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OZNANILA
župnije
Grahovo pri Cerknici
VSAK DAN MOLITE, DA BOSTE SVETU IZPROSILI MIR
S to povedjo je Marija nagovorila Lucijo, Franceka in Jacinto ob prvem prikazovanju
v Fatimi (na Portugalskem), ki se je zgodilo 13. maja 1917. Sledilo je še pet prikazovanj,
ki jih je Marija naročila otrokom na 13. dne v mesecu. Že dve leti poprej
se je angel štirikrat prikazal otrokom in jih učil moliti. Predstavil se je kot
angel Portugalske in tudi kot angel miru. V tistem času je vsa Evropa bila
vpletena v prvo svetovno vojno in vsi bi si želeli, da bi je bilo konec. Prav
zato Marija pozove otroke k molitvi za mir, k molitvi rožnega venca. Marija
je vsem trem otrokom obljubila nebesa, toda še prej bodo morali veliko
trpeti in veliko moliti. Ob drugem prikazovanju je godoval sv. Anton Padovanski, ki je bil po rodu Portugalec. Marija je otrokom obljubila ozdravitev
nekega bolnika pod pogojem, da se bo spreobrnil. Rekla je tudi, da je njeno
brezmadežno srce zavetje in pot, ki nas vodi k Bogu. V tretjem prikazovanju je Marija
otrokom pokazala grozote pekla, preganjanje papeža in kristjanov. Naročila pa je, naj
se Rusija posveti njenemu brezmadežnemu Srcu. Da bi ljudje verovali Mariji, je napovedala tudi čudež, ki se bo zgodil ob njenem zadnjem prikazovanju, 13. oktobra. Na ta
dan se je zbralo v Irijski globeli več kot 50.000 ljudi. Močno je deževalo, a Lucija vseeno
naroči, da vsi zaprejo dežnike in molijo rožni venec. Marija se je prikazala nad hrastom
in rekla, naj na tem mestu njej v čast postavijo kapelo in hodijo semkaj molit. Obljubi,
da bo vojne kmalu konec. Ob Mariji se prikažeta tudi Jezus in sv. Jožef. Sledil je čudež s
soncem. Sonce se prikaže v obliki srebrnega krožnika in se vrti okoli svoje osi in meče
snope raznobarvnih luči in nato še sipa rdeče ognjene plamene na vse strani. Od dežja
premočena oblačila postanejo povsem suha. Prizor traja deset minut.
Čeprav ni vojne, nas Marija tudi v mesecu šmarnic vabi k molitvi za mir. Potrebujejo
ga naše srce, naše družine, naš narod in ves svet.
Župnik Sandi

NAPOVEDNIK
HH1. 5. je praznik dela, v Cerkvi pa
obhajamo praznik Jožefa delavca.
Ta dan tudi začnemo šmarnično
pobožnost. Otroci bodo vsak dan
dobili listek, ki ga bodo nalepili na
plakate. Šmarnice potekajo vedno v
povezavi s sveto mašo. Kadar pa ni
svete maše, se otroci z voditeljem
zberejo v cerkvi samo k šmarnicam
(Bločice, Žerovnica). Vabljeni tudi
odrasli!
HHNa god sv. Florijana (4. 5.) bomo,
kot je navada v župnijski cerkvi,
opravili sv. mašo za blagoslov naših
polj, po podružnicah pa prav tako,
in sicer v dneh pred Gospodovim
vnebohodom.
HH5. 5. je prva nedelja v mesecu in
ofer za potrebe cerkve na Bločicah. Ob 16.00 bosta v Žerovnici
gasilska sveta maša in druženje.
Vabljeni!
HH6. 5. bo izjemoma obisk bolnikov,
ker za prvi petek g. župnika ni
doma.
HHOd 12. do 14. maja godujejo t. i. ledeni svetniki: Pankracij, Servacij in
Bonifacij. Sledi še »poscana« Zofka
(15. 5.) in pregovorno bi se moralo
zatem začeti bolj poletno vreme.
HH12. 5. je druga nedelja v mesecu.
Bosta ofer za potrebe cerkve in priložnost za sveto spoved. V Grahovem pri sveti maši sodelujejo predšolski otroci in prvi razred. Ker je
nedelja Dobrega pastirja, molimo
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za nove duhovne poklice.
HH19. 5. je nedelja, ko v Grahovem
pri sv. maši sodelujejo otroci tretjega razreda. Ob 16.00 bo sestanek animatorjev za letošnji oratorij. Vabljeni!
HH20. 5. začenjamo devetdnevnico v
pripravi na prvo sv. obhajilo. Prvi
dan po sv. maši bo med vajo tudi
sestanek za starše. Prvoobhajanci prihajajo vsak dan k sv. maši in
šmarnicam v Grahovo. Po sv. maši
sledijo vaje za prvoobhajance. Bo
tudi priložnost za spoved staršev
in prvoobhajancev. Starši tudi primerno pripravijo župnišče in cerkev za prvoobhajilno slavje. En dan
v tednu bomo s starši in otroci šli
pomerit oblekice v Stari trg.
HH26. 5. bo sobota pred prvim obhajilom in ob 11.00 delavnice za otroke.
HH27. 5. bo v naši župniji bo praznik
prvega svetega obhajila. Veseli
smo kar desetih naših otrok, in
sicer so to: Brina Kovač, Gabrijel Mihelčič, Izak Šemrov, Jakob
Korče, Kristina Modec, Lana Šega
Hiti, Laura Ule, Lucas Žigart,
Nejc Lekšan in Primož Zabukovec. Molimo zanje in za njihove
družine. S petjem bosta popestrila slovesnost otroški in župnijski
zbor. Zahvala vsem za sodelovanje in pomoč pri pripravi in lepem poteku slavja. Sv. maša v Žerovnici bo zato šele ob 11. uri.

HH27. 5. goduje tudi naš novi blaženi Alojzij Grozde. Njegovo podobo imamo na platnu tudi v naši
župnijski cerkvi. Radi se mu priporočamo, predvsem pa naj nas
spodbuja njegovo življenjsko geslo:
Evharistija, sonce mojega življenja.
HH31. 5. je torek in zaključek šmarnic. Vsi otroci se zberejo ob 19. uri
k praznični sveti maši v župnijski
cerkvi. Ob koncu razdelimo otrokom nagrade za obisk pri šmarni-

cah. Sledijo (lahko) še igre na dvorišču pred cerkvijo.

OBVESTILA
• 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 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 po razpo-

•

•
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•
•
•

redu. 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.
V četrtek, 4. aprila, smo s cerkve3

nimi obredi pokopali g. Antona
ŠEGO iz Grahovega. 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 bomo poromali še na Poljsko, od 15. do 17.
julija pa na Madžarsko. Vabljeni!
Interesenti dobijo dodatne informacije pri župniku Sandiju.

MOLITVENI NAMEN PAPEŽA FRANČIŠKA – maj 2019
Cerkev v Afriki, seme edinosti
Da bi Cerkev v Afriki po gorečnosti svojih članov postala seme edinosti med
narodi in znamenje upanja za to celino.
Ivan Sadar, Psalm
Prečudno lepe vence spletla je narava:
marjetice in rože, detelja in trava,
visokih hrastov, bukev, gabrov krone,
ki sonce jim še dolgo ne zatone.
Pomudi se, pomudi
in se čudi!
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Visoke gore krijete bogastva
draguljev, srebra in zlata – o, veličastna!
Sneg biserni se v soncu poljubuje,
vetrovom se ne vdaje, jim kljubuje.
Pomudi se, pomudi
in se čudi!

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.

O sonce, zlato, gorko, živo in oživljajoče,
kako tolažiš dete, ki v temini joče!
O, ti si kakor mati nežno, skrbno kakor oče,
o, blagoslov nosiš na zemljo, če si tudi žgoče.
Pomudi se, pomudi
in se čudi!

Besede, petje ubrano in molitve
– od kod? Bogu človeške ste daritve.
Toda ne vselej. Včasih rezni meči,
ki ste roditelji lastni nesreči.
Pomudi se, pomudi
in se čudi!

In blisk in tresk, oblaki hudourni!
Podnevi strašni, grozni v nočni burni!
A znate biti ljubki in prijazni,
ko da ste žive angelske prikazni.
Pomudi se, pomudi
in se čudi!

Modrost, ki vse je ustvarila, li ni brezmejna?
Narava, gore, sonce… Milost blagodejna!
Čuj glasno pridigo, ki ti jo kliče vsaka stvar:
Nad vami se, ki sem: Jaz, Gospodar!
Pomudi se, pomudi
in se čudi!

Podnebne ptice, ribice vodovja,
ve šele pravi biser ste svetovja.
V prelesnih krilih pojete nam tajne;
v proslavi Stvarnika ste neomajne.
Pomudi se, pomudi
in se čudi!
Sv. Janez Eudes, Pozdrav Mariji
Pozdravljam te, Marija, hči Boga Očeta.
Pozdravljam te, Marija, mati Boga Sina.
Pozdravljam te, Marija, nevesta Boga Svetega Duha.
Pozdravljam te, Marija, svetišče najbolj blagoslovljene Trojice.
Pozdravljam te, Marija, čista lilija blesteče Trojice.
Pozdravljam te, Marija, nebeška Roža neizrekljive Božje ljubezni.
Pozdravljam te, Marija, čista in ponižna Devica, iz katere je želel biti rojen Kralj nebes.
Pozdravljam te, Marija, Devica devic.
Pozdravljam te, Marija, Kraljica mučencev, katere dušo je prebodel meč.
Pozdravljam te, Marija, najbolj blagoslovljena Gospa, ki ji je bila dana vsa moč v nebesih.
Pozdravljam te, Marija, moja Kraljica in moja Mati, moje življenje in upanje.
Pozdravljam te, Marija, najljubeznivejša Mati.
Pozdravljam te, Marija, Mati Božje ljubezni.
Pozdravljam te, Marija, Brezmadežna, spočeta brez greha.
Pozdravljam te, Marija, polna milosti. Gospod je s teboj.
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morda dosežemo trenutke omamljenosti in lažni občutek zadovoljstva,
1. Začetek veselja: biti pozoren do toda nazadnje postanemo sužnji; nikoli nismo zadovoljni in nenehno nas
drugih
Pot sreče se začne proti toku: po- preganja, da iščemo še več« (Poslanitrebno je preiti od egoizma do tega, da ca za SDM 2014). Veselje se rojeva iz
mislimo na druge. Puščavski očetje so srečanja, odnosa z drugimi, iz občutgovorili, da biti žalostni skoraj vedno ka sprejetosti, razumljenosti, ljubljepomeni misliti nase. »Kadar se notra- nosti.
nje življenje zapre v lastne koristi in
4. Imeti smisel za humor
ni več prostora za druge,« ne uživamo
Pot veselja je sestavljena tudi iz
več blagega veselja« ljubezni. »Srečni
namreč ne moremo biti sami.« Papež smisla za humor. To, da se znamo
vabi,da bi ponovno odkrili velikodu- smejati stvarem, drugim in sebi, je
šnost, kajti »Bog ljubi veselega daro- globoko človeško, lahko bi rekli, da je
»skoraj blizu milosti«. Gre za tisti dovalca« (2Kor 9,7).
bri relativizem, relativizem veselja, ki
se rodi iz Svetega Duha«.
2. Odpoditi potrtost
DESET PAPEŽEVIH
ZAPOVEDI O SREČI

»Krščanstvo ni seznam prepovedi,
ki zatirajo naša hrepenenja po sreči,
temveč načrt življenja, ki zmore navdušiti naša srca« (Poslanica za SDM
2015). Kristjan torej odpodi zlobno
skušnjavo potrtosti in žalosti. Bog
želi, da smo »pozitivni«, preprosti, ko
se veselimo drobnihvsakdanjih stvari
in ne jetniki »neštetih komplikacij« in
negativnih misli.

5. Znati se zahvaljevati
Veselje je tudi v tem, da znamo
videti darove, ki jih vsak dan prejemamo. Gre za osuplost nad lepoto življenja ter velikih in majhnih stvari, ki
napolnjujejo naše dneve. Papež kaže
na zgled sv. Frančiška Asiškega, ki je
bil sposoben biti »ganjen iz hvaležnosti za košček trdega kruha ali srečen
hvaliti Boga za veter, ki je božal njegov
obraz« (Veselitein radujte se, 127).

3. Veselja ne da kratkotrajno veselje, ampak ljubezen
6. Znati odpuščati in prositi za
»Sreča ni nekaj, kar se kupi v trgovini. Sreča izvira samo iz ljubezni,ko odpuščanje
V srcu, ki je polno jeze in zamer,
ljubimo in se pustimo ljubiti« »Ko
iščemo uspeh, užitek ter imetje na se- ni prostora za srečo. Kdor ne odpušča,
bičen način in iz tega delamo malike, škodi predvsem samemu sebi. Sovraštvo rojeva žalost. Papež Frančišek
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govori o veselju tistega, ki odpušča svojih napak. ki kadar trpijo, na hudo
drugim in ki zna prositi za odpušča- odgovarjajo z dobrim«.
nje. Korenina tega veselja je v razumevanju dejstva, da nam je Bog odpustil.
8. Molitev in bratstvo
Papež je septembra lani mladim Litovcem dejal, naj ne pozabijo, da »molitev spreminja
stvarnost. Ali spreminja stvari
ali pa spreminja naše srce, vendar pa vedno spreminja.« Prav
tako jih je posvaril pred individualizmom: »Ne dovolite svetu,
da vas prepriča, da je bolje hoditi sami. Sami nikoli ne pridemo
do konca«.
9. Prepustiti se v Božje roke
V življenju je čas križa in so
temni trenutki, v katerih se nam
zdi, da nas je Bog zapustil. In
prav v tej tišini Boga se je potrebno bolj kot kdajkoli prej
prepustiti v njegove roke. »Ve7. Veselje prizadevanja
selo oznanilo je veselje Očeta, ki noče,
Papež vabi k veselju ob skupnem da bi se pogubil kdo od njegovih madelu z drugimi ter za druge, da bi mo- lih.« (Veselje evangelija, 237).
gli izgraditi pravičnejši in bolj bratski
svet. To pomeni živeti vsakodnevne
10. Vedeti, da smo ljubljeni
napore v duhu blagrov: to je »pot praPravo veselje – poudari papež – se
ve sreče«, ki nam jo je pokazal Jezus. rodi iz srečanja z Jezusom, in vere,
Gre za »revolucionarno novost mo- da nas je On ljubil tako, da je dal za
dela sreče, nasprotnega tistemu, ki nas svoje življenje. Veselje je vedeti,
nam ga navadno posredujejo mediji da smo ljubljeni od Boga, ki je Oče.
in prevladujoča miselnost« (Poslanica Resnično veselje ni sad naših prizaza SDM 2014). Srečni »so preprosti, devanj, ampak je sad Svetega Duha, ki
ponižni, ki ustvarjajo prostor Bogu, nas vabi, da bi odprli svoja srca Božji
ki znajo jokati za drugimi in zaradi milosti.
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SVETE MAŠE IN GODOVI

1. 5., sreda, Jožef, delavec
2. 5., četrtek, Atanazij, škof
3. 5., petek, Filip in Jakob, ap.
4. 5., sobota, Florjan, mučenec

Grahovo (19.00) ++ Matija, obl., Marija, ob r. d., ROK
Grahovo (19.00) ++ iz družine TURK (Retje 45)
Sv. maša drugod
Žerovnica (18.00) + Janez TELIČ st., ob rojstnem dnevu
Grahovo (19.00) Poljska maša ob sv. Florjanu
5. 5., TRETJA VELIKONOČNA Grahovo (9.00) ++ Ivanka ŽNIDARŠIČ, obl., družina CERJANEC
NEDELJA, Eutimij, diakon
Bločice (10.15) ++ Janez, ob r. d., Pavla, 5. obl., ŠTRITOF
Žerovnica (16.00) Za žive in ++ gasilce
6. 5., ponedeljek, Dominik Savio, dijak Grahovo (19.00) + Anton ŠEGA, 30. dan
7. 5., torek, Gizela, opatinja
Grahovo (19.00) ++ iz družin ALBREHT in ULE, obletna
8. 5., sreda, obletnica posvetitve Grahovo (19.00) Za duše v vicah
ljubljanske stolnice
9. 5., četrtek, Pahomij, pušč.
Sv. maša na romanju na Tirolskem
10. 5., petek, Job, sp. mož
Sv. maša na romanju (za župljane)
11. 5., sobota, Zvezdana, mučenka Lipsenj (18.00)
+ Anamarija ZGONC, obletna
Grahovo (19.00) ++ Marija, obl., iz družin PONIKVAR in ŠEGA
12. 5., ČETRTA VELIKONOČNA Grahovo (9.00) ++ Josip, ob r. d., ostali ŠTIMAC
NEDELJA, Pankracij, muč.
Žerovnica (10.15) ++ Frančiška, obl., Janez GODEJŠA
13. 5., ponedeljek, Fatimska Marija Grahovo (19.00) ++ Angela, obl., Adolf IVNIK
14. 5., torek, Bonifacij, muč.
Grahovo (19.00) Za župljane
15. 5., sreda, Zofija, muč.
Grahovo (19.00) ++ Rok MIHELČIČ, Alojzij KOMIDAR
16. 5., četrtek, Janez Nepomuk, muč. Žerovnica (18.00) ++ oba Janeza TELIČ, ob godu
17. 5., petek, Jošt, pušč.
Sveta maša drugod
18. 5., sobota, Erik, kralj
Sveta maša drugod
19. 5., VELIKONOČNA
Grahovo (9.00) ++ iz družine KOVAČ
NEDELJA, Celestin, papež
Žerovnica (10.15) + Jože TELIČ (Lipsenj 1)
20. 5., ponedeljek, Lucifer, škof
Grahovo (19.00) Za župljane
21. 5., torek, mehiški muč.
Grahovo (19.00) +' Ivanka ZEMLJAK, obletna
22. 5., sreda, Marjeta, red.
Grahovo (19.00) ++ Franc IVANČIČ, starši OBREZA
23. 5., četrtek, Socerb, mučenec
Bločice (18.00)
++ iz družine GREGORIČ (Bločice 2)
Grahovo (19.00) + Jože ŠVIGELJ st., obletna
24. 5., petek, Marija, Pomočnica Lipsenj (18.00) Za blagoslov polj
Grahovo (19.00) + Stanislav KOMIDAR, ob rojstnem dnevu
25. 5., sobota, Beda, duhovnik
Bločice (18.00)
Za blagoslov polj
Grahovo (19.00) ++ iz družine TURK (Retje 4)
26. 5., ŠESTA VELIKONOČNA Grahovo (9.00) + za prvoobhajance, ++ Amalija, Anton ŠEGA
NEDELJA, Filip Neri
Žerovnica (10.15) Za župljane
27. 5., ponedeljek, Alojzij Grozde, muč.
Sveta maša drugod
28. 5., torek, German, škof
Žerovnica (18.00) Za blagoslov polj
29. 5., sreda, Maksim Emonski, šk.
Sveta maša drugod
30. 5., četrtek, GOSPODOV
Grahovo (19.00) Živi in ++ iz družin MODIC in ZBAŠNIK
VNEBOHOD
31. 5., petek, Obiskanje Device
Grahovo (19.00) + Stanko, obletna, in ostali ŠKRLJ
Marije

