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OZNANILA
župnije
Grahovo pri Cerknici
Vsak je svoje sreče kovač
Ob praznikih, pa tudi za rojstni dan ali god, si radi voščimo veliko sreče.
Če sta znanje in uspeh odvisna bolj od naših sposobnostih, pa lahko za srečo
rečemo, da je odvisna tudi od drugih in zunanjih dejavnikov. Eni so srečni
zaradi materialnih stvari, ki jih dobijo. Drugi pa so srečnejši zaradi duhovnih
dobrin. Enim gre za denar in imetje, drugim
gre bolj za prijateljstva in duhovne užitke. Za
ene sreča prihaja od zunaj, za druge prihaja
od znotraj, iz srca. Kakorkoli, velja imeti v
mislih slovenski pregovor, da je vsak kovač
svoje sreče. Vsak se mora potruditi, če hoče
biti srečen. Nič nam ne pade kar tako z neba.
Latinci so bili še drznejši in so rekli, da je sreča na strani pogumnih. V času počitnic, ki so
se začele, bi še posebej mladim in otrokom položil na srce, naj ne pretiravajo v
pogumu, da jim zato še sreča ne obrne hrbta. V Svetem pismu je zanimivo naročilo, ki ga Bog daje Jozuetu, ko nasledi Mojzesa pri vodenju Božjega ljudstva
v obljubljeno deželo. Takole pravi: »Bodi močan in hraber, kajti jaz, Gospod in
Bog, sem s teboj. Ne odstopaj ne na desno, ne na levo, da se ti vse posreči, česar
se boš lotil.« Sreča je torej pogojena z Božjo naklonjenostjo, če seveda hodimo
po ravni poti za Gospodom. Če nismo omahljivi in negotovi, če se ne obračamo
po vetru ali malo levo malo desno. Imejmo Boga vedno pred očmi in ne bomo
zgrešili prave smeri. Kot v procesiji, ko gre križ naprej in mi vsi za njim. In z
Božjo pomočjo se nam bo posrečilo priti vedno na cilj. Lepe in doživete počitnice in dopuste želim vsem župljanom.
Župnik Sandi

NAPOVEDNIK
ӴӴ Ob zaključku šolskega in vero- ӴӴ Dvakrat po pet dni (2.–6. in 9.–13.
učnega leta bi imeli v nedeljo,
julij) bo župnijski oratorij. Rdeča
1. julija, sv. mašo na Bločicah
nit bo življenje našega misijonarja
škofa Friderika Barage. Ob njegoizjemoma ob 9.00 ter ob 10.00 v
Grahovem. Namreč – pri sv. maši
bosta z nami s. Zvonka Mikec, ki
kot misijonarka deluje v Mozambiku, in ansambel Dori, ki bo 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, ob slabem vremenu pa
v gasilski dvorani. Župnik bi poskrbel za pijačo, ženske pa napevem zgledu bomo odkrivali lepe
kle nekaj peciva. Vabljeni v čim
stvari tudi za naše življenje. Vsak
večjem številu!
dan začnemo s programom ob
9.00 in končamo ob 15.00. Otroci
oddajo prijavnico najpozneje prvi
dan oratorija. Prispevek na otroka
je deset evrov za en teden. Imeli
bomo molitve, kateheze, delavnice in igre. Šli bomo en dan tudi na
piknik. Zadnji dan bomo zaključili skupaj s starši v gasilskem domu.
ӴӴ V soboto, 7. julija, bo župnik obiskal bolnike na domu (namesto na
prvi petek, ker bo takrat potekal
oratorij). Hvala za razumevanje.
ӴӴ V nedeljo, 22. julija, obhajamo
Krištofovo nedeljo. Pri obeh sv.
mašah bomo blagoslovili naše avtomobile. Vaš dar bo namenjen
vozilom naših misijonarjev. Hvala.
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OBVESTILA
 Mesec julij je počitniški in dopustniški mesec, zato ni verouka, ne
pevskih vaj, ne drugih župnijskih
dejavnosti.
 Na prvo nedeljo v mesecu je ofer
na Bločicah, na drugo pa v Grahovem in Žerovnici. Še vedno zbiramo sredstva za streho in ostrešje
cerkve sv. Štefana na Lipsenju. Bog
povrni!
 Na drugo nedeljo v mesecu je priložnost za sv. spoved. Na razpolago
bo g. dekan Maks Ipavec.
 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 naše
bolne in ob sobotah za družine.
 V času počitnic ni uradnih ur, zato
je župnik Sandi dosegljiv vedno na
mobitel.
 Na prvi petek po sveti maši so litanije Srca Jezusovega.

 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.
 V naši župnijski cerkvi so bili krščeni naslednji otroci: Franja in
Lea (26. 5.), Miha in Leo (27. 5.),
Liam (16. 6.) in Luka (17. 6.).
 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 počitniških dneh vabljene družine na počitnikovanje v kraj Zuboviči na otok Pag. Cena je zelo ugodna. O podrobnostih se pogovorite
z župnikom Sandijem.

MOLITVENI NAMENI SVETEGA OČETA – julij 2018
DUHOVNIKI V SVOJEM PASTORALNEM POSLANSTVU
Da bi duhovniki, ki trpijo zaradi utrujenosti in samote v svojem pastoralnem
delu, začutili pomoč in tolažbo prijateljstva Gospoda in svojih bratov.
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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.

Dogodki
Prvo sveto obhajilo
v Grahovem
Kristusova navzočnost se zrcali
v podobi kruha in vina. Je hrana za
dušo, za božje življenje v Kristusu,
za Kristusa in po Kristusu. Obhajilo
nas vedno znova z njim združuje in
obnavlja življenje milosti, ki smo ga
prejeli s krstom.
V nedeljo, 27. maja, starši v cerkev
otrok nismo več nesli v naročju, tako
kot h krstu pred osmimi leti, ampak
so v belih oblekah ponosno stopali
proti cerkvenemu oltarju. Za njih je
bil poseben dan, saj so dosegli določeno zrelost v osebnem in krščanskem
življenju, ki so jo kronali s prejemom
prvega svetega obhajila. Kako so si po
tednih priprav želeli končno poskusiti
Kristusovo telo in se mu zaobljubiti.
Gaja, Katarina, Tia, Zala in Nina
so prvoobhajanke, ki so jih starši,
sorodniki, prijatelji in ostali župljani Župnije Grahovo pospremili k
prvi evharistiji. Bilo je lepo, slovesno
in prisrčno. Dekleta so nasmejanih
obrazov in tudi z nekaj nervoze pričakala veliki dogodek, ki predstavlja
pomemben korak v njihovem krščanskem življenju.
Ni pa sveto obhajilo z župnijo tesno povezalo samo deklet, ampak
tudi njihove starše in sorodnike, ki so
se zavzeto vključili v priprave. Kot je
na sestankih večkrat poudaril župnik
Sandi, je zlasti pomembna pot do pr-

vega obhajila, ki mora temeljiti na
duhovni pripravi in dobrih zgledih.
Starši prvoobhajank se zahvaljujemo
župniku Sandiju, katehetinjama, faranom, ki so nas in naše otroke skrbno spremljali na tej poti in poleg duhovnih darov poskrbeli še za številne
drobne pozornosti, ki nas bodo spominjale na ta posvečen dogodek.
Napisala: Maruša Opeka
Žegnanje na Bločicah
Na drugo nedeljo v mesecu juniju
vsako leto obhajamo na Bločicah žegnanje ob praznovanju svetih zavetnikov Primoža in Felicijana. Bila sta
rimska vojaka, ki sta se spreobrnila v
krščanstvo. Po izročilu bi naj bila celo
brata po krvi. Ker je vera v Kristusa v
prvih stoletjih bila prepovedana in ker
se nista hotela odpovedati ljubezni do
Boga, so ju mučili in usmrtili. Zgled
nam kristjanom, da bi tudi mi vedno
postavili Boga na prvo mesto.
Praznično sveto mašo so z lepim
petjem polepšali naši cerkevni pevci. Veliko vernih se je zbralo v cerkvi,
kar priča o tem, da so se častilci naših
zavetnikov prišli tudi od drugod. Po
končanem slavju v Božjem svetišču so
domačini pripravili pogostitev za vse
ob mrliški vežici. Pohvalno, kajti ob
tovrstnih cerkvenih slavjih je prav, da
ob druženju krepimo naše prijateljske
vezi. Hvala pevcem in gospodinjam.
sos
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ŽEGNANSKA NEDELJA
V MARTINJAKU
Sv. Vid – zavetnik Martinjaka – je
postal za vaščane prijeten praznik,
kjer združijo prijetno s koristnim. Zadnje čase je poleg svečane maše tudi
žegnanje motorjev, ki se ga vsako leto
udeleži lepo število motoristov s svojimi jeklenimi konjički.
Tudi letos smo pri tej sv. maši sodelovali cerkveni pevci iz Grahovega in
tako pripomogli k prijetnejšemu mašnemu bogoslužju.
Najbolj pa smo vernike razveselili
z zadnjo pesmijo Pa se sliš’ od sv. Vida
zgun, saj upajo, da se jih bo od naslednjega leta res slišalo daleč (to je
obljubil tudi g. župnik Krnc).
Maši je sledilo prijetno druženje
ob golažu, ki so ga pripravili gasilci,
ter pecivu izpod rok pridnih domačih
gospodinj.
Se vidimo naslednjega sv. Vida.
Jožica Turšič

prerojen in bogatejši za vrsto prijateljstev, dobrih pogovorov ter veselih
spominov.
So v tradiciji samo zapovedi in
prepovedi? Zakaj je dobro graditi na
tradiciji ter kako jo preseči? Kdo je sv.
Duh? Kako ga povabiti v svoje življenje? Kako mu prisluhniti in se ravnati
po njem? Kako vztrajati v odločitvah
in odnosu z Bogom ter kako ta odnos
ohranjati? Veliko vprašanj, na katera
lahko odgovore iščemo skupaj. Letos
bomo na Uskovnici odkrivali bogastvo tradicije, na kateri lahko gradimo,
ter spoznali, kako pomembno je, da
jo presežemo, da gradimo naprej do
osebnega odnosa z Bogom. Za zgled
Uskovniški tedni 2018:
nam bo življenje sv. Pavla. Tradicija je
Od zaleta do poleta!
tista, ki nam da zalet, da nato s pomoUčenci smo vsi enako je geslo, ki
čjo sv. Duha lahko poletimo. Zato ste
nas več kot 30 let zbira na Uskovnimladi vabljeni, da pridete na Uskovniških tednih, kjer salezijanci skrbimo
co po zalet za svoj polet!
za celostno vzgojo mladih. Vsako leto
Prosti termini:
nas izbrana tema vabi, da poglobimo
15.-21. julij in
odnos z Bogom, se učimo oblikovati
5.- 11. avgust 2018.
zrelejši pogled na življenje ter rastemo
Prijave zbira salezijanec
v odnosih. Vsak, ki doživi ta uskovBoštjan Jamnik: 031 486 554.
niški čudež, odide v dolino duhovno
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Tišina
So tišine, ki so odpovedi, huda lenoba, naveličanost, obramba zadnje
straže, ko se premagani naskrivaj
umikamo.
So tišine, v katerih se je naselil
hrup.
So tišine, ki so stene utrdbe, da se
branimo pred drugimi in jim zapiramo dostop v notranjost gradu.
So tišine, ki pomenijo sprejem, poslušanje, spoštovanje drugega, občestvo, oboževanje.
So tišine, v katerih vlada tišina, tišina, v kateri se je naselila ljubezen, kjer
se zdi, da je prišel Bog, ko se srečata
pogleda.
Pogosto sem lačen tišine? Vendar
katere?
Michel Quoist

Sedanji trenutek
Vpeti smo med preteklost in prihodnost. Preteklost ni več v naših rokah.
In prihodnosti tudi ne, ker je še ni. Le
sedanji trenutek imamo v oblasti. Ta
je za nas resničnost. Sedanji trenutek je majhen, čisto majhen. In ker je
majhen, ga ni težko nositi. Lahko ga
živimo vsi pod enim samim pogojem:
sprijaznimo se s tem, da pozabimo na
preteklost in da nočemo nositi prihodnosti. Sedanji trenutek je hiter, zelo
hitro izgine v preteklost, medtem pa
se poraja drugi sedanji trenutek, ki
je tudi kratek, prav tako omejen kot
prejšnji. Kadar živiš v preteklosti ali
v prihodnosti, nedoživeto izgine veliko sedanjih trenutkov. Čeprav živiš
devetdeset let, boš imel resnično le
dvajset ali trideset let življenja, ki ga
boš lahko podaril Očetu. Vprašal te
bo po izgubljenem času, po izgubljenih letih, po izgubljenih trenutkih.
Da v polnosti živiš sedanji trenutek, je
edini način, da dobro izkoristiš svoje
življenje.
Michel Quoist
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SVETE MAŠE IN GODOVI
1. 7., IZSELJENSKA
NEDELJA, Estera, sp. žena
2. 7., ponedeljek, Ptujskogorska MB
3. 7., torek, Tomaž, apostol
4. 7., sreda, Urh, škof
5. 7., četrtek, Ciril in Metod,
slovanska apostola
6. 7., petek, Marija Goretti, muč.
7. 7., sobota, Božji
služabnik Anton Vovk, škof
8. 7., ŠTIRINAJSTA
NEDELJA MED LETOM
9. 7., ponedeljek, kitajski mučenci
10. 7., torek, Amalija, red.
11. 7., sreda, Benedikt, opat
12. 7., četrtek, Mohor in
Fortunat, mučenca
13. 7., petek, Henrik, kralj
14. 7., sobota, Božidar, škof
15. 7., PETNAJSTA
NEDELJA, Bonaventura, škof
16. 7., ponedeljek,
Karmelska Mati Božja
17. 7., torek, Aleš, spokornik
18. 7., sreda, Miroslav, škof
19. 7., četrtek, Arsenij, pušč.
20. 7., petek, Marjeta , muč.
21. 7., sobota, Danijel, prerok
22. 7., KRIŠTOFOVA
NEDELJA, Marija Magdalena
23. 7., ponedeljek, Brigita
Švedska, redovnica
24. 7., torek, Krištof, muč.
25. 7., sreda, Jakob starejši, ap.
26. 7., četrtek, Ana in Joahim
27. 7., petek, Gorazd in Kliment
28. 7., sobota, Samo, škof

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

Za župljane
++ Anton, obl., Jožefa HERBLAN
Za zdravje Janeza in Mire IVANČIČ
Za zdravje v družini
V zahvalo in za zdravje tistih, ki v ta namen molijo.
++ Iz družin KOROŠEC in OGRINC

Grahovo (19.00)
Žerovnica (18.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)

Za žive v družini KOROŠEC
++ Janez, obl., Marija DEBEVC
+ Rok MIHELČIČ, obletna
+ Pepca HERBLAN
++ Alojz KUZMA, Jože PRIJATELJ, obletna
Po namenu?
Po namenu?
Za župljane
++ iz družin AVSEC in MAHNE

Grahovo (19.00)
Lipsenj (18.00)
Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)

++ Amalija ŠEGA, Terezija PALČIČ
+ Frančiška ULE, obletna
++ Jakob in Marija POROK, obletna
+ Franc ŠTENTA, obletna
Sv. maša drugod

Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)

Po namenu?
Po namenu?
Za župljane
Sv. maša drugod
Sv. maša drugod
Grahovo (9.00) + Jožef MULEC (namesto cvetja)
Žerovnica (10.15) + Jože JENC
Grahovo (19.00) + Stane, obletna, in ostali ŠKRLJ

Sv. maša drugod
++ Jožefa ULE, Silva KOMAC
++ Starši DROBNIČ
Sv. maša drugod (za župljane)
Bločice (18.00)
+ Terezija ŽELEZNIK, ob rojstnem dnevu
Grahovo (19.00) ++ Anica, ob godu, Rafael DOLŠAK
29. 7., SEDEMNAJSTA
Grahovo (9.00) + Marija, obletna, Janez DEBEVC
NEDELJA MED LETOM, Marta Žerovnica (10.15) ++ Ivanka, Stane HERBLAN
30. 7., ponedeljek, Peter
Grahovo (19.00) + Nečak Boštjan JEREB, 16. obletna
Krizolog, škof
31. 7., torek, Ignacij Lojolski, Grahovo (19.00) Za zdravje
ustanovitelj jezuitov
Lipsenj (18.00)
Grahovo (19.00)

