december 2018

št. 12

OZNANILA
župnije
Grahovo pri Cerknici
Se nam za letos izpolnjujejo pričakovanja?
V leto, ki ga končujemo, smo stopili z raznimi pričakovanji. Otroci pričakujejo čim boljše ocene in čim manj učenja. Mladi pričakujejo, da bodo starši čim
manj tečni in čim velikodušnejši. Starši pričakujejo od otrok uresničitev svojih in njihovih sanj. Odrasli pričakujejo boljše
plače in pokojnine. Župniki pričakujemo, da
bo čim več ljudi v cerkvi in da se bodo otroci
pri verouku čim več naučili. Ostareli pričakujejo zdravja in gibčnosti vse do zadnjega dneva
življenja. Na športnem področju pričakujemo
velikih uspehov naših tekmovalcev. Enako velja
za glasbo, za ples. Tudi od politikov pričakujemo veliko več, kot nam morejo dati. Skratka,
od drugih pričakujemo veliko več kot od samih sebe. Zato je na mestu vprašanje: kaj pa jaz
pričakujem od samega sebe? Kaj bi rad postal
ali si pridobil v določenem obdobju? Če si zastavimo visoke cilje, bomo vsaj
malo dosegli želena pričakovanja, če pa ciljev ni, tudi najmanjših pričakovanj
ne bomo dosegli. Kot kristjani pa bi se morali še vprašati: Kaj pa Bog pričakuje od mene? Če beremo Sveto pismo in molimo. In če prisluhnemo tistim, ki
nam dobro želijo, se nam Božja pričakovanja vsaj malo svitajo. Prihaja veseli
december. Naj veselje zaobjame najprej moje srce. Prihajajo trije možje, ki so
znani po svoji dobrotljivosti. Naj dobrota odpre tudi mojo denarnico. Prihaja
Jezus – Bog med nas. Naj Božja milost ogreje moj razum. Prihaja novo leto. Naj
optimizem usmerja moj pogled v prihodnost.
Župnik Sandi

NAPOVEDNIK
ӴӴ V soboto, 1. 12., je ob 11.00 žegnanjska sveta maša pri sv. Miklavžu pod Slivnico. Z več strani
gredo procesije. V Grahovem se
zberemo ob 9.30 pred cerkvijo in
krenemo na pot. Zvečer začnemo
devetdnevnico v čast Brezmadežni
s posebnim branjem za vsak dan.
ӴӴ V nedeljo, 2. decembra, nas ob
16.00 obišče sveti Miklavž. Prispevek staršev je 10 evrov na enega otroka. Za ministrante in otroški zbor ni prispevka. Že pred
tem sveti dobrotnik obišče tudi
naše ostarele na domu.
ӴӴ V soboto, 8. 12., je na dan pred našim žegnanjem dopoldne (9.00–
12.00) mini oratorij za otroke
(molitev, delavnice, igre). K večerni maši (18.00) pa vabljeni
starejši in bolni. Kdor želi, lahko
med mašo prejme tudi bolniško
maziljenje. Po sveti maši sledi pogostitev za starejše v župnišču.
ӴӴ Na drugo adventno nedeljo,
9. 12., je žegnanje, zunanja slovesnost Brezmadežne, naše farne
zavetnice. Med svetima mašama
v župnijski cerkvi je izpostavljeno Najsvetejše, zato smo vabljeni
k molitvi. V Grahovem sodeluje župnijski pevski zbor, pa tudi
otroci 5., 6. in 7. razreda. Ta dan
je tudi priložnost za praznično sveto spoved, ki velja že tudi
za božič.
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ӴӴ V sredo, 12. 12., ob 19.00 sta predavanje in sestanek za starše veroučencev.
ӴӴ V petek, 14. 12., je po sveti maši
srečanje za 8. in 9. razred.
ӴӴ Na tretjo adventno nedeljo,
16. 12., pri deveti sveti maši sodelujejo otroci 8. in 9. razreda.
Začnemo tudi božično devetdnevnico, skavti pa prinesejo Betlehemsko lučko.
ӴӴ V ponedeljek, 17. 12., pri božični
devetdnevnici sodelujejo predšolski otroci in prvi razred. Zbiramo
ovčke.
ӴӴ V torek, 18. 12., pri božični devetdnevnici sodelujejo otroci 2. razreda.
ӴӴ V sredo, 19. 12., je pri verouku božična sveta spoved. Pri božični devetdnevnici sodelujejo otroci 3. razreda.
ӴӴ V četrtek, 20. 12., pri božični devetdnevnici sodelujejo otroci 4. razreda.
ӴӴ V petek, 21. 12., je po sveti maši
srečanje za 8. in 9. razred. Tudi praznična sveta spoved.
ӴӴ V soboto, 22. 12., je ob 11.00 delavnica za otroke, da pripravimo krone in vse drugo za kolednike.
ӴӴ Na sveti večer (24. 12.) je otroška
božična maša ob 18.00, ko pojejo
naši otroci. Ob koncu slovesnosti
je blagoslov otrok. Blagoslovimo
tudi kredo in kadilo za koledni-

dekanijski izlet mladine na Dunaj.
ke. Vse kaže, da glede na pridnost
Za tiste, ki jih zanima, podrobnosti
naših otrok mali Jezušček obdari
otroke s skromnimi darilci. Točpri g. župniku.
no ob polnoči pa s pesmijo Sveta ӴӴ Od božiča pa tja do treh kraljev nas
obiščejo koledniki (glej razpored!).
noč, blažena noč začnemo praSpremlja jih g. župnik in (po želji)
znik Gospodovega rojstva v žublagoslovi vaše domove. Sladke dopnijski cerkvi. S slovesnim petjem
brote, ki nam jih namenjate, bomo
polepšajo kot vedno ta praznik
pojedli, denar pa namenili delno za
naši pevci. Pred vsako sveto mašo
salezijanske misijone, delno za obje župnik v spovednici. Tudi drunovo strehe na Lipsenju. Hvala za
ge dneve po dogovoru.
Vašo velikodušnost!
ӴӴ Na štefanovo, 26. 12., sta na Lipsenju ob desetih žegnanjska maša ӴӴ Na starega leta dan (ali na drugi
sveti večer) je ob 18.00 v župnijski
in blagoslov konj. Že prej pa je
cerkvi zahvalna maša za vse doob devetih sveta maša za domovibrote, ki smo jih prejeli od Boga v
no na Bločicah. V župnijski cerpreteklem letu. Noč bo dolga, zato
kvi na ta dan svete maše ne bo.
je zelo na mestu obisk silvestrske
ӴӴ Na praznik Nedolžnih otrok,
svete maše. Vabljeni v čim večjem
28. 12., molimo tudi za nerojene
številu!
otroke.
ӴӴ V soboto, 29. 12., organiziramo

Koledniki in blagoslov hiš 2018:
26. december (torek) ob 13.00: GRAHOVO (pod glavno cesto: smer
župnišče – mizarstvo Ule),
27. december (četrtek) ob 15.00: GRAHOVO (ob glavni cesti),
28. december (petek) ob 15.00: GRAHOVO (od glavne ceste mimo stare šole proti Radleku),
30. december (nedelja) ob 13.00: GRAHOVO (od glavne ceste mimo gasilskega doma, šole in naprej),
ob 15.00: GRAHOVO (od fužine proti frizeriji
Brigita),
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Koledniki in blagoslov hiš 2019:
2. januar (sreda) ob 10.00: ŽEROVNICA (od gasilskega doma po levi
strani),
ob 14.00: ŽEROVNICA (od gostilne »Pri Stani« po
desni strani),
ob 16.00: ŽEROVNICA (okrog mlina, Podšteberk),
5. januar (sobota): ob 10.00: LIPSENJ (nad cesto in pri cerkvi),
ob 14.00: LIPSENJ (pod cesto) in GORČICE,
ob 18.00: Grahovo: koledniška sv. maša in pica,
6. januar (nedelja) ob 12.00: rezervni termin (po dogovoru),
ob 14.00: BLOČICE.
Ko sta Jožef in Marija iskala prenočišča,
jima ljudje niso znali prisluhniti in ju sprejeti.
Danes se pogosto tudi mi obnašamo podobno.
ZATO VSEM SODELAVCEM, ŽUPLJANOM
IN VAŠČANOM ŽELIM,
DA BI OB PRAZNOVANJU
JEZUSOVEGA ROJSTVA
IN VSTOPA V LETO 2019 BILI LJUDJE
POSLUŠANJA IN SPREJEMANJA.
Naj nas Bog blagoslavlja v tem prizadevanju.
Župnik Sandi

OBVESTILA
 Zaradi zimskega časa so tedenske
Janezu Bosku, ob sredah za domosvete maše v Grahovem ob 18.00,
vino, ob četrtkih po sveti maši za
po podružnicah pa ob 17.00, če jih
duhovne poklice, ob petkih za naše
le naročite.
bolnike in ob sobotah za družine.
 Čez teden molimo po sv. maši po  Verouk za otroke poteka po razporazličnih namenih: ob ponedeljredu ob sredah in petkih.
kih za beatifikacijo naših svetni-  Ob petkih popoldne so uradne ure
ških kandidatov, ob torkih v čast sv.
v župnišču, sicer pa je g. župnik
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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.







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.
Ob sobotah gospe čistijo in krasijo
cerkev po dogovoru ali razporedu.
Ob 10.00 so pevske vaje za otroški
zbor in ob 20.00 tudi za starejši cerkveni zbor. Vabljeni novi člani!
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. Naročniki na verski tisk
lahko poravnate letno naročnino
pri g. župniku. Vabimo tudi nove
naročnike.
 Kupite lahko Marijanski koledar,
pratiko za leto 2019, naročite pa se
lahko tudi na Mohorjeve knjige.
 Vsem, ki ta mesec godujete, praznujete rojstni dan ali kakšen jubilej, voščimo obilo Božjega žegna.

MOLITVENI NAMENI SVETEGA OČETA – december 2018
Za evangelizacijo: V SLUŽBI POSREDOVANJA VERE
Da bi ljudje, ki so zavzeti v službi razumevanja vere, v dialogu s kulturami našli govorico za današnji čas.

DOGODKI
Veseli december ali adventni
čas, kaj bomo izbrali?
Oboje je pred vrati, vendar pa v
polnosti lahko doživimo le enega ob
obeh. Odločiti se bomo morali že v
naslednjih dneh. Na eni strani nas bo
obdajal blišč zunanjega sveta, na drugi
strani pa bogastvo miru in hrepeneče
pričakovanje.
Advent, božič, tepežkanje, Štefanovo, novo leto.., vse to predstavlja

december, mesec radosti in veselja.
Čas adventa lahko tako verni, kot tudi
neverni, v vsakem primeru izkoristimo za poglobitev vase, za umiritev, za
pripravo na božični čas, pripravo na
zaključek nekega obdobja, kot je na
primer koledarsko leto, za razmislek o
prihodnosti, o naših ciljih, vrednotah,
o tem kaj si želimo v prihodnosti, kaj
smo za to pripravljeni narediti, pa tudi
o tem, kaj smo v zadnjem obdobju –
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npr. koledarskega leta – doživeli, dosegli, kaj nas je krepilo in kaj šibilo, kaj
smo dobrega naredili, kaj bi ponovili
in česa bi se najraje znebili.
Čas adventa izkoristimo za čas, ko
si dejansko vzamemo čas za ljudi, ki
so nam blizu, ko si utrgamo dragocene
trenutke v drvečem ritmu vsakdana za
vzpostavitev ali poglobitev pristnih odnosov. Skušajmo umiriti tempo življenja ter prebiti več časa tako, kot bi si želeli, da bi ga lahko vsak dan tekom leta.
TRIJE DOBRI MOŽJE
Se v dan meglen tja v jesen,
srečalo je troje znamenitih mož,
daril bo nosil vsak zvrhan koš,
Miklavž, Božiček, Dedek Mraz,
dogovor bo potreben pravi čas!
Miklavž modruje, pomembno pravi,
to že od nekdaj v njegovi je naravi,
zakaj trikrat darove bi nosil,
le enkrat na leto naj bi obdarili,
se pod težo bremena daril znojili.
Miklavž (otroška)
Miklavž je prišel k nam v vas,
v prelepo vas.
S čudo smo ga gledali,
kot prvo od čudes.
Dal nam je bombone,
suho sadje in še kaj,
Samo da bi bili zadovoljni vsi,
polnih trebuščkov
in brez skrbi!
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Le parklji so gledali nas pozorno,
če kateri
priden ni!
Skrbelo nas je zelo,
če kateri parkelj
ukradel nas ne bo,
kaj bi govorili tako,
če pa so nas gledali grdo!
Potem je naš Miklavžek
odšel v deveto vas,
pustil nam koš poln vejičic,
tam je pisalo
PRIDEM K VAM ŠE KDAJ!

V SVETI NOČI
Anica Černejeva
V sveti noči, v tihi noči
angelčki veseli
so na zvezde, svetle zvezde
tiho prileteli.
„Lučke božje, drage lučke,
pojdite ve z nami!
Radi bi k ljudem na zemljo,
pa ne znamo sami.“
Pa so zvezdice za lučke
angelčki si vzeli,
ko so skozi črno temo
k nam na svet hiteli.
Na božičnem drevcu zlate
zvezde zdaj gorijo,
angelčki pa zlato srečo
med ljudmi delijo.

Ivan Cankar,
Zopet je bilo leto naokoli in vinarji Kurentova pesem
O domovina, ko te je Bog ustvaril,
po celi Sloveniji so vabili na pokušino novih vin. Grahovska župnija že te je blagoslovil z obema rokama in je
vrst let združuje prijetno s koristnim rekel: Tod bodo živeli veseli ljudje.
Skopo je meril lepoto, ko jo je troin župnik Sandi Osojnik ob tem času
zbere vse, ki želijo spoznavati zgodo- sil od vzhoda do zahoda; šel je mimo
vino naše dežele in se ob tem povese- silnih pokrajin, pa se ni ozrl nanje –
liti. Letos smo kar dodobra spozna- puste leže tam, strme proti nebu s sleli Vipavsko dolino in Goriška brda. pimi očmi in prosijo milosti.
Naj naštejem samo najpomembnejše:
Nazadnje mu je ostalo polno prgišče
Vrhpolje – v župnijski cerkvi ogled lepote; razsul jo je na vse štiri strani, od
Rupnikove mozaične freske. Kosta- štajerskih goric do strme tržaške obale
njevica pri Gorici – frančiškanski sa- ter od Triglava pa do Gorjancev in je
mostan, cerkev, grobnice Burbonov, rekel: Veseli ljudje bodo živeli tod; pesem
knjižnica. Sveta Gora – sveta maša z bo njih jezi in njih pesem bo vriskanje!
župnikom Sandijem in pevci. KojKakor je rekel, tako se je zgodilo.
sko – cerkev sv. križa z najstarejšim Božja setev je pognala kal in je rodioltarjem. Zali Breg – degustacija vin la – rasla so nebesa pod Triglavom.
na kmečkem turizmu. Dobrovo – Oko, ki jih ugleda, obstrmi pred tem
grad, slikarska razstava Zorana Mu- čudom božjim, srce strepeče od same
šiča. Gorjača – vzpon na stolp. Mar- sladkosti; zakaj gore in poljane oznatinova večerja v gostilni Pri Marjotu, njajo, da je Bog ustvaril paradiž za dokjer smo se zavrteli ob harmonikarju movino veselemu rodu, blagoslovljeMarku, ki je veselo prebiral tipke svoje nemu pred vsemi drugimi.
harmonike. V poznih večernih urah
Vse, kakor je rekel, se je zgodilo;
smo se zadovoljni in polni vtisov vrni- bogatejši so pač drugi jeziki; pravijo
li domov ter si brez izjeme rezervirali tudi, da so milozvočnejši in bolj prisedeže za prihodnje leto.
pravni za vsakdanjo rabo – ali slovenJožica Turšič ska beseda je beseda praznika, petja in
vriskanja. Iz zemlje same zveni kakor
Ob stoletnici smrti našega pisatelja velikonočno potrkavanje in zvezde
Ivana Cankarja velja omeniti, da je bil pojo, kadar se na svoji svetli poti ustaveren človek. Znan je njegov slogan: vijo in se ozro na čudežno deželo pod
Mati, domovina, Bog. Pa tudi sicer na seboj. Vesela domovina, pozdravljena
več mestih v svojih delih omenja Boga. iz veselega srca!
Martinovanje
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SVETE MAŠE IN GODOVI

1. 12., sobota, Florencija, Slivnica – Miklavž (11.00)
devica
Bločice (16.00)
Grahovo (18.00)
2. 12., PRVA ADVENTNA Grahovo (9.00)
NEDELJA, Natalija, muč, Bločice (10.15)
3. 12., ponedeljek, Frančišek Grahovo (18.00)
4. 12., torek, Barbara, muč. Grahovo (18.00)
5. 12., sreda, Filip Rinaldi Grahovo (18.00)
6. 12., četrtek, Miklavž, šk. Grahovo (18.00)
7. 12., petek, Ambrož, šk. Grahovo (18.00)
8. 12., sobota, MARIJINO
Grahovo (18.00)
BREZMADEŽNO SPOČETJE
9. 12., DRUGA ADVENTNA Grahovo (9.00)
NEDELJA, Valerija mučenka Žerovnica (10.15)
10. 12., ponedeljek, Loretska MB
11. 12., torek, Damaz, papež Grahovo (17.00)
12. 12., sreda, Guadalupska MB Grahovo (18.00)
13. 12., četrtek, Lucija, muč. Grahovo (18.00)
14. 12., petek, Janez od Križa Grahovo (18.00)
15. 12., sobota, Kristina, dev. Grahovo (18.00)
16. 12., TRETJA ADVENTNA Grahovo (9.00)
NEDELJA, Adela, kraljica
Žerovnica (10.15)
17. 12., ponedeljek, Lazar Grahovo (18.00)
18. 12., torek, Gacijan, škof Grahovo (18.00)
19. 12., sreda, Anastazij, papež Grahovo (18.00)
20. 12., četrtek, Filogonij, škof Grahovo (18.00)
21. 12., petek, Peter Kanizij Grahovo (18.00)
22. 12., sobota, Hunger, Lipsenj (17.00)
škof
Grahovo (18.00)
23. 12., ČETRTA ADVENTNA Grahovo (9.00)
NEDELJA, Janez Kancij, duh. Žerovnica (10.15)
24. 12., ponedeljek, SVETI Grahovo (18.00)
VEČER – Adam in Eva
25. 12., torek, BOŽIČ Grahovo (polnoč)
– GOSPODOVO
Grahovo (9.00)
ROJSTVO
Žerovnica (18.00)
26. 12., sreda, ŠTEFAN, Bločice (9.00)
mučenec
Lipsenj (10.15)
27. 12., četrtek, JANEZ, ap. Grahovo (18.00)
28. 12., petek,
Grahovo (18.00)
NEDOLŽNI OTROCI
29. 12., sobota, David, kralj
30. 12., NEDELJA SVETE Grahovo (9.00)
DRUŽINE, Rajner, škof Žerovnica (10.15)
31. 12., ponedeljek,
Grahovo (18.00)
Silvester, papež

Po namenu?
Roman TOMŠIČ, 30. dan
Za duše v vicah
+ Marija in Janez ŠTIH, obletna
+ Pavle OREHEK, 1. obletna
Za župljane
++ Antonija, ob r. d., Anton LUNKA
Po namenu
Po namenu
Po namenu?
+ sestra Herenija ZAKRAJŠEK
V zahvalo, ++ starši in brat HUMAR
++ Marija ROK, Marija PRIMOŽIČ
Sveta maša drugod
+ Janez ŠKRLJ, 30. dan
++ Neži, Rudolf, Ivanka JENC, za zdravje Janeza
Za župljane
Za zdravje
++ Lado in starši LUŽAR
+ Jožef MULEC (namesto cvetja)
++ Jože in ostali JENC
Za župljane
Po namenu?
++ Marija, obl., Janez, sinova Jože in Andrej KRANJC
++ iz družine AVSEC in ŠPAREMBLEK
Po namenu
++ Jure ŠEGA, Robi PANTAR
++ ŠTEFANOVI in MIKAVČEVI
++ Marija, obl., ostali ULE
++ iz družine TURK in GODEŠA
++ iz družine KNAP
+ Katja ZGONC, obletna
Za župljane
Po namenu?
Za domovino
+ Danijela Mekinda
+ Janez MIHELČIČ (Iga vas)
++ Jože, obl., Francka MIHELČIČ
Sveta maša na Dunaju z dekanijsko mladino
+ Anton GODEŠA
++ Andrej, obl., Ivana LOGAR
V zahvalo za preteklo leto

