Izaija, prerok
10. 5., četrtek, GOSPODOV
VNEBOHOD, Job
11. 5., petek, Zvezdana, mučenka
12. 5., sobota, Pankracij,
mučenec
13. 5., SEDMA VELIKONOČNA
NEDELJA, Fatimska MB
14. 5., ponedeljek, Bonifacij, muč.
15. 5., torek, Zofija, mučenka
16. 5., sreda, Janez Nepomuk, muč.
17. 5., četrtek, Jošt, puščavnik
18. 5., petek, Erik, kralj
19. 5., sobota, Urban, papež
20. 5., BINKOŠTNA
NEDELJA, Bernardin

Grahovo (19.00) V čast sv. Duhu za pomoč pri učenju in izpitih
Sveta maša drugod (Za župljane)
Sveta maša drugod
Grahovo (19.00) Poljska maša ob sv. Florjanu
Grahovo (19.00) ++ Iz družine ALBREHT
Grahovo (9.00) ++ Ivanka ŽNIDARŠIČ, 8. obl., družina CERJANEC
Bločice (10.15) ++ Pavla, 4. obl., rajni in živi ŠTRITOF, OREHEK
Lipsenj (18.00)
Prošnji dan za blagoslov polj
Grahovo (19.00) + Stanislav ROŽIČ, ob godu
Žerovnica (18.00) Prošnji dan za blagoslov polj
Grahovo (19.00) + Jožef MULEC (namesto cvetja iz Kanade)
Bločice (18.00)
Prošnji dan za blagoslov polj
Grahovo (19.00) Za župljane
Grahovo (19.00) ++ Iz družine MELE, Branka VUČAK
Grahovo (17.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (9.00)

Žerovnica (11.00)
21. 5., ponedeljek, Marija, Mati Cerkve Grahovo (19.00)
22. 5., torek, Marjeta Kasijska Grahovo (19.00)
23. 5., sreda, Socerb, mučenec Žerovnica (18.00)
Grahovo (19.00)
24. 5., četrtek, MARIJA POMOČNICA Bločice (16.00)
Grahovo (19.00)
25. 5., petek, Gregor, papež
Grahovo (19.00)
26. 5., sobota, Filip Neri,
Žerovnica (18.00)
duhovnik
Grahovo (19.00)
27. 5., NEDELJA SVETE
Grahovo (9.00)
TROJICE, Alojzij Grozde
Žerovnica (10.15)
28. 5., ponedeljek, German, škof Grahovo (19.00)
29. 5., torek, Maksim Emonski, škof
30. 5., sreda, Kancijan, mučenec
31. 5., četrtek, SVETO REŠNJE Grahovo (19.00)
TELO IN KRI, Marijino Obiskanje

Sveta maša drugod (za župljane)
Za žive in rajne gasilce
++ Marija, obletna, ostali iz družine PONIKVAR in ŠEGA
++ Starši Lužar
+ Jože JENC
Po namenu
+ Zofija, ob roj. dnevu in godu, ANDREJČIČ
++ Starši Jožefa in Jernej TURK (Retje 45)
V čast Materi B. za nove duh. poklice
+ Alojzij MILAVEC, obletna
+ Jožefa HERBLAN
Za birmance in birmanke
++ Franc in Janez BARAGA
+ Ivana ZEMLJAK, obletna
+ Jože TELIČ (Lipsenj 1)
++ Marija, Vida in ostali MIHELČIČ
+ Rok MIHELČIČ, ob roj. dnevu
Izvoljen dan
+ Jože ŠVIGELJ (iz Grahovega), obletna
+ Franc ZGONC
++ Iz družin TEKAVEC in BRANISELJ
++ Ančka LUNKA, Milka TODOROVIČ, obl.
++ Justina, ob r. d., Ludvik, obl., JEMEC
+ Amalija ŠEGA, ob rojstnem dnevu
+ Srečo ANZELJC, ob roj. dnevu
Za župljane
+ Stanko KOMIDAR, obletna
Sveta maša drugod (za župljane)
Sveta maša drugod (za žuipljane)
++ Iz družine URBIČ (Lipsenj 11)

