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OZNANILA
župnije
Grahovo pri Cerknici
BODI ZADOVOLJEN PREDVSEM V MALEM
Eno od pomembnih voščil, ki si jih izrekamo, je zadovoljstvo. Zadovoljni
smo lahko s plačo in delovnim mestom. Zadovoljni smo lahko s svojo družino
in prijatelji. Zadovoljni smo lahko z zdravjem in osebno srečo. Zadovoljni smo
lahko celo s politiki, Cerkvijo in drugimi javnimi ustanovami. Otroci so lahko
zadovoljni z ocenami, darili ali igračami. To naše zadovoljstvo je enkrat večje
in drugič manjše. Nek pregovor pravi, da
če želiš biti srečen, bodi z malim zadovoljen. So ljudje, ki imajo skromno plačo, pa
so zadovoljni. Spet drugi bi želeli imeti še
enkrat več, kot imajo, in so zato nezadovoljni. Jezus nas s tem v zvezi pouči s priliko o lilijah na polju, ki so le za kratek čas in vendar tako lepa stvaritev. In mi,
ljudje, smo veliko več vredni kot rože, zato nas Bog blagoslavlja in nam daje
vsega v obilju. A, žal, so naše oči za Božje dobrote (vse preveč) slepe. Ko vidimo
druge, da imajo več kot mi, da jim bolje kaže, da si lahko privoščijo več, smo
nevoščljivi in zavistni in privoščljivi. Začnemo razmišljati, kaj storiti, da bi tudi
mi imeli še več denarja, še boljši avto ali hišo, še več ugleda in vpliva. V tem hlastanju po še več vedno znova ugotavljamo, da nismo zaradi tega nič bolj srečni
ali zadovoljni, kajti materialne dobrine ne morejo zadovoljiti človekovega srca.
Bolje bi bilo razmišljati, kaj storiti, da bi naši medsebojni odnosi bili kakovostnejši. Najprej v družini, pa tudi širše. Kaj storiti, da bi imeli več časa za Boga
in naše bližnje. Kaj storiti, da bi bili duhovno bogatejši. Mesec junij je posvečen
Srcu Jezusovemu, ki je znamenje Božje ljubezni. Kako na mestu je vzklik, ki ga
molimo: Gospod, upodobi naša srca po svojem Srcu.
Župnik Sandi

NAPOVEDNIK
ӴӴ 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.
ӴӴ Na prvi petek (1. 6.) sta dopoldne
obisk bolnikov na domu in maziljenje.
ӴӴ V nedeljo, 3. 6., je nedeljska sv.
maša in nato telovska procesija.
Začetek je že ob osmih. Otroci
pridejo s košaricami s cvetjem, da
bodo posuli oltarje. Skupaj molimo za blagoslov v naši župniji.
Možakarji naj se dogovorijo vnaprej za bandera. V primeru slabega vremena bodo molitve za lepo
vreme kar v cerkvi. Sodelujeta
tudi oba cerkvena zbora.
ӴӴ V torek in sredo (5. in 6. 6.) zaključujemo verouk in na sporedu bosta
film in sladoled.
ӴӴ V nedeljo, 10. 6., je druga nedelja v mesecu in ofer za podružno
cerkev sv. Štefana. Na razpolago
je tudi spovednik za mesečno sveto spoved (gospod dekan Maks
Ipavec). V Grahovem po sv. maši
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otroci dobijo spričevala. Ob 10.15
je žegnanjska sveta maša v čast
sv. Primožu in Felicijanu na Bločicah. Sodelujejo tudi župnijski
pevci. Ofer bo za potrebe tamkajšnje podružnice. Hvala vsem domačim gospodinjam za postrežbo.
Župnik Sandi bo častil pa pijačo.
Vabljeni v čim večjem številu!
ӴӴ V soboto, 16. junija, bo ob 20.00
sestanek animatorjev za oratorij.
Vabljeni tudi starši!
ӴӴ Od 17. popoldne do 19. junija smo
dekanijski duhovniki na romanju
na Tirolskem.
ӴӴ 24. 6. je praznik rojstva Janeza
Krstnika, tudi kres. Ker je to tudi
nedelja pred praznikom sv. Petra
in Pavla, gre del nabirke za t. i.
Petrov novčič, za rimskega papeža. Še posebej slovesno bo v Žerovnici, kjer bodo prepevali naši
cerkveni pevci še zadnjič v tem
katehetskem letu. Je tudi dan državnosti. Kristjani verujemo, da
nam je tudi Bog pomagal na poti
do lastne države. Zato radi molimo za domovino in za tiste, ki so
na odgovornih položajih. Zvečer
ob 20.00 je sestanek animatorjev
za oratorij. Vabljeni tudi starši!
ӴӴ Ob zaključku šolskega in veroučnega leta bi imeli v nedeljo, 1.
julija, sv. mašo na Bločicah izjemoma ob 9.00 ter ob 10.00 v
Grahovem. Namreč, pri sv. maši

bi sodeloval ansambel Dori, ki bi
pa nadaljeval z zabavno glasbo še
ob župnijskem pikniku, zato ta
dan ne bi kuhali doma. Pripravili
bi za vse bograč in naročili pice.
Dogajalo bi se pred gasilskim domom, v primeru slabega vremena
pa v gasilski dvorani. Župnik bi
poskrbel za pijačo, ženske pa napekle nekaj peciva. Vabljeni v čim
večjem številu!
ӴӴ Od 2. do 6. julija bo prvi teden žu-

pnijska oratorija, od 9. do 13. julija
pa še drugi teden. V glavni vlogi bo
naš svetniški škof Friderik Baraga.
Ob njegovem zgledu bomo odkrivali dobre lastnosti tudi za naše
življenje. Otroci naj se prijavijo v
župnišču. Prispevek na otroka za
en teden je 10 evrov. Imeli bomo
molitve, kateheze, delavnice in igre.
Šli bomo en dan tudi na piknik. Zadnji dan bomo zaključili skupaj s
starši v gasilskem domu.

OBVESTILA

 V mesecu juniju pri sv. mašah beremo premišljevanja Srca Jezusovega, ki se imenujejo vrtnice.
 Prvi teden v juniju je še verouk in
nato se začnejo počitnice.
 Tedenske svete maše so v Grahovem ob 19.00, po podružnicah pa
ob 18.00, če jih le naročite.
 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 bolnike in ob sobotah za družine. Tudi
doma lahko molimo.
 Ob 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.
 Na prvi petek dopoldne je obisk
bolnikov, po sveti maši so litanije
Srca Jezusovega.

 Ob petkih so uradne ure v župnišču, ob 20.00 pa pevske vaje za starejši zbor. Vabimo nove člane.
 Na prvo soboto molimo litanije v
čast Materi Božji.
 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.
 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.
 V naši župniji sta prejeli sveti krst
sorodnici Brina in Ines (6. 5.). Naj
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Bog ohrani njuni družini vedno v
na otok Pag. Cena je zelo ugodna.
svoji ljubezni.
O podrobnostih se pogovorite z žu V naši župniji je bila v nedeljo, 13.
pnikom Sandijem.
5., cerkveno pokopana pri sv. Šte-  Vabimo na počitniška romanja v
fanu gospa Anamarija Zgonc. GoŠvico (24.–28. julij) in Francijo
spod, daj ji večni pokoj.
(Lurd, 20.–25. avgust). Prijave in
 V času počitnic vabljene družine
podrobnejše informacije pri g. žuna počitnikovanje v kraj Zuboviči
pniku Sandiju.
MOLITVENI NAMENI SVETEGA OČETA – junij 2018
SOCIALNE MREŽE
Da bi bile socialne mreže naklonjene solidarnosti in učenju spoštovanja
drugega v njegovi različnosti.

DOGODKI
bivši župnik Metod Lampe, s petjem
pa so bogoslužje obogatili pevci starejšega pevskega zbora.
Gasilci so sv. Florjana vzeli za svo12. maja 2018 je v grahovski cerkvi jega zavetnika že ob ustanovitvi prvih
potekala že 10. jubilejna gasilska maša društev na Slovenskem, pred približno
ob godu sv. Florjana, ki jo je daroval 150 leti. Po 2. svetovni vojni so pra»BOGU V ČAST, BLIŽNJEMU
NA POMOČ!« – gasilska
maša ob godu sv. Florjana
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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.

znovanja ob njegovem godu zamrla, a
so se ponovno obudila po letu 1991.
V Grahovem so s praznovanjem
ponovno začeli pred desetimi leti.
Takrat so prvo mašo darovali skupaj
s PGD Žerovnica in PGD Gorenje
Jezero. Letos so se jim pridružili tudi
gasilci iz Martinjaka.
Mojca Intihar, predsednica PGD
Grahovo, je v nagovoru poudarila, da
je obujanje običaja gasilske maše ob
godu sv. Florjana dogodek, ki združi
vse gasilce, od najmlajših do najstarejših, celotnega sektorja in tudi ostale
krajane, ki podpirajo gasilce. Obenem
se je zahvalila župniku Metodu Lampetu za maševanje na prvi maši pred
desetimi leti in da se je tudi tokrat z
veseljem odzval njihovemu vabilu.
Po končani maši so pred cerkvijo
nazdravili sv. Florjanu in dobremu sodelovanju še v bodoče, praznovanje pa
nadaljevali v gasilskem domu v Grahovem.

je okrog praznika prireditev Praznik
češenj.
Ime izhaja iz latinskega imena Vitus, kar pomeni življenje ali voljan.
Njegovo življenje je bilo kratko, prav
nič pa ni bil voljan podrediti se očetovi volji. Ta je namreč svojega sina dal v
vzgojo zakoncema, ki sta ga pokristjanila, medtem ko je bil oče, bogat sena-

»SVETI VID JE ČEŠENJ SIT!«
– 15. junij
V mesecu juniju praznuje kar nekaj
pomembnih in zanimivih svetnikov –
sv. Anton Padovanski, sv. Peter in Pavel, med njimi tudi mučenec sv. Vid,
za katerega pregovorno pravijo, da je
češenj sit, kar pomeni, da so češnje
dozorele in jih po tem dnevu ni več
priporočljivo jesti. Na ta dan na Bizeljskem naberejo češnje, ki jih spletejo okrog oltarja. V Goriških brdih pa

tor Hil, pogan. Sina je nato poskušal
odvrniti od krščanske vere, zato ga je
izročil oblastem, ki so ga dale mučiti,
dokler ga nista rešila vzgojitelja. Čeprav je v Rimu naredil nekaj čudežev,
med drugim je ozdravil cesarjevega
sina, je bil obsojen na smrt. Po obi5

čajnem mučenju so ga vrgli v kotel, poln raztopljenega svinca. Iz njega so ga
vzeli angeli in ga pospremili v Lukanijo, kjer je mladenič umrl. Po pripovedovanju naj bi se njegovo mučeništvo
zgodilo v začetku Dioklecijanovega
preganjanja okoli leta 304 ali 305.
Sv. Vid je pogosto upodobljen kot
lepo oblečen deček ali med mučenjem
s svojima vzgojiteljema. Ob njem so
po navadi knjiga, petelin, pero, lev,
kruh, kotel, orel ali zajec.
Je eden izmed priprošnjikov v sili.
Med drugim je zavetnik mladine, gostilničarjev, pivovarjev, lekarnarjev,
viničarjev, gledaliških igralcev, rudarjev, kovačev, čistosti, proti neplodnosti, za dobro setev in dobro žetev,
hišnih živali in perutnine, studencev,
proti steklini, epilepsiji, obsedenosti,
histeriji in krčem, proti boleznim oči
in ušes, nemih in gluhih; proti močenju v posteljo ter proti streli, neurju in
požaru.
V Sloveniji mu je posvečenih več
kot 40 cerkev, hkrati pa so po njem
poimenovali tudi nekaj krajev. V naši
bližini se nad Cerknico nahaja naselje
Sveti Vid, ki je hkrati sedež župnije,
posvečena pa mu je tudi cerkev v sosednjem Martinjaku.
ZAKRAMENT SVETE BIRME
Prišel je težko pričakovan dan, dan
svete birme, na katerega je z veseljem
čakalo štirinajst birmancev. Na binkoštno nedeljo, 20. 5. 2018, smo se zbu6

dili v hladno majsko jutro, vendar nas
je grelo pričakovanje na sveto birmo
in ob pol devetih smo bili že vsi zbrani, tako birmanci, botri kot tudi starši,
in čakali na procesijo.
Slovesno mašo je v svečano okrašeni župnijski cerkvi vodil ljubljanski
pomožni škof, gospod Franci Šuštar,
pri maši so sodelovali še trije župniki, ministranti, župnijski pevski zbor
in starši birmancev. Pri daritvi svete
maše so imeli pomembno vlogo vsi
birmanci, ki so sodelovali z branjem
prošenj, zahval in petjem. Osrednji
dogodek je bil prejem Svetega Duha,
z gospodom Šuštarjem, maziljenjem
na čelo in stiskom roke, z namenom
miru in spremstvom Svetega Duha
skozi življenje.
Priprave na ta dogodek so potekale
skozi leto, zdele so se težke in nedosegljive, vendar so jih birmanci s pomočjo župnika Sandija in katehistinje
Patricie Verbič uspešno prebrodili.
Pri verouku in delavnicah so se veliko
naučili o zakramentu sv. Birme. Župniku pa je uspelo živahne dečke in
tudi nekatere deklice naučiti reda in
discipline. V pomoč mu so mu bili kakšna vrečka čipsa, napolitanke in coca
cola. V lepem spominu je ostal tudi
birmanski vikend v Novi Štifti, kjer
so se ob zvokih kitare lepo zabavali in
se imeli lepo ob druženju s prijatelji iz
Planine.

V času birmanske devetdnevnice
so vsak večer prihajali k maši. V sredo,
v času devetdnevnice, jih je obiskal
škof, potekalo je srečanje oziroma
pogovor in spraševanje. Tu so se birmanci dobro odrezali pred škofom,
ki jim je dal nekaj dobrih popotnic za
življenje v krščanskem duhu tudi naprej, ne samo do prejema zakramenta
svete birme.
Ob koncu slovesnosti so sledile
zahvale in darila gospodu škofu Šuštarju, župniku Sandiju in katehistinji
Patricii. Obenem pa se je župnik Sandi zahvalil vsem sodelujočim, ki so
prispevali k izvedbi slovesne maše ob
podelitvi zakramenta svete birme.

Maši so sledili slikanje in pogostitev s pecivom, ki so ga pripravile
mame birmancev, ter prijetno druženje. Nato smo se razkropili vsak na
svoje domove, kjer smo vsak s svojim
birmancem nadaljevali s praznovanjem v lepi sončni nedelji.
Naj letošnje birmance spremlja
Sveti Duh skozi življenje.
Andreja Zemljak
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SVETE MAŠE IN GODOVI

1. 6., petek, Justin,
mučenec
2. 6., sobota, Marcelin in
Peter
3. 6., DEVETA NEDELJA
MED LETOM, ugandski muč.
4. 6., ponedeljek, Krista, muč.
5. 6., torek, Igor, menih
6. 6., sreda, Norbert, škof
7. 6., četrtek, Robert, opat
8. 6., petek, SRCE JEZUSOVO
9. 6., sobota, Srce Marijino,
Primož in Felicijan
10. 6., DESETA NEDELJA
MED LETOM, Edvard
11. 6., ponedeljek, Barnaba, ap.
12. 6., torek, Adelajda, red.
13. 6., sreda, Anton Padovanski
14. 6., četrtek, Valerij, muč.
15. 6., petek, Vid, mučenec
16. 6., sobota, Marija T.
Scherer
17. 6., ENAJSTA NEDELJA
MED LETOM, Rajner
18. 6., ponedeljek, Elizabeta
19. 6., torek, Romuald, opat
20. 6., sreda, Adalbert, škof
21. 6., četrtek, Alojzij, red.
22. 6., petek, Tomaž More
23. 6., sobota, Jožef
Cafasso
24. 6., DVANAJSTA NEDELJA
MED LETOM, Janez Krstnik
25. 6., ponedeljek, Viljem
26. 6., torek, Jožef M. Escriva
27. 6., sreda, Ema Krška
28. 6., četrtek, Irenej, škof
29. 6., petek, PETER IN
PAVEL, APOSTOLA
30. 6., sobota, rimski muč.

Žerovnica (18.00) Za uspeh državnozborskih volitev
Grahovo (19.00) ++ starši TURK (Retje 45)
Grahovo (19.00) ++ Stanko, obletna, in ostali ŠKRLJ
++ Jožef, obletna, Marija HRIBAR
Grahovo (8.00) ++ Marija, obl., ostali MAHNIČ in CIMPERMAN
Žerovnica (10.15) + Jože JENC
Grahovo (19.00) + Janez KOŠLJAN st., obletna
Sv. maša drugod (za župljane)
Grahovo (19.00) ++ Iz družine PREMROV
Grahovo (19.00) + Jožefa HERBLAN
Grahovo (19.00) ++ Iz družine MODIC (Studeno pri Blokah)

Grahovo (9.00)
Bločice (10.15)
Grahovo (19.00)

+ Anton TRUDEN, ob roj. dnevu
++ Iz družin KRAŠEVEC in ŽNIDARŠIČ
++ Naše dobrotnike
Sveta maša drugod (za župljane)
Grahovo (19.00) Za žive iz družine HITI
Grahovo (19.00) + Emil ULE in za zdravje
Grahovo (19.00) ++ Iz družin HRIBAR, HAFNER in ROŽIČ
Lipsenj (18.00)
+ Anamarija ZGONC, 30. dan
Grahovo (19.00) ++ Stanislav, Slavka LUNKA, obletna
Grahovo (9.00) ++ Antonija ŠRAJ, Julijana MARČAN
Žerovnica (10.15) ++ Andrej, obl, Zinka ROK (z Bl. Police)
Sveta maša drugod (za župljane)
Žerovnica (18.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Žerovnica (18.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)
Grahovo (19.00)

Za verne duše v vicah
+ Jože KOVAČ
+ Franc SIMŠIČ
+ Ljubica ŽAGAR, obletna
++ Franc in ostali ROJC, Marija GODEJŠA
+ Franc, 1. obl., ostali iz družine MAROLT
+ Jožef MULEC (namesto cvetja iz Kanade)
+ Matija ROK, obletna
Za župljane

Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Lipsenj (18.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)

Za nove duh. poklice v čast sv. Jožefu
Za žive iz družine JEKLAR
++ Starši MODIC, v zahvalo in v dober namen
++ Vinko duh., obl., ostali iz družine ŠEGA
Za žive iz družine NOVAK

