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OZNANILA
župnije
Grahovo pri Cerknici
PRELJUBO VESELJE, OJ, KJE SI DOMA!
Ob začetku leta si radi voščimo tudi veselja. V slovenski narodni pesmi se
sprašujemo, kje domuje pravo veselje. Lahko bi šli na konec sveta, pa njegovega
doma ne bi našli. Veselje domuje v naših srcih ali pa ga sploh ni. Veselje doživljamo ob srečanju s prijatelji, ko se družimo
in si pomagamo. Veselje doživljamo tudi
ob srečanju z Bogom, ko obhajamo skupaj
cerkvene praznike ali ko sami zase molimo. Nadvse pa smo veseli, ko Bog usliši
kakšno našo gorečo prošnjo ali željo. Veseli smo, da smo Božji prijatelji in da nam
je Vsemogočni naklonjen s svojim blagoslovom ali celo s kakšnim čudežem. Vse
to nas usmerja še k enemu slovenskemu
pregovoru, ki pravi, da ima Bog rad vesele
ljudi. Ta misel je za kristjana logična, saj pravo veselje izvira iz Boga. Nobena
žalostna misel ali dogodek ne more iz našega srca iztrgati notranjega veselja. Če
je Bog sposoben uničiti smrt in nam s Kristusovim vstajenjem podariti novo
življenje, potem moramo biti kristjani ljudje veselja. Sveti Pavel nas spodbuja:
»Veselite se v Gospodu!« Veselje z Bogom je nekaj večnega, človeško veselje pa je
kratkotrajno, ker se konča, ko je konec praznovanja. Človeškemu (zgolj zunanjemu) veselju rečemo tudi veseljačenje in je izraz trenutno vedrega razpoloženja ali
občutkov. Vesel človek pa zna tudi jokati z jokajočimi ali se žalostiti z žalostnimi,
toda globlje kot trenutna žalost je v njem zakoreninjeno veselje. Naj bodo počitnice in dopusti priložnost za vedno več veselja v naših medsebojnih odnosih.
Župnik Sandi

NAPOVEDNIK
HHS 1. avgustom se bo začela menjava
svetih mašah tudi devetdnevnico v
ostrešja in kritine pri sv. Štefanu na
čast Vnebovzeti. Beremo primerne
Lipsenju. Dlje časa, kot smo si želeduhovne misli in zmolimo litanije
li, je trajala priprava. Predračun je
Matere Božje. Ta največji Marijin
nekako okrog 35.000 evrov. Nekaj
praznik je tudi dan posvetitve naše
dežele Nebeški materi.
bo primaknila Občina Cerknica,
nekaj tudi ljubljanska nadškofija. HHNa praznik Vnebovzete so svete
maše po nedeljskem razporedu.
Tudi sami smo že veliko zbrali, a ne
Vabim cerkvene pevce, da pridejo
dovolj. Minusa bo še vedno ostalo
okrog 10.000 evrov. Nič hudega.
v čim večjem številu na kor. Ta dan
lahko obiščemo tudi druge MarijiZbiramo naprej in z Božjo pomočjo
bomo premagali še to, doslej najvene cerkve. Naj zadoni pesem O Dečjo oviro. Hvala za vaše darove!
vica, Pomočnica, vseh slovenskih src
Kraljica.
HHOd 7. do 15. avgusta opravljamo pri
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OBVESTILA
ӴӴ Mesec avgust je počitniški in dopustniški mesec, zato ni verouka, ne
pevskih vaj, ne drugih župnijskih
dejavnosti.
ӴӴ Na prvo nedeljo v mesecu je ofer
na Bločicah, na drugo pa v Grahovem in Žerovnici. Letos zbiramo
sredstva za streho cerkve sv. Štefana na Lipsenju. Bog povrni!
ӴӴ Na drugo nedeljo v mesecu je priložnost za sv. spoved. Na razpolago
bo g. dekan Maks Ipavec.
ӴӴ Tedenske svete maše so v Grahovem ob 19.00, po podružnicah pa
ob 18.00, če jih le naročite.
ӴӴ 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 za duhovne
poklice, ob petkih za zdravje naših
bolnih bratov in sester ter ob sobotah za družine.
ӴӴ 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.

ӴӴ Na prvi petek po sveti maši so litanije Srca Jezusovega.
ӴӴ Na prvo soboto molimo litanije v
čast Materi Božji.
ӴӴ 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.
ӴӴ Poleg rednih sodelavcev pri oblikovanju mesečnih oznanil vabim k
sodelovanju še druge, ki znate kaj
lepega napisati.
ӴӴ Po dogovoru so priprave za krst in
poroko.
ӴӴ Priporočam verski tisk, predvsem
Družino in Ognjišče, za otroke pa
Mavrico.
ӴӴ Vsem, ki ta mesec godujete, praznujete rojstni dan ali kakšen jubilej, voščimo obilo Božjega žegna.
ӴӴ V počitnicah in tudi še v septembru vabljeni na počitnikovanje v
kraj Zuboviči na otok Pag. Cena
je zelo ugodna. O podrobnostih
se pogovorite z župnikom Sandijem.

MOLITVENI NAMENI SVETEGA OČETA – avgust 2018
DRUŽINE SO NAŠ ZAKLAD ČLOVEŠTVA
Da bi ekonomske in politične odločitve varovale družine
kot zaklad človeštva.
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DOGODKI
Župnijski dan
Na nedeljo, 1. julija, smo v župniji
Grahovo priredili župnijski piknik ob
zaključku veroučnega in šolskega leta.
Pri sv. maši so sodelovali: Ansambel
Dori in sestra Zvonka iz Mozambika.
Prelepo petje ubranih glasov in pričevanje sestre misijonarke sta nam globoko segla do srca. Darovi pri sveti
maši in tudi drugi prostovoljni prispevki so bili namenjeni za otroke na
misijonu v Mozambiku. Po končani
sv. maši v župnijski cerkvi smo se podali v gasilski dom, kjer se je druženje
nadaljevalo. V imenu župnijske skupnosti se zahvaljujem ansamblu Dori,
sestri Zvonki, gasilcem za prostore in
pivo, gospe Alenki za bograč, gospe
Stani za pico, vsem drugim gospem
za pecivo. V treh urah ni manjkalo vesele pesmi in plesa, prijetnega klepeta
in smeha. Bog daj, da bi se po zgledu
prve krščanske skupnosti znali veseliti
tako v cerkvi kot tudi za skupno mizo.
Župnik Sandi
Oratoriji 2018
Letošnji oratorij v Grahovem je
potekal kar dva tedna, od 2. do 13.
7. Skozi desetdnevno dogajanje smo
spoznavali Indijance in božjega služabnika, škofa in misijonarja Frideri-
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ka Ireneja Barago. Za geslo oratorija je
bilo vzeto njegovo škofovsko geslo Le
eno je potrebno. Vsak dan smo se okoli devete ure zbrali v cerkvi, kjer smo
animatorji odigrali prizore iz življenja
Barage ali Črne suknje, kot so ga klicali Indijanci. Po molitvi in skupinskem pozdravu smo v župnišču nadaljevali z različnimi katehezami, kjer
smo se pogovarjali o odločitvah in
pogumu, ki je potreben da sprejmemo
pomembne odločitve, o Indijancih
in njihovi kulturi, o pomenu svetega
krsta, o nenavezanosti na materialne
dobrine, o gorečnosti … Katehezam
so sledile zelo različne delavnice, ki

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.

smo jih pripravili animatorji. Otroci so tako lahko v zgornjih učilnicah
skozi igro spoznavali tuje jezike in
izdelovali rožice iz papirja. V kuhinji so pridne roke delale sadne kupe,
čokoladne kroglice, pekle palačinke
ter jih tudi namazale … V spodnjih
učilnicah pa so izdelovali slike za na
steklo, zapestnice, bilo jih res veliko,
si barvali lase in še in še. Tudi gospod
župnik je imel svojo delavnico. Kosilu
so sledile igre, ki so v večini potekale
na šolskem igrišču in pri fužini. Imeli
smo tudi iskanje zaklada in piknik pri
kapelici sv. Florjana. Prav tako smo

imeli oba petka tudi zaključek v gasilnem domu. Otrok je bilo okoli 30,
včasih tudi 40, ki so bili pod budnimi
očesi pridnih in potrpežljivih animatorjev. Vseskozi so nas spremljali lepo
vreme, razen enega dneva, dobra volja
ter seveda sladoled J.
Zahvaljujemo se gospodu župniku Sandiju, animatorjem Anžetu, Evi,
Karmen, Katji, Katji, Poloni in Zali,
staršem, ki so nam zaupali svoje otroke, in vsem, ki so kar koli pripomogli
k najdaljšem oratoriju doslej. Predvsem pa hvala vsem Jezusu, Mariji in
angelom varuha, ki so poskrbeli, da se
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ob najrazličnejših vragolijah ni nikomur nič zgodilo, razen kakšnih prask.
ZAKAJ PRAZNUJEMO
KRIŠTOFOVO NEDELJO?
Akcija MIVA išče možnosti, kako
pomagati misijonarjem priti do tistih,
ki so odrinjeni in pozabljeni. To so tisti, ki jih vsi drugi pozabijo, tisti, do
katerih nihče drug ne pride.
Ena od velikih nevarnosti sedanjega trenutka je, da skrbimo samo zase,
samo za svoje družine, samo za svoje
župnije, pozabljamo pa na vse druge,
ker so daleč stran od nas. Biti kristjan
pomeni biti pozoren na ves svet, pozoren na vse krivice, ki se dogajajo.
In vedno bomo našli pot, da to ure6

sničimo v svojem življenju. Ob godu
sv. Krištofa, ki je pomagal ljudem
premagovati ovire na njihovi poti,
ravnajmo podobno tudi mi. Lahko bi
se zamislili tudi ob besedah, ki jih je
papež Frančišek povedal novim diplomatom: »Nihče ne more ignorirati
naše odgovornosti pred izzivom globalizacije brezbrižnosti, sprenevedati se
pred tragičnimi krivičnimi situacijami,
ki terjajo takojšen humanitarni odgovor.«
Biti kristjan pomeni čutiti z ljudmi,
gledati, kako lahko pomagam lajšati trpljenje, kako lahko vse dobro in
lepo pomagamo prinašati k ljudem po
vsem svetu. In ne pozabimo! Ljudje,
kristjani so tudi tam na koncu blatnih in uničenih poti. Tudi oni so naši

bratje in sestre, ki jih mnogi pozabijo. Današnja, Krištofova nedelja nam
daje priložnost, da se jih spomnimo z
molitvijo in podporo.
(Iz govora Staneta Kerina, dolga
leta odgovornega za akcijo MIVA.)
Širom Slovenije je potekal blagoslov prevoznih sredstev na Krištofovo
nedeljo (22. 7.) po sv. mašah.
Vsem, ki ste ob tej priložnosti darovali za vozila slovenskim misijonarjem, se iskreno zahvaljujemo.
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SVETE MAŠE IN GODOVI
1. 8., sreda, Alfonz, škof
2. 8., četrtek, Porcijunkula
3. 8., petek, Lidija, sp. žena
4. 8., sobota, Janez Vianej, župnik
5. 8., OSEMNAJSTA NAVADNA
NEDELJA, Marija Snežna
6. 8., ponedeljek, JEZUSOVA
SPREMENITEV NA GORI
7. 8., torek, Kajetan, duhovnik
8. 8., sreda, Dominik, redovnik
9. 8., četrtek, Edith Stein, muč.
10. 8., petek, Lovrenc, muč.
11. 8., sobota, Klara, devica
12. 8., DEVETNAJSTA
NAVADNA NEDELJA,
Ivana Šantalska, redovnica
13. 8., ponedeljek, Hipolit, muč.
14. 8., torek, Maksimiljan Kolbe, muč.
15. 8., sreda,
MARIJINO VNEBOVZETJE
16. 8., četrtek, Rok, spokornik

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

Grahovo (19.00)
Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)
Žerovnica (18.00)
Grahovo (19.00)
17. 8., petek, Hijacint, redovnik Grahovo (19.00)
18. 8., sobota, Helena, cesarica Lipsenj (18.00)
Grahovo (19.00)
19. 8., DVAJSETA NAVADNA Grahovo (9.00)
NEDELJA, Janez Eudes
Žerovnica (10.15)
20. 8., ponedeljek, Bernard, opat
21. 8., torek, Pij X., papež
Grahovo (19.00)
22. 8., sreda, Marija Kraljica
23. 8., četrtek, Roza iz Lime
24. 8., petek, Jernej, apostol Grahovo (19.00)
25. 8., sobota, Ludvik, kralj
Grahovo (19.00)
26. 8., ENAINDVAJSETA
Grahovo (9.00)
NAVADNA NEDELJA, Tarzicij Žerovnica (10.15)
27. 8., ponedeljek, Monika, mati Grahovo (19.00)
28. 8., torek, Avguštin, škof
Grahovo (19.00)
29. 8., sreda, Mučeništvo
Grahovo (19.00)
Janeza Krstnika
30. 8., četrtek, Srečko, mučenec Grahovo (19.00)
31. 8., petek, Nikodem, sp mož Grahovo (19.00)

Sv. maša drugod (za župljane)
Sv. maša drugod
++ Ivana, Anton OGRINC, obletna
++ Po namenu (Norma)
++ Francka, obl., Jože MIHELČIČ
++ Angela, Janez MARKOVČIČ
Sv. maša drugod
Po namenu (Norma)
Za dušno in telesno zdravje
Za vaščane vasi Hiteno
V zahvalo za preživetje v nesreči
Sv. maša drugod
++ Anton, Frančiška PAVLIČ, obl.,
za zdravje ROT, KOTNIK
++ Starši GERBEC in LOVKO
Sv. maša drugod
+ Emil ULE, ob rojstnem dnevu
Za župljane
+ Jože TELIČ, obletna
Zaobljubljen dan v čast sv. Roku proti kugi
+ Jože ŠUMRADA
Za razumevanje in zdrave odnose v družini
+ Ana GERBEC, ob godu in roj. dnevu
+ Jožefa HERBLAN
+ Jožef MULEC (namesto cvetja)
+ Jože JENC
Sv. maša drugod
Za družino JEKLAR
Sv. maša drugod
Sv. maša drugod
Za župljane
++ Iz družine GODEJŠA in TROHA
++ Janez in Marija KOROŠEC
+ Jakob GODEJŠA, obletna
++ Franc, obl., starši MAHNE
+ Tončka KOČEVAR, obletna
Po namenu?
Po namenu?
Za župljane

