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OZNANILA
župnije
Grahovo pri Cerknici
NAJ NAM NE ZMANJKA OPTIMIZMA!
Izraz 'optimizem' ni povsem slovenski, pa ga vseeno uporabljamo in dobro razumemo. Optimističen človek je tisti, ki je poln navdušenja in pozitivne
energije. Ki gleda na prihodnost bolj pozitivno. V mesecu septembru začnemo šolsko in veroučno leto. Tudi za starejše je konec
dopustov in začenjajo prav tako neko novo obdobje v
službi. Marsikdo prav v tem času tudi zamenja delovno
mesto ali planira upokojitev. Vse nas bi naj ta nov začetek navdajal z veliko optimizma. Če je komu v šoli ali pri
verouku v mesecu maju in juniju zmanjkovalo energije
in sape, naj bo zdaj spet na novo zagret za učenje. Če je
kdo končal z bolj klavrnim uspehom, naj si zada višje
cilje in upa na boljše ocene. Isto naj velja tudi na področju medsebojnih odnosov v družini ali med prijatelji.
Pa tudi v odnosu do Boga. Če smo se v času počitnic
polenili tudi pri molitvi in obisku svete maše, pa naj bo
september nova spodbuda, da spet malo bolj napolnimo župnijsko cerkev ob
nedeljah. Kristjani smo zaradi Boga in Kristusa po logiki stvari optimistični
ljudje. Zgled so nam dali Jezusovi apostoli in za njimi vsi svetniki. Verjamemo,
da se vsaka stvar lahko premakne na bolje, in če se trudimo, bo naša prihodnost
svetla in optimistična. Z Božjo pomočjo se vse da. V septembru goduje tudi
Jožef Kupertinski, ki je zavetnik študentov. Učil se je sam in zelo težko, a vendar je uspel. Postal duhovnik, kapucin in celo svetnik. Priporočajmo njemu in
našemu blaženemu Slomšku otroke in mladino, da bi bili pri verouku in v šoli
čim bolj odprte glave.
Župnik Sandi

NAPOVEDNIK
HHV petek, 7. septembra, bo po sv.
maši ob 19.30 sestanek staršev veroučencev. Vabljeni v čim večjem
številu, da se dogovorimo glede urnika za verouk.
HHV soboto, 8. septembra, na praznik
Marijinega rojstva ob 20.00 začnemo s pevskimi vajami za cerkveni
zbor. Vabljeni tudi novi člani!
HHV tednu po 10. septembru bomo
začeli z rednim veroukom.
HHV soboto, 15. septembra, začnemo
s pevskimi vajami za otroški zbor.
Kot prejšnja leta tudi letos od 10.00
do 11.00. Vabljeni še drugi otroci!
HHV soboto, 15. septembra, je vseslovensko srečanje mladine v Stični
na Dolenjskem. Mladi, ki bi jih zanimalo to srečanje, naj se zanimajo
pri župniku Sandiju. Po pevski vaji
otroškega zbora bodo za otroke še
delavnice ob 11.00. Vabljeni!
HHV nedeljo, 16. septembra, praznujemo naše slovenske svetniške kandidate. Med številnimi mučenci in
pričevalci je tudi naš domačin g.
profesor in duhovnik, Anton Strle, doma od sv. Vida. Priporočamo se jim, saj so naši priprošnjiki
pri Bogu. V naši župniji se k njim
obračamo z molitvijo vsak ponedeljek pri sv. maši.
HHV nedeljo, 16. septembra, začnemo
devetdnevnico v čast blaženemu
Antonu Martinu Slomšku. On nam
je zgled človeka vere in kulture.
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Ljubil je Boga in našo domovino,
zato mu je z Božjo pomočjo uspelo prenesti sedež škofije iz avstrijskega na slovensko ozemlje. Na ta
način je zgornja Štajerska na čelu z
Mariborom ostala slovenska, sicer
bi bila njihova usoda ista, kot je
bila s Koroško.
HHV sredo, 19. septembra, bo ob
20.00 seja župnijskega pastoralnega sveta. Začelo se je novo šolsko
in veroučno obdobje in prav je, da
spet na novo zastavimo način dela
v župniji. Vabljeni vsi člani, vse
druge pa vabim, da podpirate naša
prizadevanja s svojo molitvijo in
sodelovanjem.
HHV četrtek, 20. septembra, bo ob
20.00 seja gospodarskega sveta.
Tudi na področju materialnih stvari nas čakajo razni izzivi. Kljub
omejenim sredstvom si predvsem
želimo novega ostrešja in strehe pri
sv. Štefanu na Lipsenju.
HHV soboto, 22. septembra, bodo po
vaji otroškega zbora za otroke tudi
delavnice ob 11.00.
HHV nedeljo, 23.
septembra, obhajamo Slomškovo nedeljo.
Še posebej se
bomo našemu
zavetniku priporočili otroci,
vzgojitelji, učite-

lji in kateheti, da bi naše študijsko
delo v tem letu bilo uspešno. Vsi
otroci bomo sodelovali pri tej sveti
maši, s seboj pa bomo prinesli šolske torbe in jih blagoslovili.
HHV soboto, 29. 9., vabljeni otroci in
mladi in tudi manj mladi na izlet
v zabaviščni park Gardaland. Od-

hod iz Grahovega ob 5.00. Ker je
tam tudi kapela sv. Janeza Boska,
bo župnik Sandi imel sv. mašo za ta
bolj pobožne. Prispevek za prevoz
in vstopnino je za župnijske sodelavce (otroški zbor, ministranti) 30,
za druge otroke in mlade 40 in za
odrasle 50 evrov.

OBVESTILA
 Z mesecem septembrom se začne
tudi novo šolsko in veroučno leto.
Urnik verouka bo določen naknadno, ko malo bolj natančno izvemo
glede šolskega urnika in interesnih
dejavnosti. Prispevek za verouk znaša 40 evrov za prvega otroka, za vsakega naslednjega pa 10 evrov manj.
Zbiramo prijave tudi za predšolski
verouk, imenovan Sončni žarek. Vabljeni otroci, stari od treh do pet let!
 Na prvo nedeljo v mesecu je ofer
na Bločicah. Končujemo streho pri
sv. Štefanu na Lipsenju. Bog vam
povrni.
 Na prvi petek po sveti maši so litanije Srca Jezusovega. Že dopoldne
pa obisk bolnikov na domu.
 Na prvo soboto molimo litanije v
čast Materi Božji.
 Na drugo nedeljo v mesecu pa je
ofer za tudi v Grahovem in v Žerovnici. Je tudi priložnost za sv. spoved. Pride 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
zdravje naših bolnih in ob sobotah
za družine.
 Ob petkih popoldne so uradne ure
v župnišču, sicer pa je g. župnik
dosegljiv vedno pred in po sv. maši
ali na mobitel.
 V naši župniji so prejeli sv. krst:
Filip (15. 8.), Loti in Brina (26. 8.).
Naj Bog ohranja njihove družine v
svoji ljubezni!
 V torek, 31. julija, smo cerkveno
pokopali g. Andreja Kranjca, v torek, 7. avgusta, pa g. Antona Kunstka. Gospod, daj jima večni pokoj!
 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.
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 Poleg rednih sodelavcev pri obli-  Ob sobotah naše gospe rade čistijo
kovanju mesečnih oznanil vabim k
in krasijo župnijsko cerkev, pa tudi
sodelovanju še druge, ki znate kaj
žerovniško. Občasno pa tudi na
Lipsenju in Bločicah. Hvala za vaš
lepega napisati.
trud in skrbnost. Vabimo k sodelo Po dogovoru so priprave za krst in
poroko.
vanju tudi druge gospe!
 Priporočam verski tisk, predvsem  Zahvaljujem se vsem za bero in
tudi za vaše dobrote z vrta, ki jih
Družino in Ognjišče, za otroke pa
Mavrico.
prinesete v župnišče. Bog povrni!
 V mesecu septembru je še nekaj  Vsem, ki ta mesec godujete, praznujete rojstni dan ali kakšen jubiprostih dni za svete maše. Lahko
jih naročite!
lej, voščimo obilo Božjega žegna.
MOLITVENI NAMENI SVETEGA OČETA – september 2018
MLADI IZ AFRIKE
Da bi imeli mladi z afriškega kontinenta dostop do izobrazbe in dela v lastnih deželah.

DOGODKI
Romanje v Lurd
V dneh od 20. do 26. avgusta smo
pod vodstvom župnika Sandija romali
v francosko romarsko središče Lurd,
kjer se je pred 160 leti Devica Marija
prikazovala pastirici Bernardki Subiru. Med romarji iz cele Slovenije nas je
nekaj bilo tudi z Notranjske. Prvi dan
smo se ustavili blizu Gardskega jezera
v san Martino di Bataglia, kjer je bila
znamenita bitka v letu 1859 med italijansko francosko vojsko ter avstroogrsko. V kapeli – kostnici smo darovali
sveto mašo. Sledil je tudi ogled stolpa
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in muzeja, posvečenih omenjeni bitki.
Zvečer smo prišli v južno Francijo na
večerjo in nočitev. Drugi dan smo si
ogledali pokrajino Kamargo ter uživali v vožnji z ladjo, ki nas je peljala
malo po morju, malo pa še po reki
mali Roni. Sveto mašo smo darovali v
romarski cerkvi dveh sv. Marij in sv.
Sare. Na poti v Lurd smo se še ustavili v mestu Carcassone, obdano s srednjeveškim obzidjem in stolpi. Tretji
dan je dopoldne bila mednarodna
sv. maša v podzemni lurški cerkvi, ki
sprejme tudi do 20.000 vernikov. Med

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.

njimi je bilo zelo veliko bolnikov na
vozičkih. Sledil je ogled votline prikazovanja, pa tudi drugih pomembnih
svetišč (bazilika, kripta, rožnovenska).
Popoldne smo si ogledali diaprojekcijo o tej božji poti v slovenščini in šli na
križev pot. Po večerji je vsak dan procesija z Marijinim kipom in lučkami.
Med mnogimi jeziki se je na mikrofon
slišala tudi Marijina molitev v našem
jeziku. Četrti dan smo si ogledali kraje, povezane s sv. Bernardko: vaško

pokopališče, rojstna hiša, temnica in
župnijska cerkev. Ogledali smo si še
muzej voščenih lutk in srednjeveški
grad. Po kosilu smo se v prostem času
podali na 940 metrov visok hrib Pic
du Jer, ki ponuja čudovit razgled na
mesto in okoliško pokrajino. Sledil pa
je še obisk čudovitih jam Betharam s
pravljičnimi kapniki. Malo smo hodili, malo pa se vozili z ladjico in vlakcem. Peti dan smo se že vračali nazaj v
Provanso in si ogledali tri kraje: rim-
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ski akvedukt Pont du Gard, papeško
mesto Avinjon in Taraskon, kjer so v
cerkvi relikvije sv. Marte. Na njenem
grobu smo tudi darovali sv. mašo. Zadnji dan smo se vračali proti domu in
si najprej pogledali mesto Arles. Lepe
so rimske znamenitosti in cerkev sv.

Trofima, zamikala pa nas je tudi sobotna tržnica. Sledil je obisk parfumerije
Fragonard in državice Monako. Polni
lepih doživetij in vtisov smo se vrnili
v zgodnjih nedeljskih jutranjih urah v
Slovenijo.
sos

Don Boskove spodbudne misli za začetek verouka in šole
Znajmo potrpeti z napakami dru- nuhi. Prišla bo, ko bo videla naša vegih, kajti na tem svetu ni popolnosti, likodušna prizadevanja iz ljubezni do
ampak samo v nebesih.
Njega in bližnjih.
Kadar molite, pomislite na tisto, kar
delate. Med molitvijo se pogovarjajte
z Bogom: govoriti pomeni dobro izgovarjati besede, da bodo razumljive. Ko
molite, izgovarjajte molitvice počasi in
z enakim glasom, s kakršnim bi govorili
s prijateljem, ki vam je drag.

Pomnite, da na svetu ni časa za mir
in počitek, temveč za nenehno bojevanje.
V nebesih bomo nekega dne uživali pravi
mir, če se bomo pogumno borili na zemlji.

Bog ne gleda na pomembnost naloge, temveč gleda na namen tistega, ki jo
opravlja. Torej so vse službe in opravila
Ne smemo pričakovati pomoči od enako plemenite, ker so enako zaslužne
Božje previdnosti, če se družimo z le- v Božjih očeh.
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DVE MOLITVI (Ignacio Larranaga)
Ponižna prošnja
Daj mi, Gospod, otroško preprostost in vest odraslega.
Daj mi, Gospod, previdnost vesoljskega letalca in pogum reševalca.
Daj mi, Gospod, pometačevo ponižnost in potrpežljivost bolnika.
Daj mi, Gospod, mladeniško navdušenje in modrost očanca.
Daj mi, Gospod, razpoložljivost usmiljenega Samarijana
in prosjakovo hvaležnost.
Daj mi, Gospod, da vidim dobrega pri bratih in sestrah,
ki si jih napolnil s svojimi darovi.
Daj, Gospod, da bom posnemal tvoje svetnike,
ali bolje, da bom, kakor me ti želiš,
vztrajen kakor ribič in poln upanja kakor dober kristjan.
Naj ostanem na poti tvojega Sina in v službi bližnjih. Amen.

Z nami si
Z nami si vse dni do konca sveta.
Z nami si, božja vsemogočnost, z našo krhkostjo.
Z nami si, večna ljubezen in spremljaš vsak naš korak.
Z nami si, suvereno varstvo in zagotovilo uspeha v skušnjavah.
Z nami si, moč, ki podpiraš našo omahujočo velikodušnost.
Z nami si v naših bojih in neuspehih, v naših težavah in preizkušnjah.
Z nami si v naših razočaranjih in stiskah, da nam vrneš pogum.
Z nami si v žalosti, da nam daješ navdušenje svojega veselja.
Z nami si v samoti kot tovariš, ki nikoli ne odpove.
Z nami si v našem apostolskem poslanstvu, da nas vodiš in podpiraš.
Z nami si, da nas vodiš k Očetu po poti modrosti in večnosti. Amen.
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SVETE MAŠE IN GODOVI
1. 9. sobota, Brezijanska Mati Božja
2. 9. ANGELSKA NEDELJA,
Marjeta, mučenka
3. 9. ponedeljek, Gregor Veliki, p.
4. 9. torek, Rozalija, devica
5. 9. sreda, mati Terezija, red.
6. 9. četrtek, Zaharija, prerok
7. 9. petek, Regina, mučenka

Grahovo (19.00)
Grahovo (9.00)
Bločice (10.15)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Lipsenj (18.00)
Grahovo (19.00)
8. 9. sobota, ROJSTVO
Lipsenj (18.00)
DEVICE MARIJE
Grahovo (19.00)
9. 9. TRIINDVAJSETA
Grahovo (9.00)
NEDELJA MED LETOM
Žerovnica (10.15)
10. 9. ponedeljek, Ines, mučenka Lipsenj (18.00)
Grahovo (19.00)
11. 9. torek, Pafnutij, škof
Grahovo (19.00)
12. 9. sreda, Marijino ime
Grahovo (19.00)
13. 9. četrtek, Janez Zlatousti, škof Grahovo (19.00)
14. 9. petek, POVIŠANJE
Grahovo (19.00)
SVETEGA KRIŽA
15. 9. sobota, Žalostna Mati Božja Lipsenj (18.00)
16. 9. NEDELJA SVETNIŠKIH Grahovo (9.00)
KANDIDATOV
Žerovnica (10.15)
17. 9. ponedeljek, Robert Bellarmin, šk. Grahovo (19.00)
18. 9. torek, Jožef Kupertinski, duh. Grahovo (19.00)
19. 9. sreda, Januarij, škof
Grahovo (19.00)
20. 9. četrtek, korejski mučenci Grahovo (19.00)
21. 9. petek, Matej, apostol
Grahovo (19.00)
22. 9. sobota, Salaberga, opatinja Bločice (18.00)
23. 9. SLOMŠKOVA NEDELJA, Grahovo (9.00)
pater Pij
Žerovnica (10.15)
24. 9. ponedeljek, Anton M. Slomšek, šk. Grahovo (19.00)
25. 9. torek, Sergej, menih
Grahovo (19.00)
26. 9. Sreda, Kozma in Damjan, muč. Grahovo (19.00)
27. 9. četrtek, Vincencij P.
Grahovo (19.00)
28. 9. petek, Venčeslav, mučenec Grahovo (19.00)
29. 9. sobota, MIHAEL,
Grahovo (19.00)
GABRIJEL, RAFAEL, nadangeli
30. 9. ŠESTINDVAJSETA,
Grahovo (9.00)
NEDELJA MED LETOM,
Žerovnica (10.15)
Hieronim

+ Janez MIHELČIČ (Iga vas), obletna
++ oče Jože, 16. obl., sin Andrej DOVIČEVI
++ iz družine ŠTRITOF (Bločice 11)
++ Matija BARAGA, obletna
Sv. maša drugod
Sv. maša drugod
Sv. maša drugod
++ iz družine MAHNE
++ iz družine OKOLIŠ
+ Franc GERBEC (Lipsenj 2), ob roj. dnevu
+ Jožefa HERBLAN
+ Jožef MULEC (namesto cvetja)
+ Jože JENC
++ Stane, obletna, starši MODIC
+ Anton KUNSTEK, 30. dan
+ Emil ULE, 8. obletna
Za župljane
Po namenu?
Po namenu?
+ Danijela SEŽUN, obletna
++ starši ŠRINJAR, sestra Tončka
++ Terezija, Janez LUNKA, obletna
Za župljane
+ Ljudmila INTIHAR, obletna
Po namenu?
Po namenu?
Po namenu?
++ mož Edo, sestra Angela ŽNIDARŠIČ, obl.
++ Anton, Ivana POROK, Ema ŠRAJ
Za župljane
Sveta maša drugod
Sveta maša drugod
Sveta maša drugod
Po namenu?
Po namenu?
Po namenu?
++ iz družine MAROLT
Za župljane

