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OZNANILA
župnije
Grahovo pri Cerknici
ČE SE BOSTE SPREOBRNILI,
SE BODO SKALE SPREMENILE V KUPE PŠENICE
V hribovski vasici Corps v francoskih Alpah se je 19. septembra v letu Gospodovem 1846 prikazala čudovita gospa otrokoma Maksiju in Melaniji. Na 1800 metrih
sta pasla živino in naenkrat zagledala ženo, ki je sedela na skali in jokala. Na sebi
je imela oblečeno nošo tistih krajev, okrog vratu pa je imela križ s kleščami in kladivom. Nagovorila je otroka: »Pridita bližje,
otroka moja. Ne bojta se. Sem prišla, da vama
pustim pomembno sporočilo. Naročita mojemu ljudstvu, da se naj podvržejo volji mojega
Sina. Komaj zadržujem njegovo roko, da vas
ne kaznuje. Nenehno molim, da vas moj Sin
ne zapusti. Začnite tudi vi moliti in opravljati
dobra dela. Nikoli mi ne boste poplačali za bolečine, ki jih trpim za vas. Bog vam je dal šest dni za delo in sedmi dan je prihranil
zase, da ga častite in molite. Mnogi tudi preklinjajo Boga. To so stvari, ki jezijo
mojega Sina, da bi vas kaznoval. Molite zjutraj in zvečer in ne samo en Očenaš ali
eno Zdravomarijo. V poletnem času le nekaj žena gre k sveti maši, drugi pa na delo.
Otroka moja, pojdita in to sporočita mojemu ljudstvu.« Tri leta pozneje je grenobelski škof Bruillard razglasil omenjeno Marijino prikazovanje za pristno. Na kraju
prikazovanja sta nastala Marijina božja pot in romarski center La Salette.
Letos bomo razmišljali Marijina sporočila ob raznih prikazovanjih po svetu. Lasaleška Gospa nas nagovarja, da bi v novem letu posvečevali Gospodov dan, ki je
nedelja, in da ne bi po nepotrebnem izgovarjali Božjega imena ali imen svetnikov.
Tudi zato bomo deležni Božjega blagoslova in blagostanja.
Župnik Sandi

NAPOVEDNIK
ӴӴ Na starega leta dan je drugi sveti
večer in tretji na večer pred Gospodovim razglašenjem. Stara navada
je bila, da se je te dni doma molilo
in blagoslovilo stanovanja in hiše.
ӴӴ V času od božiča do treh kraljev so
božično-novoletne počitnice. Ni
verouka. Začnemo ga šele 9. januarja.
ӴӴ Na prvi dan leta obhajamo praznik
Marije, Božje Matere. Je tudi svetovni dan miru.
ӴӴ V soboto pred praznikom Gospodovega razglašenja bo po sv. maši
v Grahovem druženje za kolednike
in njihove starše (tudi pica). Vsi
koledniki pridejo s kronami.
ӴӴ Na nedeljo Gospodovega razglašenja, 6. 1., bo na Bločicah ofer za
potrebe cerkve. Tudi priložnost za
sveto spoved.
ӴӴ V nedeljo, 13. 1., pri sv. maši v Grahovem sodelujejo predšolski in
prvi razred. Bo ofer za potrebe cer-
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kve. Na vrsti je mesečna spoved. V
spovednici bo gospod dekan Maks
Ipavec.
ӴӴ Od 18. do 25. januarja je teden molitve za edinost kristjanov. Pri vsaki
sv. maši bo primerno branje.
ӴӴ Na nedeljo verskega tiska, 20. 1.,
pri sv. maši v Grahovem sodelujejo
otroci 2. razreda.
ӴӴ V torek, 22. 1., začenjamo devetdnevnico v čast sv. Janezu Bosku.
ӴӴ V soboto, 26. 1., bomo imeli od
9.00 do 12.00 mini oratorij v čast
sv. Janezu Bosku. Imeli bomo igre,
delavnice, pesmi in molitev. Vabljeni otroci v čim večjem številu!
ӴӴ Na zadnjo nedeljo v mesecu, 27.
1., bomo v Grahovem obhajali don
Boskov praznik. Sodelujejo otroci
3. razreda in otroški zbor. V Žerovnici pa bo žeganjska v čast Spreobrnjenja apostola Pavla. Z ubranim
petjem bodo polepšali bogoslužje
naši župnijski pevci.

OBVESTILA
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
 Zaradi zimskega časa so tedenske
svete maše le v Grahovem ob 18.00,
ker je na podružnicah premrzlo.
 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
bolnike in ob sobotah za družine.
 Verouk za otroke poteka po razporedu ob torkih in sredah.
 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.
 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.
 Cerkveno so bili pokopani g. Janez
Škrlj na Lipsenju (11. 11.), g. Janez
Telič v Žerovnici (9. 12.) in g. Zofija Rožič v Grahovem (21. 12.). Gospod, daj jim večni pokoj! Posebna
zahvala gospodu Janezu Teliču za
zvonenje še posebej ob pogrebih
v Žerovnici in za njegovo skrb pri
vzdrževanju zvonov.
 V mesecu januarju je še kar nekaj
prostih namenov za sv. maše. Se
priporočam!
 Priporočam verski tisk, predvsem
Družino in Ognjišče, za otroke pa
Mavrico. Naročniki na verski tisk
lahko poravnate letno naročnino
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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.

DOGODKI

DEKANIJSKO SREČANJE
CERKVENIH PEVCEV

Sv. Cecilija je zavetnica cerkvenih
pevcev in priprošnjica za nove mlade
glasove. Tudi letošnje leto smo jo veselo in dostojno počastili. V cerkniški
farni cerkvi je bilo namreč 24. 11. 2018
dekanijsko srečanje vseh cerkvenih
zborov. Na prijetno cerkniško povabilo se je odzval le gospod župnik Sandi
iz Grahovega in prijavil naš zbor. Pa
nič hudega, bo pa drugo leto boljše.
Vemo, da je vsak začetek težak.
Uvodno in zaključno pesem smo
zapeli skupno s cerkvenim zborom
iz Cerknice. Naš zbor pa je zapel dve
Marijini pesmi, ki so nam tudi dejansko zelo pri srcu (Mariji v pozdrav;
Marija, ti pomagaj nam).
Po zaključku smo imeli skupno
srečanje s pogostitvijo v cerkniškem
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župnišču. Ob prijetnem klepetu se je
razlegalo tudi glasno petje.
Hvala vam gospod župnik Krnc za
povabilo in drugo leto nasvidenje.
Jožica Turšič
Žegnanjska sv. maša pri
sv. Miklavžu
Prvo soboto v decembru je potekal
že peti pohod štirih far. Procesije so
potekale iz smeri štirih far: begunske,
bloške, cerkniške in grahovske. Vreme nam je bilo naklonjeno, saj je bilo
za zimski čas prijetno toplo. Pot ni bila
predolga ob sproščenem in prijetnem
klepetu ter dobri družbi. Na romanje
pa so nekateri prišli z avtomobili.
Na ruševinah cerkve Sv. Miklavža
je bila žegnanjska sveta maša. Mašo so
vodili grahovski, cerkniški in bloški
župnik. Izvedeli smo veliko o življenju
sv. Miklavža, dobili pa smo tudi njegov blagoslov. Maša ni bila predolga,
da nas ne bi preveč zeblo.
Sledilo je druženje ob toplem čaju,
kuhanemu vinu in pecivu. Dobre volje smo pot nadaljevali proti domu z
mislijo, da se drugo leto spet srečamo.
Andreja Zemljak

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.

VOŠČILO
V mesecu decembru je praznoval rojstni dan naš gospod župnik Sandi.
Iskreno in iz srca mu voščimo, želimo mu še mnogo zdravja
in lepih dni med nami ter božjega blagoslova.
Farani župnije Grahovo
Miklavževanje

Žegnanje v Grahovem

Na prvo adventno nedeljo, 2. decembra, je našo župnijo obiskal sv.
Miklavž. Prej kot drugod, ker so naši
otroci pač bolj pridni kot drugi. Najprej je nebeški dobrotnik obiskal štirinajst starejših na njihovih domovih,
popoldne pa se je srečal z našimi otroki. Kar 92 se jih je našlo. V cerkvi nas
je najprej pozdravil g. župnik Sandi,
nato pa so otroci zaigrali igrico o Miklavžu in zapeli še nekaj pesmi. Stopnjevalo se je pričakovanje in končno je skozi vrata prišel sveti Miklavž.
Nekatere otroke je pobožal, nekaterim
drugim pa kakšno lepo misel povedal.
Sedel je na svoj prestol in klical po
imenih otroke, začenši z najbolj pridnimi. Bratci in sestrice so kar skupaj
prišli po darila in se še fotografirali.
Vsi po vrsti so obljubili, da bodo posnemali sv. Miklavža in prejeta darila
delili z drugimi. Obljubili pa so tudi,
da bodo v novem letu še bolj pridni
in da ni strahu, da bi se dobri mož v
spremstvu angelov naslednje leto spet
ne vrnil. Ena od mamic pa je izročila
darilo Miklavžu, saj si ga je tudi zaslužil.
sos

Na drugo adventno nedeljo smo
obhajali v naši župniji žegnanje, saj
smo praznovali Marijo Brezmadežno.
Pri grahovski slovesni sveti maši so
sodelovali z lepim petjem tudi cerkveni pevci. Že dan prej smo imeli dopoldne mini oratorij za otroke. Izdelovali
smo božične okraske za na smrekico,
se igrali in pekli toaste. Pri sobotni večerni sv. maši pa je g. župnik mazilil
naše starejše, za katere je v župnišču
sledila tudi zakuska.
sos
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Jože Pogačnik
KOLEDUJEMO
Saj pri mnogih zdaj je sveti večer,
toda brez božje glorije.
Saj mnogi postavljajo sveti hlev,
pa prazne so njihove jaslice.

Mati Marija ni trudna nič,
zdaj gospodinjit je šla.
Vsakdo tod najde topel kotlič,
nihče ne vzame nam Jezusa.

Mi pa spet kot otroci smo:
Iskreni, odkriti in vsi svetli.
Naj se veljaki, modraki nam smejejo,
večje modrosti od naše je ni.

Kadar še zvezda z Modrimi pride,
vsi se uvrstimo v procesijo.
Marija bo nesla Dete čez hribe,
otroci in Modri šli bomo za njo.

Ljubega Jezusa zibljemo,
Jezus nedolžni se nam smeji.
Ljubega Jezusa varujemo,
Jezus nas nič ne ogovori.

Jezus počival bo v rokah Marije,
sama molila bo tiho za se.
Mi bomo peli za njo litanije,
tudi pri vas se oglasimo grede.
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Marija Devica čudeže dela:
kdorkoli le hlevček ima.
K njej naj čiste roke izteza,
v jaslice prazne mu Jezusa da.

Mi pa, otroci, zvonimo, zvonimo,
Marija nese Jezusa vsem.
Naj ga vsi sprejmejo, tiho molimo:
v vseh hišah nocoj naj bo Betlehem.

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),

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 12.00: LIPSENJ (pod cesto) in GORČICE,
ob 15.00: BLOČICE,
ob 18.00: Grahovo: koledniška sv. maša in pica,
6. januar (nedelja) ob 12.00: rezervni termin (po dogovoru).
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SVETE MAŠE IN GODOVI
1. 1., torek, MARIJA,
BOŽJA MATI, NOVO LETO
2. 1., sreda, Bazilij in Gregor
3. 1., četrtek, Jezusovo ime
4. 1., petek, Abrunkulij, škof
5. 1., sobota, Milena, devica
6. 1., NEDELJA GOSPODOVEGA
RAZGLAŠENJA
7. 1., ponedeljek, Rajmund, duh.
8. 1., torek, Severin, opat
9. 1., sreda, Julijan, mučenec
10. 1., četrtek, Gregor Niški, škof
11. 1., petek, Pavlin Oglejski,
škof
12. 1., sobota, Tatjana, muč.
13. 1., NEDELJA
JEZUSOVEGA KRSTA
14. 1., ponedeljek, Odon, menih
15. 1., torek, Absalom Koprski
16. 1., sreda, Ticijan, škof
17. 1., četrtek, Anton, pušč.
18. 1., petek, Priscila, muč.
19. 1., sobota, Suzana, muč.
20. 1., DRUGA NEDELJA
MED LETOM, Boštjan, muč.
21. 1., ponedeljek, Neža, muč.
22. 1., torek, Laura, devica
23. 1., sreda, Zaroka Jožefa in Marije
24. 1., četrtek, Frančišek Saleški
25. 1., petek, Spreobrnjenje
apostola Pavla
26. 1., sobota, Timotej in Tim, škofa
27. 1., DON BOSKOVA
(SVETOPISEMSKA)
NEDELJA, Angela Merici
28. 1., ponedeljek, Tomaž
Akvinski, cerkveni učitelj
29. 1., torek, Valerij, škof
30. 1., sreda, Martina,
mučenka
31. 1., četrtek, Janez Bosko,
duhovnik

Grahovo (9.00)
Za župljane
Žerovnica (10.15) Po namenu?
Grahovo (18.00) Po namenu
Sveta maša drugod
Grahovo (18.00) ++ Jakob, obl., Antonija, ob rd, PERUŠEK
Grahovo (18.00) ++ Slavka, obl., ostali DROBNIČ
Grahovo (9.00)
++ sin Tine, oče Jože, ob rd, sin Andrej DOVIČEVI
Bločice (10.15)
++ Janez, Amalija ŠTRITOF, obletna
Sveta maša drugod
Grahovo (18.00) Po namenu?
Grahovo (18.00) Za zdravje
Grahovo (18.00) Za župljane
Žerovnica (17.00) + Janez TELIČ, 30. dan
Grahovo (18.00) ++ iz družin MAHNE in VOLONTE
Grahovo (18.00) V zahvalo za Božje varstvo
Grahovo (9.00)
+ Andrej KRANJC
Žerovnica (10.15) ++ Jože, 10. obl., Ivana ŠTENTA
Grahovo (18.00) Po namenu
Grahovo (18.00) Po namenu?
Grahovo (18.00) Po namenu?
Grahovo (18.00) Za zdravje
Grahovo (18.00) Po namenu
Grahovo (18.00) + Jože TRUDEN, obletna
Grahovo (9.00)
+ Marija ŠTIH, ob rd, Janez KOROŠEC
Žerovnica (10.15) za župljane
Grahovo (18.00) + Jože KOVAČ, obletna
Grahovo (18.00) Po namenu?
Grahovo (18.00) Po namenu?
Sveta maša drugod
Grahovo (18.00) Po namenu?
Grahovo (18.00) Po namenu?
Grahovo (9.00)
+ Janko POROK, obletna
Žerovnica (10.15) za župljane
Sveta maša drugod
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)

Po namenu?
Po namenu?

Grahovo (18.00)

Po namenu?

