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OZNANILA
župnije
Grahovo pri Cerknici
BODI USPEŠEN NA VSEH PODROČJIH!
So ljudje, ki so neverjetno uspešni. Česarkoli se lotijo, vse jim uspe. Radi rečemo, da jim gre kot po maslu. Uspešni so pri študiju, v službi, med prijatelji, pa
tudi v odnosu z drugimi družinskimi člani. Pogosto rečemo, da so rojeni pod
srečno zvezdo ali da je Bog na njihovi strani. Nekateri to povezujejo s srečo ali
usodo, celo z nebesnimi znamenji in horoskopom. Kristjani pa smo prepričani,
da nas v življenju usmerja Bog in nas vodi po poti uspehov.
Toda človeški uspehi še niso nujno tudi božji uspehi. Če pogledamo samo na Jezusa. Njegov konec življenja s smrtjo
na križu je bil človeško gledano neuspeh, v Božjih očeh pa
uspeh, ker nam je prinesel odrešenje. Tudi naši navidezni
neuspehi so lahko v Božjem načrtu uspehi. Če otrok dobi
v šoli slabo oceno, se to zdi neuspeh, je pa istočasno tudi
uspeh, ker je spodbuda, da se začne učiti, in dobi v naslednjem obdobju boljšo oceno. Mnogi svetniki so doživeli človeške neuspehe, kar jih je spodbudilo, da so začeli razmišljati
po božje in se spreobrnili. Spomnimo se sv. Pavla, ki je padel
s konja. Pa sv. Frančiška, ki je v času ranjenosti in bolečine
začel odkrivati svojo novo življenjsko pot. Smo v jesenskem
času, ko bolj ali manj uspešno pobiramo pridelke naših polj,
vrtov, vinogradov in sadovnjakov. Veselimo se, če smo veliko dobrih sadov pridelali. Pomemben je bil naš trud, pa tudi vremenske razmere, da ne omenimo
tudi Božjega blagoslova. Naj nas sadovi zemlje spodbudijo tudi k uspešnosti na
duhovnem področju. Da bi tudi naša molitev bila rodovitna. Mesec oktober nas
spodbuja, da bi se z rožnim vencem obračali k Nebeški materi Mariji.
Župnik Sandi

NAPOVEDNIK
ɶɶMesec oktober je posvečen Mariji, rožnovenski Materi božji. Pred
vsako tedensko sveto mašo molimo rožni venec, ob nedeljah pa eno
desetko.
ɶɶPrvi teden v oktobru obhajamo teden za življenje.
ɶɶV soboto, 6. oktobra, bo izlet otrok,
mladih in manj mladih v zabaviščni park v Gardaland v Italijo. Prispevek za prevoz in vstopnino je
50 evrov za odrasle, 40 za otroke
in mladino, 30 za župnijske sodelavce. Odhod iz Grahovega bo ob
5.00. Prijave zbira g. župnik Sandi.
ɶɶNa prvo nedeljo v mesecu (7. 10.)
v Grahovem sodelujejo otroci 5., 6.
in 7. razreda. Je ofer na Bločicah.
Zbiramo za kurjavo.
ɶɶV soboto, 13. 10., bodo ob 11.00
delavnice za otroke. Vabljeni vsi, še
posebej prvoobhajanci.
ɶɶNa drugo nedeljo v mesecu (14.
10.) bo ofer za kurjavo tudi v Grahovem in Žerovnici. Pride g. Maks
iz Begunj za mesečno spoved. Pri
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grahovski sveti maši sodelujejo
otroci 8. in 9. razreda.
ɶɶV soboto, 20. 10., bodo ob 11.00
delavnice za otroke. Vabljeni predvsem prvoobhajanci!
ɶɶV nedeljo, 21. 10., obhajamo svetovni dan misijonov. Zbiramo
sredstva za slovenske misijonarje,
zanje molimo. Smo pa tudi sami
misijonarji med ljudmi, ki Boga
ne poznajo ali ga celo sovražijo.
V Grahovem sodelujejo pri sv. maši
predšolski otroci in prvi razred.
ɶɶV sredo, 24. 10., bo ob 19.45 sestanek staršev prvoobhajancev. Prav je,
da se dogovorimo o bližnji in daljni
pripravi na naš največji župnijski
praznik naslednje leto. Vabljeni vsi!
ɶɶNa Martinovo soboto (11. 11.)
bomo šli na Martinovo romanje
na Sveto goro in v Goriška Brda.
Odhod bo ob 7.00 iz Grahovega.
Prispevek za prevoz in kosilo bo 30
evrov, za župnijske sodelavce polovico manj. Podrobnosti naknadno.
Prijave zbira župnik Sandi.

OBVESTILA
VEROUK V ŽUPNIJI GRAHOVO 2018/2019
SREDA: 16.15		TRETJI RAZRED (katehistinja Polona)
			 ČETRTI RAZRED (župnik Sandi)
17.00		PREDŠOLSKI IN PRVI RAZRED (katehistinja Patricia)
			DRUGI RAZRED (župnik Sandi)
			PETI, ŠESTI IN SEDMI RAZRED (katehistinja Polona)
PETEK: 19.30		OSMI IN DEVETI RAZRED – bivši birmanci
			(katehistinji Polona in Patricia, župnik Sandi)
Sočasno z veroukom se bodo začele tudi pevske vaje za otroški zbor ob sobotah ob 10.00. Občasno bodo ob sobotah ob 11.00 še delavnice. Prispevek
za verouk znaša 40 evrov za prvega otroka, za vsakega naslednjega pa deset
evrov manj. Zbiramo prijave tudi za predšolski verouk, ki se imenuje Sončni
žarek. Vabljeni otroci, stari pet let.
• 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 trpeče ter 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.
• 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.
• 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.
• V mesecu oktobru je še nekaj prostih dni za svete maše. Lahko jih
naročite!
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• Potekajo redne pevske vaje za certrud in skrbnost.
kveni zbor ob sobotah ob 20.00. • Zahvaljujem se vsem za bero in
Vabljeni tudi novi člani!
tudi za vaše dobrote z vrta, ki jih
• Ob sobotah naše gospe rade čistijo
prinesete v župnišče. Bog povrni!
in krasijo župnijsko cerkev, pa tudi • Vsem, ki ta mesec godujete, pražerovniško. Občasno pa tudi na
znujete rojstni dan ali kakšen jubiLipsenju in Bločicah. Hvala za vaš
lej, voščimo obilo Božjega žegna.
MOLITVENI NAMENI SVETEGA OČETA – oktober 2018
Za evangelizacijo: POSLANSTVO POSVEČENIH
Da bi posvečeni prebudili svojo misijonsko gorečnost in dosegli uboge,
obrobne in brezpravne.
Prvi cilj je »gledati na preteklost
s hvaležnostjo«. Drugi cilj je »živeti
sedanjost z navdušenjem«. Tretji cilj
je »sprejeti prihodnost z upanjem«.
Prebudite svet! To je spodbuda, ki
jo vsebuje pismo papeža Frančiška,
naslovljeno na vse posvečene osebe.
Papež Frančišek nakaže tri prednostne cilje. V osnovi vseh treh je želja,
da bi uresničili svojo poklicanost.
Prvi cilj je »gledati na preteklost s
hvaležnostjo«. Zavedati se svoje zgodovine je nepogrešljivo, da bi lastno
identiteto ohranjali živo, okrepili edinost družine in občutek pripadnosti
njenih članov. In prav tako, da ne bi
zapirali oči pred nedoslednostjo, ki
je sad človeške slabotnosti in morda
tudi pozabe nekaterih bistvenih vidikov karizme. Drugi cilj je »živeti sedanjost z navdušenjem«. To je prav-
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zaprav naravna posledica ponovnega
odkritja lastnega izvora. Zaobjema pa
tudi življenje po evangeliju v polnosti
in duhu občestva. Evangelij mora biti
priročnik za vsakdanje življenje in za
odločitve, ki so jih posvečeni poklicani sprejeti. Tretji cilj pa je »sprejeti
prihodnost z upanjem«. Ne smemo
se prestrašiti številnih težav, s katerimi se srečujemo v življenju, začenši s
krizo duhovnih poklicev. Prav v negotovosti se uresničuje upanje, ki je
sad vere v Gospoda, ki ponavlja: »Ne
boj se, jaz sem s teboj.« Ne popustite skušnjavi številk in učinkovitosti,
še manj pa skušnjavi, da bi se zanašali izključno na lastne moči. Tako
nas papež Frančišek opozarja. Zlasti
mlajše spodbuja, naj bodo protagonisti dialoga s starejšo generacijo. Njene izkušnje in modrost jih lahko bo-

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.

gatijo, sami pa ji lahko med drugim
ponudijo zagon in svežino svojega
navdušenja.
Domišljija dejavne ljubezni ne pozna meja. Potrebuje pa navdušenje,
da lahko prinaša evangeljskega duha
v kulture in najrazličnejša družbena
okolja. Znati posredovati radost in
srečo vere, živete v skupnosti, zaradi sposobnosti privlačnosti omogoči
rast Cerkve. Ko papež Frančišek opisuje svoja pričakovanja, izpostavlja
predvsem to željo, da bi Cerkev znala
pokazati radost in srečo, ki izhajata iz
Boga. Prav pričevanje bratske ljubezni, solidarnosti in medsebojne deli-

tve, kar v bistvu pomeni življenje po
evangeliju, daje Cerkvi veljavo.
Cerkev mora nadalje biti tudi »kovačnica prerokov«. Preroštvo je tisto,
kar zaznamuje posvečeno življenje. To
mora prebuditi svet. Preroki od Boga
sprejmejo sposobnost opazovanja
zgodovine, v kateri živijo, in interpretacije dogodkov. Razkrivajo zlo greha
in krivice, ker so svobodni in ne odgovarjajo drugim gospodarjem, ampak samo Bogu. Papež tudi poudarja,
da ne pričakuje, da bi posvečene osebe
ohranjale pri življenju »utopije«. Vseeno pa morajo znati ustvarjati drugačen prostor, kjer se živi evangeljsko lo-
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giko podarjanja, bratstva, raznolikosti
in medsebojne ljubezni. Biti morajo
strokovnjaki občestva. Idealen kraj,
kjer se to lahko uresniči, so prav skupnosti, ki jim pripadajo. Papež Frančišek glede tega izraža tudi željo, da bi

iskali priložnosti za vedno tesnejše sodelovanje med različnimi skupnostmi
na področjih sprejemanja beguncev,
bližine ubogih, oznanjevanja evangelija, ustvarjalnosti katehez in navajanja na molitveno življenje.

Frančiškova hvalnica stvarstva
Najvišji, vsemogočni, dobri Gospod,
tebi hvala, slava in čast in ves blagoslov.
Tebi, najvišjemu, edinemu pristoji
in nihče ni vreden tebe imenovati.
Hvaljen, moj Gospod, z vsemi tvojimi stvarmi,
posebno s soncem, velikim bratom,
ki razsvetljuje dneve in nas.
Lepo je in v velikem sijaju žari.
Tebe, Najvišji, odseva.
Hvaljen, moj Gospod,
v sestri luni in zvezdah.
Ustvaril si jih na nebu jasne, dragocene in lepe.
Hvaljen, moj Gospod, v bratu vetru in zraku,
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v oblačnem in jasnem in sploh v vsakem vremenu,
s katerim ohranjaš svoje stvari.
Hvaljen, moj Gospod, v naši sestri vodi,
mnogo koristi ponižna, dobra in čista.
Hvaljen, moj Gospod, v našem bratu ognju,
v katerem nam noč razsvetljuješ;
lep je in vesel in krepak in močan.
Hvaljen, moj Gospod, v naši sestri zemlji,
ki nas kakor mati hrani in nam gospodinji
in prinaša različno sadje in pisane rože z zelenjem.
Hvaljen, moj Gospod, v onih,
ki zaradi tvoje ljubezni odpuščajo
in prenašajo slabosti in trpljenje.
Blagor njim, ki ostanejo v miru,
zakaj ti, Najvišji, jih boš kronal.
Hvaljen, moj Gospod, v naši sestri smrti,
ki ji nihče v življenju ne uide.
Gorje njim, ki umrjejo v smrtnem grehu,
a blagor njim, ki počivajo v tvoji najsvetejši volji,
zakaj druga smrt jim ne bo mogla storiti žalega.
Hvalite in poveličujte mojega Gospoda
in zahvalite se mu in služite mu v veliki ponižnosti.
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SVETE MAŠE IN GODOVI

1. 10., ponedeljek, Terezija
2. 10., torek, angeli varuhi
3. 10., sreda, Gerard, opat
4. 10., četrtek, Frančišek Asiški
5. 10., petek, Apolinarij, škof
6. 10., sobota, Bruno, redovnik

Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Žerovnica (18.00)
Grahovo (19.00)
7. 10., ROŽNOVENSKA
Grahovo (9.00)
NEDELJA, Sergij, mučenec Lipsenj (10.15)
8. 10., ponedeljek, Pelagija Grahovo (19.00)
9. 10., torek, Dionizij, škof Grahovo (19.00)
10. 10., sreda, Florencij, muč.
11. 10., četrtek, Janez Dobri, p.
12. 10., petek, Maksimiljan Grahovo (19.00)
13. 10., sobota, Koloman, muč. Žerovnica (18.00)
14. 10., OSEMINDVAJSETA Grahovo (9.00)
NEDELJA MED LETOM, Bločice (10.15)
Kalist, papež
15. 10., ponedeljek, Terezija
16. 10., torek, Marjeta
17. 10., sreda, Ignacij Antiohijski Grahovo (19.00)
18. 10., četrtek, Luka, evangelist Grahovo (19.00)
19. 10., petek, Izak, mučenec Grahovo (19.00)
20. 10., sobota, Irena, mučenka Grahovo (19.00)
21. 10., MISIJONSKA
Grahovo (9.00)
NEDELJA, Uršula, muč.
Žerovnica (10.15)
22. 10., ponedeljek, Janez Pavel II Grahovo (19.00)
23. 10., torek, Janez Kapistran Grahovo (19.00)
24. 10., sreda, Anton M. Claret Grahovo (19.00)
25. 10., četrtek, Darinka, muč. Grahovo (19.00)
26. 10., petek, Dimitrij, muč. Grahovo (19.00)
27. 10., sobota, Sabina Avilska Grahovo (19.00)
28. 10., ŽEGNANJSKA
Grahovo (9.00)
NEDELJA, Simon in Tadej, ap. Žerovnica (10.15)
29. 10., ponedeljek, Mihael Rua Grahovo (19.00)
30. 10., torek, Marcel, muč.
31. 10., sreda, Bolfenk, škof

+ Andrej KRANJC, ob 80. rojstnem dnevu
+ Jože ŠEGA, 9. obletna
Za Božje usmiljenje in srečno zadnjo uro
Za duše v vicah
Za župljane
+ Andrej, obletna, ostali TURŠIČ
+ Ana ŽNIDARŠIČ, družina JERE
Za župljane
+ Terezija ŠEGA, obletna
Po namenu?
Po namenu?
Sv. maša drugod
Sv. maša drugod
Za mir v svetu
++ mama Ivana, 10. obl., ata Franc in Mira VESEL
+ Jožef MULEC (namesto cvetja)
++ Iz družine ŽNIDARŠIČ (ta STARIH)
Sv. maša drugod
Sv. maša drugod
Po namenu?
Po namenu?
Po namenu?
++ Jože TELIČ, Tone ZALAR, oba obletna
+ Jožefa HERBLAN
+ Stanislav, obletna, ostali ROK
Za župljane
Po namenu?
++ Zora in Štefan POLOVIČ, obletna
Po namenu?
++ Starši, mama Ivana MAHNE, obletna
Za zdravje družine KLANČAR
+ Srečo ANZELJC, obletna
+ Jože JENC, obletna
Za župljane
Sv. maša drugod
Sv. maša drugod

