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OZNANILA
župnije
Grahovo pri Cerknici
MIR ŽIVIM IN RAJNIM!
Mir je ena redkih stvari, ki jih privoščimo živim in rajnim. Sveti Frančišek
iz Assisija je pozdravljal ljudi z besedami: Mir in dobro! Po njegovem zgledu to
počnejo tudi njegovi duhovni sinovi. Pri sveti maši
si med podajanjem rok izrečemo: Mir s teboj! Tudi
duhovnik nas spodbuja z besedami: Gospodov mir
naj bo vedno z vami!. In še preden zapustimo cerkev,
za nami zakliče: Pojdite v miru! Na novega leta dan
obhajamo celo svetovni dan miru. Jezus nam tudi
govori o miru, ki ga daje samo On in ga svet ne more
dati. Jezusov mir stopi v naše srce, ko iz njega odstranimo razne strahove, nemire, probleme in skrbi.
Na pogrebih zaželimo tudi našim rajnim, da bi počivali v miru. Kristjani radi molimo za mir v svetu, saj
vemo, da zgolj človeško prizadevanje ne zadostuje.
Mir mora biti najprej navzoč v mojem srcu, nato v
družini, kjer živim. Pa v kraju, na službenem mestu, v naši domovini in tudi s sosednimi narodi. O
miru govorijo voditelji držav, o miru govorijo verski
dostojanstveniki, o miru govorijo po vseh mogočih
ustanovah in srečanjih. A vsi vedno znova ugotavljamo, da nam ga primanjkuje. Pravi mir pa ni samo v tem, da ni vojne, spopadov,
prepirov ali drugih konfliktov. Pravi mir je v tem, da smo veseli drug drugega,
da smo radi skupaj, da si želimo dobro, da drugim privoščimo dobre stvari. Mir
je tudi, ko se bližnjemu od srca nasmehnemo ali ga iz sočutja stisnemo k sebi.
župnik Sandi

NAPOVEDNIK
HHNa praznik Vseh svetih, 1. 11., bo HHV soboto, 10. 11., organiziramo
po oznanjenih sv. mašah tudi blaMartinovo romanje na Sveto Goro
goslov grobov. In sicer na podruin v Goriška Brda. Navsezgodaj
žnicah po sv. maši, v Grahovem
se zbiramo v župnišču in ob 7.00
pa ob 16.00. Ob 17.00 bo v župnijkrenemo iz Grahovega. Podali se
ski cerkvi molitev rožnega venca
bomo čez Vipavsko dolino in si
za naše rajne, še posebej tiste, ki
privoščili nekaj krajših postankov.
so umrli v zadnjem letu. Med vsaNajprej se bomo ustavili v mestu
ko sveto mašo bo tudi priložnost
Vipava, in se nato podali v Vrhza sveto spoved. Za popolni odpolje, kjer je cerkev z Rupnikovipustek, ki ga lahko darujemo tudi
mi mozaiki. Sledi ogled samostaza svoje rajne, je treba k spovedi,
na na Kostanjevici z Burbonsko
sv. maši (in obhajilu), na pokogrobnico (z grobom francoskega
pališče ter moliti po papeževem
kralja Karla X.). Ob 11.00 imanamenu.
mo sveto mašo v največji Marijini
HHNa Verne duše, 2. 11., vsak duhovbožjepotni cerkvi na Goriškem, na
nik opravi tri sv. maše. Ob redni še
Sveti Gori. Po končani sv. maši bo
po papeževem namenu in za duše
pri avtobusu na parkirišču skupna
v vicah.
malica (v režiji župnika Sandija).
HHNa zahvalno nedeljo, 4. 11., bo
Nato se vzpnemo v Goriška Brda
ofer za vzdrževanje duhovnikov
s postanki na Kojskem, v vinski
v Grahovem in Žerovnici. Ob tej
kleti (z degustacijo), v Medani na
priložnosti se vam zahvalim za
Gradnikovi domačiji in na gradu
vse, kar prinesete v župnišče. V
Dobrovo. Hrabreži se bomo povevropski skupnosti smo (edino)
zpeli še na stolp na Gonjači in prav
v Sloveniji duhovniki (žal) brez
tam v gostilni pri Marjotu vsi skuplače in zato živimo od darov
paj imeli večerjo, ki se bo zaradi
dobrih ljudi. Naj vam Bog za vse
Markove harmonike krepko zavlepovrne s svojim blagoslovom! V
kla. Prispevek (30 evrov) vključuje
Grahovem pri sv. maši pojejo naši
prevoz in večerjo s prvo pijačo. Za
pevci.
cerkvene pevce in župnijske soHHV sredo, 7. 11., bo na Rakeku dedelavce je prispevek le 20 evrov.
kanijsko srečanje duhovnikov. Ob
Vstopnine in degustacija se dopla9.00 bo molitev rožnega venca v žučajo.
pnijski cerkvi, ob 9.30 pa bo še sve- HHV nedeljo, 11. 11., sodeluje v Grata maša. Vabljeni iz cele dekanije.
hovem pri sveti maši 2. razred. V
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tudi tisti, ki radi poslušate cerkveŽerovnici bo ofer za vzdrževanje
no petje!
duhovnikov. Na vrsti bo mesečna spoved. Pride gospod dekan HHNa nedeljo Kristusa Kralja, 25.
11, zaključujemo cerkveno leto. V
Maks.
Grahovem pri sv. maši sodelujejo
HHV nedeljo, 18. 11., pri grahovski
otroci 4. razreda.
sv. maši sodelujejo otroci 3. raHHV nedeljo, 2. 12., nas bo ob 16. uri
zreda.
obiskal Miklavž. Prispevek starHHV četrtek, 22. 11., goduje sv. Cecilišev je 10 evrov na enega otroka.
ja, zavetnica cerkvene glasbe.
Ministranti in otroški zbor brezHHV soboto, 24. 11., bo v Cerknici
plačno.
srečanje dekanijskih pevskih zborov ob 19.00. Vabljeni poleg pevcev

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
			
(katehistinja Polona, župnik Sandi)
• Ob nedeljah v novembru molimo
po vsaki sv. maši za rajne, ki jih posebej priporočamo Bogu.
• Zaradi zimskega časa so tedenske
svete maše v Grahovem ob 18.00,
po podružnicah pa ob 17.00, če jih
le naročite. V mesecu novembru je
še veliko prostih namenov.
• 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 do-

•

•
•
•

movino, ob četrtkih po sveti maši
za duhovne poklice, ob petkih za
bolnike 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.
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.
Potekajo redne pevske vaje ob so3

botah za otroški zbor ob 10.00 in
cerkveni zbor ob 20.00. Vabljeni
novi člani!
• Ob sobotah naše gospe rade čistijo in krasijo župnijsko cerkev, pa
tudi žerovniško. Občasno pa tudi
na Lipsenju in Bločicah. Hvala za
vaš trud in skrbnost. Vabimo nove
sodelavke!
• 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 obli-

•
•

•
•

kovanju mesečnih oznanil vabim k
sodelovanju še druge, ki znate kaj
lepega napisati.
Po dogovoru so priprave za krst in
poroko.
V nedeljo, 23. 9., sta prejela sv. krst
v naši župnijski cerkvi dva korajžna
fantiča. In sicer Tine in Valentin.
Naj Bog blagoslovi njune družine
in jih ohrani v svoji ljubezni.
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.

MOLITVENI
NAMENI
SVETEGA OČETA
– november 2018
Za evangelizacijo:
V SLUŽBI MIRU
Da bi govorica srca in
dialog vedno prevladala nad govorico orožja.
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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.

Za vse to in še za marsikaj se Bogu iz
dneva v dan zahvaljujemo in prosimo
Na prvo nedeljo v mesecu novem- še naprej Božjega varstva in pomoči.
sos
bru v Sloveniji obhajamo zahvalno
nedeljo, ko se zahvalimo Bogu predvsem za darove zemlje. Zavedamo se, O cerkvenem petju
Sveta Cecilija je bila rimska mučenda smo odvisni od narave in Božjega
blagoslova. Le ena huda ura je dovolj ka v 3. stoletju. Šele v 15. stoletju pa so
in že so vsi pridelki zemlje uničeni. jo začeli častiti kot zavetnico cerkvene
Letos se na splošno lahko pohvali- glasbe. Poročilo o njenem mučeništvu
mo, da so pridelki bili obilni, kar nas namreč govori, da je v svojem srcu slanavdaja z veseljem. Razen zemeljskih vila Boga, ko so jo peljali v smrt in ji
darov, ki jih prejemamo, pa so še du- prerezali vrat. Ob godu svete Cecilije
hovni darovi, ki nam jih daje Bog, a zato na poseben način praznujejo cerjih ne vidimo. To so razne milosti, pa kveni pevci, zborovodje in organisti.
tudi uslišanja. To je lahko dušno in te- V imenu župnije in tudi osebno bi se
lesno zdravje, notranji mir in veselje. zahvalil vsem v naši župniji, ki z lepim
Zahvala za zemeljske
dobrote
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petjem in orglanjem lepšajo praznične
svete maše. Naš cerkveni pevski zbor
obhaja prav te dni svojo osmo obletnico delovanja. Mnogi so se v teh letih
zamenjali, vabimo pa tudi nove člane.
Cerkveno petje je nekaj posebnega.
V cerkvi ne nastopamo ali se razkazujemo, temveč pojemo Bogu v čast.
Tudi ne prejmemo nobenega priznanja ali nagrade, kajti Bog je tisti, ki
nas za naše prizadevanje blagoslavlja
in nam vse bogato poplača z duhovnimi milostmi. Veliko vredno je tudi,
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da pojemo ljudske pesmi. To pomeni,
da smo pri sveti maši vsi vključeni v
sodelovanje. In najlepši način tega je,
da pojemo. Kdor poje, dvakrat moli.
Kdor poje z navdušenjem, je s srcem
pri Bogu. Tudi tisti, ki nima najboljšega posluha.
Župnik Sandi
Ob zaključku cerkvenega
leta
Svetopisemsko napovedovanje prihodnosti: Kaj se nam utegne zgoditi

jutri? Kaj se bo zgodilo s svetom? Kdaj
bo konec? Jezusove besede zatrdijo,
da se bo zgodilo, ničesar pa ne pove
o času oziroma kdaj. Bog obrača kolo
zgodovine, on je absolutni Gospodar.
Mi bi si radi pomagali s horoskopom
(s tistim, ki kaže ure). Naj bi šlo za pogled, ki mu ni nič skrito. Tega pa ne
zmore nobena stvar, niti vse vesolje
skupaj. Samo Bog je vesoljno oko, ki
mu ni nič prikrito. Vedeti, da smo v
Božjih načrtih, je največ, kar lahko
vemo. Naj pride danes ali jutri, se bo
zgodilo najboljše. Naše zadržanje glede tega bodi misel sv. Martina: Če sem
še potreben na zemlji za kaj dobrega, se
ne branim ostati, sicer se pa naj zgodi
Božja volja!. Kot prvi kristjani pogosto izrazimo svojo vero v Gospoda z
vzklikom – molitvijo: Pridi, Gospod
Jezus!
Tone Ciglar
SLOVENSKE ZAPOVEDI
(iz leta 1922, izdane
v Trstu)
1. Veruj v moč in lepoto našega jezika.

2. Ne imenuj po nemarnem tujih besed.
3. Posvečuj naše narodne praznike,
zahajaj predvsem v tiste templje
umetnosti in prosvete, kjer se gojijo naša umetnost, naša znanost in
naš jezik.
4. Spoštuj jezik svojega očeta in svoje
matere, da bo večno živel tvoj rod.
5. Ne ubijaj s tujkami in s spakedrankami blagoglasja in lepote svojega
jezika.
6. Ne prešustvuj s tujo navlako; ohrani svoj jezik čist in neomadeževan.
7. Ne kradi tujim jezikom besed in
načina izražanja.
8. Ne pričaj po krivem zoper svoj jezik; laž je trditev, da je naš jezik trd
in reven z izrazi.
9. Ne želi si mlačne in nezavedne
žene, da ti ne bo vzgajala otrok v
tujem jeziku in duhu.
10.
Ne želi svojega bližnjega jezikovnega in duševnega blagra; naš
jezik je lep in bogat, napredujemo
z znanostjo, bogatimo z umetnostjo, a česar še nimamo, si moramo
ustvariti sami.
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SVETE MAŠE IN GODOVI

1. 11., četrtek, VSI SVETI

Grahovo (8.00)
Žerovnica (9.00)
Bločice (10.15)
Lipsenj (14.30)
Bločice (16.00)
Žerovnica (17.00)
Grahovo (18.00)
Bločice (17.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (9.00)
Bločice (10.15)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Sveta Gora (11.00)
Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)

Za župljane
Po namenu?
Po namenu od drugod
++ Miroslav, Frančiška ULE
2. 11., petek, VERNE DUŠE
Za duše v vicah
Po papeževem namenu
+ Albina ULE
3. 11., sobota,
++ Janez, Angela MARKOVČIČ, družina ŠEGA
Viktorin Ptujski, mučenec
+ Janko POROK
4. 11., ZAHVALNA NEDELJA,
++ starši MULEC
Karel Boromejski, škof
++ starši in brat Stane TURŠIČ
5. 11., ponedeljek, Zaharija in Elizabeta
++ salezijanski dobrotniki
6. 11., torek, Lenart, opat
+ Ana ROK, obletna
7. 11., sreda, Engelbert, škof
Po namenu?
8. 11., četrtek, Bogomir, škof
Po namenu?
9. 11., petek, Posvetitev rimske stolnice
++ Anton, Ivan MAČEK, ŠPEHARJEVI
10. 11., sobota, Leon Veliki, papež
Za župljane
11. 11., DVAINTRIDESETA NEDELJA
++ sin Andrej, 2. obl., mama Francka, ob rd, DOVIČEVI
MED LETOM, Martin, škof
+ Jožefa HERBLAN
12. 11., ponedeljek, Jozafat, muč.
Po namenu?
13. 11., torek, Stanislav Kostka
Po namenu?
14. 11., sreda, Nikolaj Tavelić, muč.
Po namenu od drugod
15. 11., četrtek, Albert, škof
Po namenu od drugod
16. 11., petek, Marjeta Škotska, kraljica
Za župljane
17. 11., sobota, Elizabeta Ogrska
+ Ivana, obletna, Janez ULE
18. 11., TRIINTRIDESETA NEDELJA
++ Jožef MULEC (namesto cvetja)
MED LETOM, Karolina, mučenka
+ Jože JENC
19. 11., ponedeljek, Matilda, red.
Sveta maša drugod
20. 11., torek, Edmond, kralj
Sveta maša drugod
21. 11., sreda, Darovanje Device Marije Grahovo (18.00) Po namenu od drugod
22. 11., četrtek, Cecilija, muč. Grahovo (18.00) ++Antonija, sin Jože ŠVIGELJ, obletna
23. 11., petek, Klemen, papež Grahovo (18.00) ++ brat Franc, obl., nečak Boštjan, ob roj. dnevu
24. 11., sobota, vietnamski muč. Grahovo (18.00) Za pobite
25. 11., NEDELJA KRISTUSA Grahovo (9.00) ++ mama Francka, 5. obl., sin Andrej, ob godu, DOVIČEVI
KRALJA, Katarina Sinajska Žerovnica (10.15) ++ Frančiška, obl., ostali ROJC
26. 11., ponedeljek, Valerijan, škof Grahovo (18.00) ++ starši salezijancev
27. 11., torek,
Grahovo (18.00) ++ iz družin MIHELČIČ, DOLŠAK,
Modest, škof
Herenija ZAKRAJŠEK, Marija URBAS, obletna
28. 11., sreda, Katarina Labure Grahovo (18.00) + Antonija KOČEVAR, ob rojstnem dnevu
29. 11., četrtek, Filomen, muč. Grahovo (18.00) Za župljane
30. 11., petek, Andrej, apostol Grahovo (18.00) + Andrej KRANJC, ob godu

