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OZNANILA
župnije
Grahovo pri Cerknici
Naša Gospa na Stebru
(Nuestra Senora del Pilar) je naziv za blaženo Devico Marijo, ki se je prikazala leta 40 apostolu Jakobu starejšemu, ko je bil na misijonski poti po
Španiji. Naročila mu je, naj na kraju prikazovanja postavi molilnico – majhno kapelo. Šlo bi naj sploh za prvo cerkvico na španskih tleh. To Marijino prikazovanje je tudi prvo od trenutka njenega Vnebovzetja. Kmalu zatem se je sv.
Jakob vrnil v Jeruzalem, kjer je leta 44 umrl mučeniške smrti. Njegovi učenci so
njegove relikvije pozneje ponesli nazaj v Španijo, kjer je
nastal romarski center Kompostela. Še danes tja mnogi
romajo celo peš. Potem ko je leta 1434 zgorel prejšnji
oltar z Marijino podobo, je slednjo nadomestil sedanji
milostni kip, ki je narejen iz lesa. To Marijino milostno
podobo častijo v Zaragozi v njej posvečeni baziliki.
Papež Kalist III. je leta 1456 temu svetišču podelil popolni odpustek, papež Inocenc XII. pa je Našo Gospo
na stebru razglasil za glavno zavetnico mesta Zaragoze in pokrajine Aragone.
Papež Inocenc XIII. je leta 1723 uradno potrdil pristnost prikazovanja, papež
Pij X. pa je Marijino podobo uradno okronal 20. maja 1905.
To prvo Marijino prikazovanje potrjuje, da je Jezusova mati deležna poveličanja v nebesih. Če bi Marija ne bila pri Bogu, tudi ne bi dobila dovoljenja
prikazovanj, ki so se nato vrstila skozi stoletja do današnjih dni. Marijina čudežna prikazovanja vse od začetka prinašajo ljudem tudi upanje na vstajenje, ki
se je začelo s Kristusovo veliko nočjo. V svoji močni ljubezni do ljudi se vedno
znova spušča iz rajskih višin v našo solzno dolino. Naj tudi v nas utrdi vero v
posmrtno življenje.
Župnik Sandi

NAPOVEDNIK
ӴӴ 3. 4. je dekanijska sveta maša v
Grahovem ob 9.30. Vabljeni tudi
naši župljani!
ӴӴ 5.–7. 4. bodo postne duhovne vaje
za salezijansko mladino na Pohorju. Dodatne informacije pri župniku Sandiju. Vabljeni tudi naši!
ӴӴ 7. 4. je tiha nedelja. V Grahovem
pri sv. maši sodelujejo otroci 5., 6.
in 7. razreda. Ker je prva nedelja
v mesecu, bo ofer za potrebe cerkve. Na začetku sv. maše je kratek
križev pot. Na razpolago bodo
tudi oljčne vejice. Dar je prostovoljen za župnijo Škofije na Primorskem, kjer župnikuje bivši
cerkniški kaplan g. Milan Kavčnik.
ӴӴ 8. 4. bo v dopoldanskem času izjemoma obisk bolnikov na domu
namesto na prvi petek.
ӴӴ 11. 4. bo ob 20.00 srečanje za župnijski in gospodarski svet v župnišču. Vabljeni člani!
ӴӴ 14. 4. je cvetna nedelja oziroma
začetek obhajanja velikega tedna.
V spomin na Jezusov prihod v
Jeruzalem blagoslovimo oljčne
vejice in drugo zelenje. Pri deveti maši v Grahovem bo procesija
izpred križa na dvorišču v cerkev.
Med sv. mašo beremo pasijon
(dogodke Jezusovega trpljenja,
kot jih je zapisal evangelist Matej). Pri maši poje starejši župnijski zbor. Med sv. mašo bo na
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razpolago za praznično spoved g.
dekan Maks. V Žerovnici bo procesija okrog cerkve. Po maši bo g.
župnik na razpolago za sv. spoved
in tudi ves teden pred veliko nočjo pred večerno sv. mašo.
ӴӴ 17. 4. bo v času rednega verouka
tudi velikonočna spoved za otroke.
ӴӴ 18. 4. je veliki četrtek, spomin
Jezusove zadnje večerje. Pri večernih obredih ob 19.00 sodelujejo tudi bodoči prvoobhajanci
(otroci 2. razreda). Za otroke, ki
še niso bili pri prvem obhajilu,
bomo blagoslovili majhne kruhke, ki jih bodo odnesli domov.
ӴӴ 19. 4. je veliki petek, spomin na
Jezusovo smrt na križu. Je strogi post, ko ne jemo mesa in se le
enkrat na dan do sitega najemo.
Dopoldne bo obisk bolnikov na
domu. Ob 15.00 bo zato molitev
križevega pota, ob 19.00 pa obredi velikega petka. To je edini dan
v letu, ko v znamenje žalovanja
ni svete maše, a vseeno lahko pristopimo k obhajilu. Pri obredih
s poljubom počastimo križ in prisluhnemo pasijonu (Jezusovemu
trpljenju), kot ga je zapisal evangelist Janez. Sodelujejo lanski birmanci.
ӴӴ 20. 4. je velika sobota, ko Jezus
počiva v grobu. Ob 7.00 bo blagoslov ognja, ob 8.00 pa molitev
hvalnic pri Božjem grobu. Popol-

dne sledi blagoslov jedil, in sicer
Praznična nabirka je namenjena
ob 15.30 na Bločicah, ob 16.00 na
novi strehi na cerkvi na Lipsenju.
Lipsenju, ob 16.30 v Žerovnici in
Bog lonaj za vse, kar darujete tudi
sicer za cerkev!
ob 17.00 v Grahovem. Ob 19.00
pa obhajamo velikonočno vigili- ӴӴ 27. 4. je državni praznik. Naša župnijska cerkev obhaja obletnico
jo, ko blagoslovimo velikonočno
svečo, znamenje Vstalega Gospoposvetitve. Molimo za našo župnijsko skupnost. Za otroke se s tem
da. Tudi zvečer bo blagoslov jedil.
dnem začenjajo prvomajske počiӴӴ 21. 4. je Velika noč, praznik Gotnice.
spodovega vstajenja. Ob 8.00
bo najprej vstajenjska procesija ӴӴ 28. 4. je druga velikonočna nedelja, tudi nedelja Božjega usmipo Grahovem, nato pa slovesna
maša s sodelovanjem otroškega
ljenja. Jezus je v videnjih tako
in starejšega zbora. Ob 10.15 bo
naročil sv. Favstini Kovalski med
prikazovanji.
praznična maša tudi v Žerovnici.

OBVESTILA
Velikonočno voščilo
Klic veselja naj osreči po vsem svetu vse ljudi, aleluja.
To je sporočilo Jezusovega vstajenja, saj je upanje na večno življenje
dano vsem ljudem, ne samo vernim. Vsi ljudje iščemo smisel življenja in smrti.
Kristus nam ga je končno podaril.
Blagoslovljeno velikonočno praznovanje voščim vernim in nevernim naše župnije.
Župnik Sandi
 Prvi april je dan šaljivcev. Znajmo
se pošaliti predvsem na svoj račun.
 Tedenske svete maše so v župnijski
cerkvi ob 19.00 in na podružnicah
ob 18.00.
 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 dopoldne bo obisk
bolnikov na domu. Po sveti maši so
litanije Srca Jezusovega.
Na prvo soboto molimo litanije v
čast Materi Božji.
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 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.
 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.
 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.
 Na praznik svetega Jožefa smo cerkveno pokopali dolgoletnega mežnarja na Bločicah, g. Alojza Gregorič. Gospod, daj mu večni pokoj!
 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.
 Od 25. do 29. junija pa bomo poromali z Dolenjci tudi na Poljsko
(Krakov, Marijina božja pot Čenstohova, Wadowice, Kalwarija Zaberzidovska). Vabljeni! Interesenti
dobijo dodatne informacije pri župniku Sandiju.

MOLITVENI NAMEN PAPEŽA FRANČIŠKA – april 2019
Zdravniki in njihovi sodelavci na prizadetih območjih
Za zdravnike in njihove humanitarne sodelavce na od vojne prizadetih
območjih, ki svoja življenja tvegajo, da rešujejo življenja drugih.
Veliki teden
(ljudska pesem)
Ko je Jezus od Matere odšel
in je veliki, sveti teden začel,
je Marija, polna bolečin,
vprašala sina s srcem žalostnim:
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»Oh, Sin, ti ljubi Jezus moj,
kaj bo to nedeljo s teboj?«
»Danes bom kot kralj češčen,
z oblačili in palmami okrašen.«
»Oh, Sin, ti ljubi Jezus moj,
kaj bo na sveti ponedeljek s teboj?«
»V ponedeljek popotnik sam bom,
ki nikdar prenočišča ne dobim.«

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.

»Oh, Sin, ti ljubi Jezus moj,
kaj bo na sveti torek s teboj?«
»V torek po svetu bom prerok,
oznanil, da je minljivo vse in povsod.«
»Oh, Sin, ti ljubi Jezus moj,
kaj bo na sveto sredo s teboj?«
»V sredo bom reven in ubog,
za trideset srebrnikov izdan iz Judeževih rok.
»Oh, Sin, ti ljubi Jezus moj,
kaj bo na sveti četrtek s teboj?«
»V četrtek v dvorano grem svetlo,
kot jagnje za sveto Rešnje telo.«
»Oh, Sin, ti ljubi Jezus moj,
kaj bo na sveti petek s teboj?«
»V petek, Mati moja ljuba,
odrešim svet, da ne obupa.«
»Oh, Sin, ti ljubi Jezus moj,
kaj bo na sveto soboto s teboj?«
»V soboto pa zrno bom pšenično,
ki se v zemlji prerodi resnično.
V nedeljo raduj se, Mati moja,
stopim čez kamen iz groba pokoja,
in v roki svoj križ držim,
da z njim ta svet razveselim.«

Milan Debeljak,
Spevi molitve
Ni »Božja mast« zlagano potrpljenje,
ki stiska si zobe in se jezi.
Ne! Božja mast je pravo po-trpljenje,
kdor z njo se maže, nič več ne trpi.
Saj gleda na Tvoj svet in na človek
že z večnimi očmi, tako kot Ti,
in mu je potrpljenje prav obleka,
in ne le lišp za varanje ljudi.
Ohranjaj v stiskah v srcu to spoznanje,
ki v dobrih časih je gotova stvar:
Naj mirno, tiho sprotno odpuščanje
vsem bližnjim bo, kar meni je Tvoj dar.
Ko mi odpuščaš in pozabljaš greh
in ljubiš bolj me, bolj ko sem na tleh.
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Zahvala Krajknmu Lojzu
Prazen je tvoj dom in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,
utihnil je tvoj glas.
Bolečina in samota sta pri nas.
Zato pot nas vodi tja,
kjer sredi tišine spiš,
a v naših srcih ti živiš.
V večni pokoj je odšel naš dragi
sovaščan Alojzij Gregorič (po domače
Krajkn Lojz z Bločic). Za svojo vas je
naredil ogromno. Dolga leta je skrbel
za cerkev, bil je ključar in mežnar. Naredil je oltar in klopi za cerkev, saj je
užival v delu z lesom. Bil je dobrega
srca, saj iz njegove hiše nisi nikoli odšel ne lačen ne žejen. Velikokrat smo
se ob večerih zbrali pri njem, saj je vedno poskrbel za polno mizo dobrot.
Pogrešali ga bomo. V imenu vseh vaščanov iz Bločic se mu iz vsega srca
globoko zahvaljujemo in naprošamo
Boga, naj mu poplača vso njegovo dobroto, delo in vse, kar je naredil za nas.
Naj mu bo lahka domača zemlja.
Njegovi sovaščani iz Bločic
Tej zahvali se pridružujem tudi v
imenu vse župnije. Verujemo, da bo
dobri Bog bogato nagradil rajnega
Alojza za vse dobro, kar je storil za
našo skupnost. Gospod, daj mu večni
pokoj.
Župnik Sandi
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Praznik materinskega
dne v Grahovem
V nedeljo, 24. marca, smo v župniji obhajali praznik materinskega dne.
Ob bližajočem se prazniku Gospodovega oziroma Marijinega oznanjenja
smo se v molitvi in tudi s kratko igrico spomnili naših mater. Že v soboto
smo z otroci izdelovali lepe tulipane iz
kartona, ki smo jih primerno okrasili.
Gospa zborovodkinja Anita je z otroškim zborom po končani sveti maši
pripravila igrico in pesmico v zahvalo
vsem materam. Zatem pa smo vsem
mamicam, starim mamam in drugim
gospem podarili eno rožico. Nič posebno dragoceno, a od srca. Smo pa
se v tednu prej spomnili se tudi naših
očkov in atijev, saj je godoval njihov
zavetnik sv. Jožef. Vsak izmed nas ima
samo eno mater in enega očeta, zato
moramo biti še posebej dobri do njiju.
Dokler smo majhni jih moramo ubogat, ko smo pa večji pa jih obiskujemo,
pomagamo ali kaj prinesemo. Če smo
daleč, pa jih zagotovo čim večkrat tudi
po telefonu pokličemo. Ko pa kdo izmed staršev umre, pa radi za njega
molimo in krasimo njegov grob.
sos

Mamici za praznik
Danes je moje mamice god,
rožic iskala sem vsepovsod,
pa je ponoči slana pala,
cvetje prenežno je zima pobrala.
Kako naj ji voščim? Kaj naj ji dam?
Spekla potičko bi, pa je ne znam.
Tople copatke bi ji kupila,
pa sem za zvezke denar porabila.

Res, v velikih sem skrbeh.
Težko je, če v godovnih dneh
pred mamico stoji otrok poln želja, a praznih rok.
Že vem! Veste, kaj bom naredila?
Nič ne bom pekla, prav nič kupila,
saj vredno je več kot dva copatka,
več kot velika potica sladka
moje toplo srce in moja ljubezen do mamice.
Roke okrog vratu ji bom ovila,
joi stisnila k sebi in poljubila.
Ljuba si, moja si, zlata si vsa.
Bog ti daj zdravja, mamica!
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SVETE MAŠE IN GODOVI

1. 4., ponedeljek, Hugo, opat
2. 4., torek, Frančišek Paolski, red. ust.
3. 4., sreda, Ulpijan, mučenec
4. 4., četrtek, Izidor, škof
5. 4., petek, Ferfata, mučenka
6. 4., sobota, Evtih, škof
7. 4., PETA POSTNA (TIHA)
NEDELJA, Herman, red.
8. 4., ponedeljek, Julija, redovnica
9. 4., torek, Valtruda, redovnica
10. 4., sreda, Paternus, menih
11. 4., četrtek, Stanislav, škof
12. 4., petek, Zenon, škof
13. 4., sobota, Ida, redovnica

14. 4., CVETNA NEDELJA,
Lidvina, trpinka
15. 4., ponedeljek, Helena, cesarica
16. 4., torek, Bernardka Lurška
17. 4., sreda, Rudolf, mučenec
18. 4., VELIKI ČETRTEK
19. 4., VELIKI PETEK
20. 4., VELIKA SOBOTA
21. 4., NEDELJA GOSPODOVEGA
VSTAJENJA – VELIKA NOČ
22. 4., Velikonočni ponedeljek,
Oportuna, opatinja
23. 4., torek, Jurij, mučenec
24. 4., sreda, Doda, devica
25. 4., četrtek, Marko, evangelist
26. 4., petek, Marija, mati dobrega sveta
27. 4., sobota, Hozana, devica
28. 4., NEDELJA BOŽJEGA
USMILJENJA
29. 4., ponedeljek, Katarina Sienska, red.
30. 4., torek, Jožef Kotolengo, red. ust.
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Za župljane
++ Iz družin BARAGA in OPEKA
+ Frančiška KOMIDAR, ob rojstnem dnevu
Sveta maša drugod
Sveta maša drugod (za župljane)
+ Ivanka KOTNIK, obletna
++ Starši Jože in Marjeta MULEC, obletna
++ Terezija, obletna, Matija ZGONC
++ Janez ŠKRLJ, Jelka MATIČIČ, ob roj. dnevu
V zahvalo Materi Božji in Srcu Jezusovemu
+ brat Jernej TURK (Retje 45)
++ iz družin OBREZA in CVETKO (Martinjak)
+ Marija TURŠIČ, obletna
+Anton JAKOPIN
+ Miroslav ULE, obletna
++ Ana, iz družine DRENIK in PUNTAR
++ Iz družin MIHELČIČ in ŠTIMAC
Za pomoč pri učenju in za vztrajnost
++ Branka, obl., ostali ROK
+ Alojz GREGORIČ, 30. dan
++ Albina, Jakob ULE, obletna
++ Marija, obletna, Zvone PANTAR
+ Stanislav KLANČAR
Pasijon, poljub križa, obhajilo / ni sv. maše!
+ Anton JAKOPIN
Za zdravje v družinah GORNIK in ZBAČNIK
Za sosesko
++ Zofija in Stane ROŽIČ
Za župljane
+ Terezija ROK (iz Bloške police)
++ Ivana in Franc URBAS
Sveta maša drugod
Sveta maša drugod
++ Starši, sestra in oba brata GRBEC
+ Andrej KRANJC
+ Vera GOLOB, obletna
Sveta maša drugod (za župljane)
++ Jožefa ZGODEC, Malči LEKŠAN, 1. obl.

