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OZNANILA
župnije
Grahovo pri Cerknici
KDOR SE BO POSTIL S PRAVO SPOKORNOSTJO,
BO ZADOBIL GOSPODOVO ODPUŠČANJE
9. marca v letu 1510 se je Devica Marija prikazala pri njej posvečeni kapeli starejšemu
kmetu Janezu Cigana (izg. Čigana). 20 let je že vsak dan pri tej kapeli molil rožni venec.
Nebeška Mati je med prikazovanjem bila čudovito lepa, mladostna in oblečena v belo. Ko
je Janez ugotovil, da je to res Božja Mati, je padel
na kolena. Nagovorila ga je preprosto in prisrčno.
Naročila mu je, naj se s svojo družino posti tri
sobote. Tudi drugim ljudem naj naroča pokoro
in post, ne samo v vasi, ampak po vseh okoliških
krajih. Kdor se bo postil s pravo spokornostjo,
bo zadobil Gospodovo usmiljenje in odpuščanje
za mnoge grehe ljudstva. Devica Marija mu je še
naročila, naj ob kapeli postavijo njej v čast še cerkev. Prikazovanje se ni več ponovilo.
Danes živimo v večjem obilju kot pred pol tisočletja in zato Marijino naročilo ni nič
manj aktualno. Zaradi preobilne hrane bi si želeli shujšati. Ko pridejo počitnice in dopusti, verjamemo, da se bo končno nekaj spremenilo. Pa nič. Pa pride jesen in spet gre
vse po starem. Kaj hitro si sledijo božični prazniki in novo leto in sveti Anton s kračo in
pustovanje. Kazalec na tehtnici pa se premika samo še navzgor. Še dobro, da se po Božji
zaslugi začne postni čas. Vabi nas k spokornosti in odpovedovanju v hrani in pijači. Pa
kaj ko ima največ sorodstva in prijateljev prav v tem obdobju rojstne dneve in razne
obletnice. Toda letos bo drugače, si rečemo. Če nas že zdravniki in bližnji ne morejo
prisiliti, pa naj nas nagovori Jezus s svojim zgledom. S 40-dnevnim postom v puščavi.
Nikoli ni prepozno. Velja poizkusiti. So pa še druge razvade, ki bi jih bilo vredno omejiti:
tv, telefon, »šoping«, dolg jezik ...
Župnik Sandi

NAPOVEDNIK
ӴӴ 3. 3. je prva nedelja v mesecu in
ofer za potrebe cerkve pri sv. maši
na Bločicah. Bo tudi priložnost
za sveto spoved. Bog povrni vsem
darovalcem.
ӴӴ 6. 3. začenjamo postni čas – na pepelnično sredo. Dekanijska sveta
maša pri Sv. Vidu bo ob 9.30. Vabljeni tudi naši župljani! Pri večerni sveti maši si bomo posuli pepel
na glavo in slišali besede: Spreobrni se in veruj evangeliju! Slovenska
Karitas nas vabi k akciji: 40 dni
brez alkohola.

ӴӴ 10. 3. obhajamo prvo postno nedeljo. Ob začetku sv. maše je kratek križev pot. Je ofer za potrebe
cerkve pri obeh svetih mašah.
Zbiramo za streho na cerkvi na
Lipsenju. Hvala in Bog povrni! Po
sveti maši bomo lahko pristopili
k pepelenju. Bo tudi priložnost za
mesečno sveto spoved. Sodelujejo
predšolski otroci in prvi razred.
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ӴӴ 17. 3. je druga postna nedelja. Na
začetku svete maše molimo kratek križev pot. Sodelujejo otroci
2. razreda.
ӴӴ 19. 3.–25. 3. je teden molitve za zakonce.
ӴӴ 22.–24. 3. so na Bledu postne duhovne vaje za mladino iz salezijanskih župnij. Vabljeni tudi iz naše
župnije.
ӴӴ 23. 3. bodo ob 11.00 delavnice za
otroke za materinski dan. Vabljeni v čim večjem številu!
ӴӴ 24. 3. je tretja postna nedelja.
Na začetku svete maše molimo
kratek križev pot. Po sveti maši
je praznovanje dneva staršev ob
praznikih sv. Jožefa in Marijinega oznanjenja. Sodelujejo cerkveni pevci in otroški zbor, pa tudi
otroci 3. razreda.
ӴӴ 25. 3. je praznik Gospodovega ali
Marijinega oznanjenja. Po sv. maši
(ob 19.00) je sestanek staršev prvoobhajancev. Vabljeni vsi!
ӴӴ 29.–31. 3. so na Pohorju postne duhovne vaje za mladino iz salezijanskih župnij. Vabljeni tudi iz naše
župnije.
ӴӴ 31. 3. je četrta postna nedelja. Na
začetku svete maše molimo kratek križev pot. Pri grahovski sveti
maši sodelujejo otroci 4. razreda.
ӴӴ 23.–25. april vabijo iz Starega trga
na romanje v Medžugorje.
ӴӴ 9.–11. maj romamo skupaj z žu-

pnijo Cerknica na južno Tirolsko.
Ogledali si bomo mesta: Treviso,
Schio, Trento, Bolzano, Merano,
čudoviti park Trautmansdorf in ladinsko pokrajino.
ӴӴ 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 v Grahovem ob 18.00,
po podružnicah pa ob 17.00, 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 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.
• 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 19.00 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.
• Vsem, ki ta mesec godujete, praznujete rojstni dan ali kakšen jubilej, voščimo obilo Božjega žegna.
• V nedeljo, 3. 2., je sveti krst prejela
v naši župnijski cerkvi punčka po
imenu Astrid. Njo in njeno družino priporočamo Božji ljubezni!
• V zadnjem času smo v župniji
Grahovo imeli tri cerkvene pogrebe: Frančiška Komidar (17. 1.),
Anton Jakopin (14. 2.) in Danijela
Jenc. Gospod, daj jim večni pokoj!
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MOLITVENI NAMENI SVETEGA OČETA – marec 2019
Priznanje pravic krščanskih skupnosti
Da bi krščanske skupnosti, predvsem tiste, ki so preganjane, čutile Kristusovo bližino in dosegle spoštovanje svojih pravic.
ZAHVALA
ŠPILERJEVEMU ATU
K Bogu v večnost se je preselil naš
dolgoletni ključar in mežnar gospod
Anton Jakopin (po domače Špilarjev
Tone) iz Grahovega. Mnogim našim
je zvonil zadnjo uro, se zavzel za naše
nove zvonove in jih celo pripeljal v
Grahovo. Pogumno je pomagal pri
dvigovanju zvonov v zvonik in tudi sicer pri gradnji cerkve. Z bivšim župnikom Metodom sta rada božič in veliko
noč presedela v zvoniku in pritrkovala. Vse, kar je storil za našo župnijo,
je bilo odraz njegove globoke vere in
ljubezni do Boga in do nebeške Matere Marije. V imenu župnije se mu zahvaljujem za ves njegov trud. Naj mu
Bog vsa njegova dobra dela bogato
poplača. Mi pa ostanimo z njim povezani z blagim spominom in molitvijo.
Župnik Sandi
Nikolaj iz Flue,
kmet in samotar
Na prvi dan pomladi goduje najpomembnejši švicarski svetnik Nikolaj
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ali po domače »brat Klaus«. Njegovo
življenje je bilo zelo burno in dramatično. Bil je najprej preprost kmet, zakoreninjen v domačo zemljo, in oče
desetih otrok. Že v zgodnji mladosti
ga je Bog obdaril s posebnimi razsvetljenji in najbolje se je počutil v
skrivnostnem svetu zamaknjenosti.
Dvajset let je bil vzoren kmečki oče,
živel verno in delavno, ko pa je čedalje
globlje prodiral v skrivnosti duhovnega življenja in je vedno bolj čutil, da
ga hoče Bog imeti popolnoma zase, je
s težkim srcem stopil pred družino in
ji razodel, da se je odločil vse zapustiti in v samoti živeti samo še Bogu. Bil
je velik delavec za mir. S svojim vplivom je pomirjal razdvojene rojake,
pa tudi preprečil državljansko vojno.
Tudi je dosegel spravo in pomirjenje
med mnogimi vladarji in diplomati,
ki so ga spraševali za nasvete. Njegova
lepa misel je bila: »Bog je mir in mir
je v Bogu.« Umrl je po hudi bolezni
21. marca 1487, star natančno sedemdeset let. Kaj hitro po smrti so ga ljudje začeli častiti kot svetnika in se mu
priporočati. Uradno pa so ga razglasili

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.

šele leta 1947. Upodabljajo ga kot bradatega puščavnika z zakrivljeno popotno palico in rožnim vencem. Na nekaterih slikah stoji ob potoku z leseno
čašo v roki ali zraven trnovega grma,

v katerega naj bi ga vrgel hudič. Pokopan je v župnijski cerkvi v Sachselnu,
kamor še danes prihajajo mnogi romarji. V hribih nad mestom pa je bilo
njegovo bivališče v čudoviti soteski, ki
tudi danes obiskovalcem ponuja priložnost za tiho molitev in iskanje notranjega miru.
(Povzeto po knjigi: Leto svetnikov
I., 1968)
GREGORJEVO 12. marec
Gregorjevo je dan, ko se po starem
običaju ptički ženijo. Po starih običajih so se nekoč dekleta prav na gregorjevo vneto ozirala v nebo. Verjelo se je

namreč, da bo prva ptica, ki jo bo dekle na ta dan videlo, naznanila, kakšen
bo njen mož.
Na ta dan je po cerkvenem koledarju včasih godoval papež Gregor I.
Veliki (papež 590–604)
in je, do spremembe koledarja v 16. stoletju, bil
tudi prvi pomladanski
dan. Dnevi postajajo vse
daljši, sončni žarki imajo
vedno večjo moč, pa tudi
rastline se začno prebujati po zimskem mirovanju.
Še danes na predvečer
gregorjevega ponekod v
vodo spuščajo razsvetljene barčice, ki simbolizirajo »met luči v vodo«
oziroma konec dela ob
svečah in petrolejkah, saj
je dan že dovolj dolg, da je delo mogoče tudi pri dnevni svetlobi.
Ta navada se je razvila v krajih z
dolgoletno obrtniško tradicijo – v
Kropi, Kamni Gorici in Železnikih
(kovaštvo, žebljarstvo in železarstvo),
Tržiču (čevljarstvo) in še v nekaterih
drugih manjših krajih. Barčice, ki jih
v novejšem času imenujejo tudi gregorčki, so bile v preteklosti izdelane iz
preprostih materialov, dostopnih obrtniškim vajencem v delavnicah. Sestavljene so bile iz podlage, ki je plavala
na vodi – običajno iz deske ali pa starega peharja. Na podlago so dali v olje
namočene lesene oblance, ki so dobro
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goreli. Namesto oblancev so uporabljali tudi sveče, ki so bile pritrjene
na deščice, ponekod pa naj bi spuščali
tudi lesena obuvala – cokle, prav tako
okrašene s svečami.
Morda s praznovanjem gregorjevega delno zavračamo skomercializirano valentinovo, delno pa z njim

obujamo našo, slovensko tradicijo, saj
gregorjevo slavijo tisti, ki čislajo ljubezen in ne dragih daril. Kakor koli
že vzamete – to je dan, ko se slavijo
ljubezen, življenje, sreča … In takšnih
dni ni nikoli preveč.
Alenka Škrlj

Z MARIJINIM SRCEM NA POTI KRIŽA ZA JEZUSOM
Sveta Marija, kako je presunilo nemu Sinu naložili težki kriš, ki ga je
tvoje rahločutno Srce, ko si zaslišala nesel na Kalvarijo.
vzklike nahujskanega ljudstva: Križaj
Uvrstila si se v najsramotnejši sprega! Križaj ga!. Kakor oster meč za tvoje vod treh obsojencev, ki je postal v vsej
Srce so bile krivične Pilatove besede, s človeški zgodovini najpomembnejši,
katerimi je obsodil tvojega nedolžne- saj je prinesel človeškemu rodu odrega Sina na sramotno smrt na križu.
šenje. Ko je tvoj Sin, do konca izčrpan,
Neizmerna bolečina je presunila padel pod rkižem, si sem u približala,
tvoje Srce tudi, ko so tvojemu ljublje- da bi mu pomagala. Uspelo ti je, da si
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v gneči prišla do svojega Sina in ga s
solzami v očeh objela. Dvoje Src se je
združilo v ehno samo Srce, dvoje bolečin v eno samo bolečino, dvoje ljubezni v eno samo ljubezen.
Zaradi izčrpanosti se je Jezus vedno bolj opotekal, ko je hodil po jeruzalemskih ulicah s križem na rami.
Hudo te je prizadelo, ker se nihče od
tistih, ki jim je On pomagal, ni z ljubeznijo zavzel zanj.
Ko si videla, da je tvoj Sin spet padel pod križem, se je od bolečine trgalo tvoje Srce. Še enkrat si se mu hotela
približati, a so te neusmiljeni vojaki
grobo odrinili.
Še hujša bolečina je nastopila za

tebe, ko si doživljala, kako so tvojega
Sina pribijali na križ. Le maloštevilni
so sočustvovali s teboj. Drugi so se naslajali od radovednosti.
Ti si kraljica mučencev. Ko so s sulico Jezusu prebodli stran, je tvoje srce
prebodel pa meč bolečin.
Tvojega Sina so končno položili v
grob v prepričanju, da je vsega konec.
Toda ti si upala in neomajno verovala,
da bo vstal od mrtvih.
Naj po tvojem zgledu tudi mi trdno
verujemo, da je tvoj Sin z vstajenjem
od mrtvih premagal greh in smrt ter
poveličan živi v svoji Cerkvi.
Anton Nadrah

OB MATERINSKEM DNEVU
MAMINA LJUBEZEN
Skrivnost zašepetala mi je mama na uho:
»Sestrico dobila boš, kaj praviš, bo lepo?«
Takole premišljujem, da za mamo bo težko.
Saj mama ena sama je, a midve bova dve.
Naročje eno le ima in eno le srce.
Kako dovolj prostora bo v njem našla za obe?
A mama me objame in tiho govori:
Srce imam veliko, naj to te ne skrbi,
saj mamina ljubezen se ne razpolovi,
nikoli ne pomanjša, razredči in deli.
Ljubezen v mami raste in še naprej živi
in z vsakim novim detetom se stokrat pomnoži.

Ksenija Šoster Olmer
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SVETE MAŠE IN GODOVI
1. 3., petek, Albin, škof
2. 3., sobota, Karel Dobri, grof
3. 3., OSMA NEDELJA MED
LETOM, Kunigunda, kraljica
4. 3., ponedeljek, Kazimir, kraljevič
5. 3., torek, Olivija, mučenka
6. 3., sreda, PEPELNICA
7. 3., četrtek, Perpetua in Felicita, muč.
8. 3., petek, Janez od Boga,
redovnik
9. 3., sobota, Frančiška Rimska
10. 3., PRVA POSTNA
NEDELJA, armenski muč.
11. 3., ponedeljek, Sofronij, patriarh
12. 3., torek, Doroteja, mučenka
13. 3., sreda, Kristina, devica
14. 3., četrtek, Matilda, kraljica
15. 3., petek, Klemen Dvoržak, red.
16. 3., sobota, Hilarij, škof

Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (9.00)
Bločice (10.15)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Bločice (17.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)

+ Jože KLJUČEVŠEK (namesto cvetja)
+ Janez TELIČ starejši, 10. obletna
+ Ana SIVEC
+ Ludvik MODEC, obletna
Za duše v vicah
+ Helena MATIČIČ
+ Marija KOMIDAR, 3. obletna
+ Stanislav KLANČAR
++ Ivana, obl., Matija INTIHAR
+ Karlina LAMPRET – ĐURAŠIN, 30. dan
++ Ivana in Jakob TRUDEN
++ Sara KOČEVAR, 9. obletna
+ Janez MIHELČIČ (Iga Vas), ob roj. dnevu
+ Andrej KRANJC
+ Anton JAKOPIN, 30. dan
Sv. maša na duhovnih vajah (za župljane)
Sveta maša na duhovnih vajah
Sv. maša na duhovnih vajah (za župljane)
Žerovnica (17.00) + Danijela JENC, 30. dan
Grahovo (18.00) + Danica in Jože KRAJC
17. 3., DRUGA POSTNA
Grahovo (9.00)
+ Jože MULEC, 1. obletna in ob godu
NEDELJA ali papeška, Patrik Žerovnica (10.15) + Jože JENC, ob godu
18. 3., ponedeljek, Ciril
Grahovo (18.00) ++ starši Jože in Francka, ob godu, sin Andrej,
Jeruzalemski, škof
ob r. d., DOVIČEVI
19. 3., torek, JOŽEF,
Grahovo (18.00) ++ iz družin ULE in OBREZA
JEZUSOV REDNIK
20. 3., sreda, Klavdija, mučenka Grahovo (18.00) ++ Jože, ob godu, ostali AVSEC, starši MAHNE
21. 3., četrtek, Nikolaj iz Flue
Sveta maša drugod (za župljane)
22. 3., petek, Lea, spokornica Grahovo (18.00) Za zdravje in za mir
23. 3., sobota, Rebeka, redovnica Grahovo (18.00) + Stanislav KLANČAR
++ Ivanka ŽNIDARŠIČ, ob rd, družina CERJANEC
24. 3., TRETJA POSTNA
Grahovo (9.00)
NEDELJA, Katarina Švedska Žerovnica (10.15) + Jože TELIČ, ob godu in roj. dnevu
25. 3., ponedeljek,
Grahovo (19.00) + Francka KOMIDAR
GOSPODOVO OZNANENJE
26. 3., torek, Lara, mučenka Grahovo (19.00) ++ Franc, ob rojstnem dnevu, Tončka KOČEVAR
27. 3., sreda, Rupert, škof
Grahovo (19.00) Za župljane
28. 3., četrtek, Bojan, knez
Sveta maša drugod
29. 3., petek, Osburga, opatinja
Sveta maša drugod
30. 3., sobota, Amadej, knez
Sveta maša drugod
31. 3., ČETRTA POSTNA
Grahovo (9.00)
+ Andrej KRAJNC
NEDELJA, Modest, koroški škof Žerovnica (10.15) + Janez TELIČ (namesto cvetja)

