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OZNANILA
župnije
Grahovo pri Cerknici
NE OBLJUBIM VAM, DA VAS BOM OSREČILA
NA TEM SVETU, AMPAK NA DRUGEM.

11. februarja leta 1858 se je nebeška Mati Marija prikazala štirinajstletni deklici
Bernardki v Lurdu na Francoskem, pri votlini Massabiele. Sledilo je še sedemnajst
prikazovanj. Zadnje 16. julija istega leta. Marija je bila ves čas v beli obleki z modrim
pasom ter zlatimi vrtnicami na nogah. V prikazovanjih je bila zelo redkobesedna.
Skupaj z Bernardko sta molili rožni venec. Naročila ji je, da je treba moliti in delati pokoro za spreobrnjenje grešnikov, da naj postavijo kapelo na kraju prikazovanja in da naj
semkaj hodijo verniki v procesijah. Nadalje,
da ji je ime Brezmadežno spočetje in da naj
Bernardka pije iz studenca, ki je na novo začel čudežno izvirati. Med vsemi sporočili pa
je eno veljalo Bernardki osebno: Ne obljubim
Vam, da vas bom osrečila na tem svetu, ampak na drugem. Gotovo je Bernardka
doživljala nebeško veselje ob srečevanju z Marijo, toda njenih 35 let življenja sta
močno zaznamovala tudi nerazumevanje in trpljenje. Po prikazovanjih so jo zelo
zasliševali in jo mnogi imeli za neumnico. Prav zato je kmalu šla od doma ter postala
redovnica v osrednji Franciji, v mestu Nevers. Dolga leta je bolehala za raznimi boleznimi ter umrla za jetiko. 20 let po smrti so odprli njen grob in jo našli (po čudežu)
nestrohnjeno. Razglasili so jo za svetnico. V Lurdu so se zatem zgodila mnoga čudežna ozdravljenja, zato je papež Janez Pavel II. na god Lurške Matere Božje razglasil
svetovni dan bolnikov. Ker se nenehno vsak izmed nas srečuje z bolnimi in trpečimi,
je prav, da smo do njih pozorni in jih v molitvi radi priporočamo Nebeški Materi.
župnik Sandi

NAPOVEDNIK
ӴӴ 2. 2. je praznik Svečnice ali Gospodovo darovanje. Radi darujmo za
sveče in tekoči vosek. Vzamemo
lahko blagoslovljene sveče (prostovoljni prispevki). V svetovnem merilu je to dan posvečenega življenja.
ӴӴ 3. 2. je prva nedelja v mesecu oziroma ofer na Bločicah za razsvetljavo in sveče. Pri sv. maši sodelujejo otroci 4. razreda. Po sv. maši
dobimo Blažev žegen proti bolezni
na grlu.
ӴӴ 8. 2. je dan Prešernove smrti ali
dan kulture. Morebiti celo obiščemo kakšno kulturno prireditev,
nedvomno pa lahko kaj kulturnega preberemo ali se vsak kulturno
vedemo.
ӴӴ 9. 2. goduje mučenka Apolonija, ki
je zavetnica proti zobobolu. Tudi
njej se priporočimo vsaj za njen
god, če že ne takrat, ko nas kaj zelo
boli. Molimo tudi za našo katehistinjo Polono.
ӴӴ 10. 2. je druga nedelja v mesecu in
redni mesečni ofer za razsvetljavo
in sveče. Bog povrni za vaše darove. Je tudi mesečna priložnost za
sveto spoved. Pride g. dekan Maks
Ipavec. Pri grahovski sv. maši sodelujejo otroci 5., 6. in 7. razreda.
ӴӴ 11. 2. je tudi god Lurške Matere
božje oziroma svetovni dan bolnikov. Radi pomagajmo in molimo
za naše preizkušene brate in sestre.
ӴӴ 14. 2. goduje sv. Valentin, ki ima
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ključ od korenin. Pregovorno se
torej začne prebujati narava. Je pa
sv. Valentin tudi zavetnik zaljubljencev. Naj bi naša ljubezen ne
poznala meja in bi imeli radi vse, s
katerimi se srečujemo.
ӴӴ 17. 2. je nedelja. V Grahovem pri
sveti maši sodelujejo otroci 8. in 9.
razreda (bivši birmanci).
ӴӴ 24. 2. je praznik apostola Matija, ki
pregovorno led razbija, če ga ni, pa
ga naredi.
ӴӴ Od 25. februarja do 1. marca so za
otroke zimske počitnice, zato ne bo
verouka in ne drugih župnijskih
dejavnosti.
ӴӴ 26. 2. goduje sv. Aleksander, aleksandrijski škof, ki je krstni zavetnik našega g. župnika Sandija.
Radi se ga spominjajmo v molitvi.
ӴӴ Po veliki noči (23.–25. april) bomo
poromali z župnijo Moravče v Bosno (Bihać, Jajce, Travnik, Sarajevo, Banja Luka …). Da se želodec
odpočije od velikonočne šunke in
zahrepeni po bosanskih čevapčičih
in pleskavicah.
ӴӴ Od 9. do 11. maja romamo skupaj
z župnijo Cerknica na južno Tirolsko. Ogledali si bomo mesta: Treviso, Schio, Trento, Bolzano, Merano,
čudoviti park Trautmansdorf in ladinsko pokrajino.
ӴӴ Za začetek počitnic (25.–29. junij)
pa bomo poromali z Dolenjci tudi
na Poljsko (Krakov, Marijina božja

pot Čenstohova, Wadowice, Kalwarija Zaberzidovska). Vabljeni!

Interesenti dobijo dodatne informacije pri župniku Sandiju.

OBVESTILA

 Zaradi zimskega časa so tedenske
svete maše redno 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 sredah in petkih.
 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 po 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.
V četrtek, 17. januarja, smo cerkveno pokopali gospo Frančiško
Komidar iz Grahovega. V imenu
župnijskega občestva se ji zahvaljujem za njen zgled krščanske matere, ki je redno hodila k sveti maši
in tudi rada darovala za cerkev.
Gospod, daj ji večni pokoj.
Razen rednih sodelavcev pri oblikovanju mesečnih oznanil vabim k
sodelovanju še druge, ki znate kaj
lepega napisati.
Po dogovoru so priprave za krst in
poroko.
V mesecu februarju 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
pri g. župniku. Vabimo tudi nove
naročnike.
Vsem, ki ta mesec godujete, praznujete rojstni dan ali kakšen jubilej, voščimo obilo Božjega žegna.
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MOLITVENI NAMEN SVETEGA OČETA – februar 2019
Trgovanje z ljudmi
Da bi velikodušno sprejeli žrtve trgovanja z ljudmi, prisilne prostitucije in nasilja.
Katoliška Cerkev ima namen ukrepati v vseh fazah trgovine z ljudmi: želi jih
obvarovati pred vsemi prevarami in zavajanjem; želi jih najti in osvoboditi, ko
so zasužnjeni. Želi jim pomagati po tem, ko so osvobojeni. Pogosto osebe, ki
so bile prevarane in so z njimi grdo ravnali, ne morejo več zaupati drugim. To
je ključ. Da bi mogli prek bližine in prijateljstva pomagati, da bi tisti, ki so bili
žrtve suženjstva ali trgovine z ljudmi, ponovno našli zaupanje, prijateljstvo in
varnost v človeških odnosih.
papež Frančišek

DOGODKI
Valentin Vodnik
Valentin Vodnik je bil slovenski duhovnik, frančiškan, pesnik, prevajalec,
razsvetljenec, jezikoslovec, učitelj, novinar in urednik. Rojen je bil leta 1758,
umrl pa je 8. januarja 1819 v Ljubljani. Po končani ljubljanski gimnaziji je
vstopil v frančiškanov red v Nazarjah,
kjer je oblekel redovniško obleko. V
tem času je študiral filozofijo in teologijo. Učil se je tudi italijanščino in francoščino. Leta 1784 je zapustil meniški
stan in je šel za duhovnika. Služboval je
v Sori pri Medvodah, na Bledu, v Ribnici in na Koprivniku nad Bohinjem, kjer
je prišel v stik z Žigom Zoisom. Ta ga
je povabil v svoj razsvetljenski krožek.
Vodnikovo življenje se je spremenilo z
ustanovitvijo Ilirskih provinc. S tem je
postal gimnazijski ravnatelj in nadzornik osnovnih ter obrtnih šol. Leta 1811
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je izročil francoski vladi spomenico,
s katero smo dobili slovenščino v šole.
Ker se je s pesmijo Ilirija oživljena zameril avstrijski oblasti, so mu bile leta
1815 prepovedane vse šolske službe. V
času kaplanovanja na Koprivniku je nastala oda Vršac.

Valentin Vodnik
VRŠAC
Na Vršàc mi stopi in sédi,
neznan svet se teb odprè,
glej, med sivo plešo v sredi
zárod žlahtnih zelj cvetè!
Sklad na skladu se vzdiguje
golih vrhov kamni zid;
večni mojster ukazuje:
»Prid, zidar, se lês učit!«

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.

Divja koza prosto skače,
od muh daleč je goved,
planšar z Mino po domače,
lovec išče v snegu sled.
Ak vihar derví valove,
zbegne v skale plašni trop,
stresa votli glas bregove,
giba grom nebeški strop.
Jasno sonce kmal zaséje,
iz jezér stokrat blešči,
star macesen redi veje,
vetru, zimi v bran stoji.
Tukaj bistra Sava izvira,
mati pevske umnosti,
jézer dvanajst si nabira,
šola zdrave treznosti.
Tja pogledaj na višave,
kjer Trigláv kipi v nebo,
štej snežnikov goličave,
kar dozrè najdalj oko!
Tamkaj ravno Furlanijo,
benečansko zad morjé,
dôl globôko Hrvatíjo,
Švajca bele gor glavé.

Dunaj 29. 12. 2018
V soboto, 29. 12. 2018, smo se v
zgodnjih jutranjih urah z mladimi iz
dekanije odpravili na enodnevni izlet
na praznično okrašen Dunaj. Ogled
smo začeli pri znamenitem poslopju
Hundertwasserhause, ki je posebno
zaradi svoje nenavadne oblike in barv.
Ogled smo nadaljevali v centru mesta. Sledila je sveta maša v župnišču
nasproti katedrale sv. Štefana. Darovalo jo je vseh pet župnikov. Obiskali smo tudi samo katedralo, ki je ena
izmed pomembnejših gotskih cerkva
na Dunaju. Sledila sta čas za malico
in prosto sprehajanje po znamenitih
ulicah centra. Skupaj smo nato nadaljevali z ogledom Kaisergrufta, kjer so
pokopani številni znani Habsburžani.
Sprehodili smo se do nekdanje cesarjeve palače Hofburg, ki obsega različna poslopja, parke in spomenike v
čast članom habsburške dinastije. Odšli smo do trga Marije Terezije, kjer so
nekateri ostali in se pogreli ob toplem
čaju. Ostali pa smo se odpravili do

Bliz je polje Korotána,
ôrat vidim Štajerca,
bližnji sosed mi Ljubljana,
ziljska, trolska plánšarca.
Pod velikim tukaj Bogom
breztelesen bit želim,
čistga hlipa sred med krogom
menim, da že v néb‘ živim.
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mestne hiše, ki je bila prav lepo praznično okrašena. Obisk Dunaja smo
zaključili z ogledom čudovite palače
Schönbrunn, ki je bila nekoč poletni
dvorec habsburških vladarjev. V poznih večernih urah smo prispeli domov. Kljub mrazu nam bo Dunaj ostal
v spominu in upamo, da bo v prihodnosti še več takih skupnih potepanj
po Evropi.
Sveta Evlalija
Skorajda ga ni med nami, ki bi
slišal za sveto Evlalijo, razen tisti, ki
smo že kdaj obiskali špansko mesto
Barcelona in stopili v mestno stolnico, kjer je v kripti pokopana omenjena svetnica. Devica Evlalija je umrla
za Kristusa leta 304. V Španiji jo zelo
častijo, pa tudi v Franciji in v deželah
severne Afrike. Pričevanja o njenem
mučeništvu v katalonski prestolnici
so zelo zanesljiva. Čeprav je bila še
mladoletna, se ni sramovala prizna6

vati, da veruje v Boga
in v Kristusa. Starši in
sorodniki so jo hoteli
zavarovati pred morebitno ugrabitvijo, pa
je na svojo roko šla v
Barcelono. Ko se je srečala z nasilniki, jim je
očitala nečloveško krutost, ki so jo vršili nad
kristjani. Dacijan je bil
namestnik cesarja Dioklecijana in prav enako
nasilen zoper Kristusove pričevalce.
Zaslišal je Evlalijo in se čudil njenemu pogumu. Kljub temu ji je zagrozil z mučenjem, če se ne odpove veri
v Kristusa. Pa mu je odgovorila: Sem
služabnica Jezusa, ki je kralj kraljev
in edini pravi Bog. Človekova oblast
je kratkotrajna, kakor je kratkotrajno
človeško življenje, danes je, jutri mine.
Moč Jezusa Kristusa, našega Gospoda,
pa nima konca, traja večno, kakor je on
sam večen! Hudo nejevoljen zaradi teh
besed je Dacijan ukazal, naj ji strgajo
obleko s telesa in jo bičajo. Njeno ranjeno telo so dali še na natezalnico in
jo mučili še na druge načine: žgali so
jo z baklami, jo polivali z raztopljenim
svincem, ji vlivali kis v rane, ji trgali
kožo z železnimi kavlji in celo oči izžgali. Ko je umrla, je njena duša v podobi goloba zletela v nebo. Njeno mučeništvo so slavili pesnik Prudencij,
pa tudi sv. Ambrož in sv. Izidor. Zaradi strašnih muk, ki jih je pretrpela, se

ljudje obračajo k njej kot priprošnjici
v vsaki nesreči, posebno ob suši in nevarnostih na morju. Upodabljajo jo s
križem, golobom ali železnimi kavlji.
Povzeto po knjigi: Leto Svetnikov I.
(Ljubljana, 1968)

delno cerkvi sv. Štefana v Podštebrku
in delno zaključnemu druženju ob
Herblanovih picah. Pico nam je spekla
tudi katehistinja Polona, zadnji dan
koledovanja (6. 1.) pa smo jo okusili
tudi pri naših župnijskih sodelavcih in
pevcih Katarini in Marku. O tem priKoledovanje
ča tudi fotografija. Zahvala gre vsem
V času med sv. Štefanom in Go- otrokom – pa tudi njihovim staršem
spodovim razglašenjem smo v naši za zaupanje. Tudi zaradi kolednikov
župniji tudi koledovali in po domovih so bili božično-novoletni prazniki za
skupaj z vonjem kadila prinašali božji vso župnijo še bolj doživeti. Naj nas
blagoslov. Koledniške akcije se je ude- božji blagoslov in priprošnja treh kraležilo kar 45 različnih otrok, ki so bili ljev spremljata skozi vse leto. Z njihorazdeljeni v petnajst skupin. Nekateri vimi imeni smo namreč zaznamovali
so šli celo dvakrat ali trikrat. Po Gra- vrata naših domov.
Župnik Sandi
hovem je šlo šest skupin, po Žerovnici
pa tri. Vse
ostale vasi
so imele po
eno skupino.
Poleg Lipsenja, Bločic in
Goričic smo
obiskali tudi
naše sodelavce v Martinjaku, na
Bloški Polici
in na Gorenjem Jezeru.
Zbrali smo
več kot 2.000
evrov,
ki
smo jih delno namenili
misijonom,
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SVETE MAŠE IN GODOVI

1. 2., petek, Brigita Irska, opatinja
2. 2., sobota, Jezusovo
darovanje – SVEČNICA
3. 2., ČETRTA NEDELJA MED
LETOM, Blaž, škof in muč.
4. 2., ponedeljek, Gilbert, red. ust.
5. 2., torek, Agata, mučenka
6. 2., sreda, japonski mučenci
7. 2., četrtek, Rihard, kralj
8. 2., petek, Jožefina Bakhita, sužnja
9. 2., sobota, Polona, mučenka
10. 2., PETA NEDELJA MED
LETOM, Sholastika, red.
11. 2., ponedeljek, Lurška Mati Božja
12. 2., torek, Evlalija, mučenka
13. 2., sreda,
Kristina Spoletska, vdova
14. 2., četrtek, Valentin, mučenec
15. 2., petek, Klavdij, redovnik
16. 2., sobota,
Julijana Koprska, mučenka
17. 2., ŠESTA NEDELJA MED
LETOM, sedem ustanoviteljev
servitov
18. 2., ponedeljek, Flavijan, škof
19. 2., torek, Konrad, redovnik
20. 2., sreda, Frančišek in
Jacinta, pastirčka
21. 2., četrtek, Irena Rimska, dev.
22. 2., petek, Sedež apostola Petra
23. 2., sobota, Polikarp, škof
24. 2., SEDMA NEDELJA
MED LETOM, Matija, apostol
25. 2., ponedeljek, Alojzij in
Kalist, salezijanska mučenca
26. 2., torek, Aleksander, škof
27. 2., sreda, Baldomir, spokornik
28. 2., četrtek, Roman, opat

Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)

+ Zofija ROŽIČ, ob roj. dnevu (namesto cvetja)
+ Marija ŠTIH, ob godu

Grahovo (9.00)
Bločice (10.15)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)

++ iz družine KOVAČ
Za župljane
+ Herenija ZAKRAJŠEK
Po namenu?
+ Jakob PERUŠEK, obletna
Po namenu?
Sveta maša drugod
Sveta maša drugod
Grahovo (9.00)
+ Jožefa HERBLAN, 1. obletna
Žerovnica (10.15) ++ Zvonko, obl., Marija PANTAR
Grahovo (18.00)
Za župljane
Grahovo (18.00)
Po namenu?
Grahovo (18.00)
++ sinova Valentin, obl. in ob godu, Andrej –
DOVIČEVI
Grahovo (18.00)
++ Jože, Francka MIHELČIČ
Grahovo (18.00)
Za blagoslov v družini
Žerovnica (17.00) + Stane ZGONEC, obletna
Grahovo (18.00)
+ Andrej KRANJC
Grahovo (9.00)
++ Marija, obletna, družina ŠKRLJ
Žerovnica (10.15) ++ Nikolaj GODEŠA, 4. obletna
V čast sv. Valentinu
Grahovo (18.00)
Za srečo in zdravje
Grahovo (18.00)
Za župljane
Grahovo (18.00)
Po namenu?
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)

Žerovnica (17.00)

Po namenu?
+ Janez TELIČ (namesto cvetja)
+ Frančiška KOMIDAR, 30. dan
+ Jožefa ZGONEC, ob rojstnem dnevu
+ Jože JENC, ob rojstnem dnevu
Sveta maša drugod
Sveta maša drugod
Sveta maša drugod
Za župljane

