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OZNANILA
župnije
Grahovo pri Cerknici
PREJELI BOSTE BLAGOSLOV MOJE MATERINSKE ROKE
V hribovju Monte Berico nad mestom Vicenza (v severni
Italiji) se je Nebeška Mati prikazala kmetici Vincenciji Pasini.
Žena je svojemu možu nesla malico, ko je delal v vinogradu.
Bilo je to leta 1426, ko je v deželi razhajala kuga in je mnogo
ljudi pomrlo. Naročila ji je: »Ne boj se Vincencija. Jaz sem Marija, Mati Jezusa, ki je umrl na križu, da bi odrešil človeški
rod. Pojdi in povej prebivalcem Vicenze naj na tem mestu
postavijo cerkev, meni posvečeno, če želijo biti rešeni kuge.«
Drugo prikazovanje se je dogodilo 1. avgusta leta 1428. Marijino sporočilo pa se je glasilo takole: »Vsi tisti, ki boste prihajali na ta kraj in me častili za moje praznike in prve nedelje v mesecu, boste prejeli mnoge milosti od mojega Božjega Sina in blagoslov moje materinske roke.«
Le dve leti pozneje je nastal sedanji Marijin milostni kip, ki je izklesan iz kamna okoliških hribov in ga je naredil Nikolaj Beneški. Kip spominja na našo Ptujskogorsko
Marijo, ki pod svoj plašč sprejema vse tiste, ki se k njej zatekajo. Tisti, ki so verjeli v
Marijina prikazovanja, so se zavzeli in v petih letih zgradili cerkev. Pozneje so dodali
še samostan, v katerem so in še vedno živijo in skrbijo za potrebe romarjev bratje
serviti. Današnji izgled je Marijina bazilika dobila leta 1703. Od vznožja hriba do
cerkve vodi 150 arkad, kot je zdravamarij v treh delih rožnega venca. V samostanu je
tudi muzej zahvalnih podob, pa tudi fosilov, ki so jih našli v okolici, saj je tukaj pred
milijoni let bilo morje. Z obsežnega trga pred cerkvijo je tudi lep razgled na mesto
Vicenza. Omembe vreden je tudi obelisk v čast cesarju Francu Jožefu, ki je domačinom uredil cesto čez hribovje Berico. Tudi v mesecu avgustu je kar nekaj Marijinih
praznikov in godov, zato je prav, da se ji še posebej na njene dneve posvetimo.
Župnik Sandi

NAPOVEDNIK
• Od 6. do 14. avgusta opravljamo pri
obrnite na župnika Sandija.
svetih mašah tudi devetdnevnico v • Na praznik Vnebovzete so svete
čast Vnebovzeti. Beremo primerne
maše po nedeljskem razporedu.
duhovne misli in zmolimo litanije
Vabim cerkvene pevce, da pridejo
Matere Božje. Ta največji Marijin
v čim večjem številu na kor. Ta dan
praznik je tudi dan posvetitve naše
lahko obiščemo tudi druge Maridežele Nebeški materi.
jine cerkve. Naj zadoni pesem: O
• Če bo dovolj prijav, organiziramo
Devica, Pomočnica, vseh slovenskih
izlet v Legoland blizu Münchna
src Kraljica.
(v Nemčijo) od 12. do 13. avgusta. • V soboto, 17. avgusta bo blagoslov
Cena še ni določena, ker še zbiragasilskega praporja v Grahovem.
mo prijave in še ne vemo točneNa priprošnjo sv. Florijana naj Bog
ga prevoza (kombi, mali ali veliki
tudi po tem znamenju spremlja
bus). Za podrobne informacije se
naše gasilce.

OBVESTILA
• Mesec julij je počitniški in dopustniški mesec, zato ni verouka, ne
pevskih vaj, ne drugih župnijskih
dejavnosti.
• Na prvo nedeljo v mesecu je ofer
na Bločicah, na drugo pa v Grahovem in Žerovnici. Še vedno zbiramo sredstva za streho cerkve sv.
Štefana na Lipsenju. Bog povrni!
• Na drugo nedeljo v mesecu je priložnost za sv. spoved. Na razpolago
bo g. dekan Maks Ipavec.
• Tedenske svete maše so v Grahovem ob 19.00, po podružnicah pa
ob 18.00, če jih le naročite.
• Čez teden molimo po sv. maši po
različnih namenih: ob ponedeljkih za beatifikacijo naših svetniških kandidatov, ob torkih v čast
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•

•
•
•

sv. Janezu Bosku, ob sredah za domovino, ob četrtkih po sveti maši
za duhovne poklice, ob petkih za
zdravje naših bolnih in ob sobotah
za družine.
Ob petkih od 15.00 dalje 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.
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 obli- • Vsem, ki ta mesec godujete, prakovanju mesečnih oznanil vabim k
znujete rojstni dan ali kakšen jubisodelovanju še druge, ki znate kaj
lej, voščimo obilo Božjega žegna.
lepega napisati.
• V času počitnic in tudi še v sep• Po dogovoru so priprave za krst in
tembru vabljeni na počitnikovanje
poroko.
v kraj Zuboviči na otok Pag. Cena
• Priporočam verski tisk, predvsem
je zelo ugodna. O podrobnostih se
Družino in Ognjišče, za otroke pa
pogovorite z župnikom Sandijem.
Mavrico.
MOLITVENI NAMENI SVETEGA OČETA – avgust 2019
Da bi družine po svojem življenju iz molitve in ljubezni postajale čedalje bolj
očitne »šole resničnega človekovega razvoja«.
Sveti Bernard, opat in cerkveni učitelj
Bernard je bil rojen v
družini visokih plemičev
v francoski Burgundiji.
Rodil se je leta 1090 kot
tretji od sedmih otrok.
Bil je nadarjen in živahen
fant in obetala se mu je velika slava v znanosti ali v
blišču viteškega življenja.
Sorodniki so veliko pričakovali od njega. Toda smrt
njegove matere v njegovi
mladosti ga je tako prizadela, da se je odpovedal svetni karieri
in se odločil služiti Bogu. Ustanovil je
samostan blizu Dijona in pritegnil še
druge prijatelje in sorodnike. Šest ur
so molili, šest ur so premišljevali in
brali, šest ur so delali v gozdu in šest
ur so spali. Pozneje je ustanovil naj-

bolj znan cistercijanski samostan v Clairvauxu (izg.
Klervoju). Sveti Bernard
je postal slaven opat in
celo pridigar na kraljevih
dvorih. Ko se je pojavil v
kakšni cerkvi, so ga ljudje
množično hodili poslušat.
Umrl je leta 1153. Veliko
svojih pridig je zapisal.
Nekaj za pokušino: »Ljubezen zadošča sama po
sebi, ugaja sama sebi in zaradi sebe. Sama si je zasluženje, sama
sebi plačilo. Razen sebe ljubezen ne išče
drugega razloga, ne drugega sadu: njen
sad je, da doživlja ljubezen. Ljubim,
ker ljubim, ljubim, da ljubim. Velika
stvar je ljubezen, vendarle, če teče nazaj k svojemu počelu, ako se vrača k
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izviru, če se izliva nazaj v svoj vir, ako
stalno zajema od tam, od koder nenehno priteka. Izmed vseh dušnih vzgibov,
občutkov in čustev je ljubezen edina, ki
z njo stvar more vračati Stvarniku, čeprav ne po enakosti, vendar se mu vsaj

na podoben način oddolžiti. Zakaj ko
Bog ljubi, noče nič drugega, kakor da
mu ljubezen vračamo; saj ne ljubi iz
nobenega drugega namena, kakor, da
bi bil ljubljen; ve namreč, da ljubezen
sama osreči tiste, ki njega ljubijo.

Lojze Grozde, Naša domovina
Čudovita
je
naša domovina.
Njene lepote so
neizmerno pestre:
od planin, lepih in
bogatih rek, morja, toplic, gozdov,
modrine morja,
vasic, ki jih krasi nešteto cerkva
in pobožnih znamenj, do mest z
božjimi
hrami;
rečem: lepa je ta
zemlja, čvrst je ta narod in močan.
Vesel sem teh ljudi, ko jih gledam,
vedno vesel sem ga, kmečkega fanta,
ki gre med njivami in se pogovarja s
škrjančki, z zelenečim žitom po krajih, s svojo zemljo, ki jo je podedoval
od dedov, na kateri živi in hoče živeti
do smrti, ker se ne more ločiti od nje.
Ko gre tako med kraje, si zapoje pesem in zavriska, da mu odgovori odmev od hribov, kot da je s svojim gla-
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som vzbudil glas v
nemi zemlji in mu
ta sedaj odgovarja
in ga pozdravlja.
Vesel sem bil kmetov in kmetic, ki
ne govore o ljubezni, a jim gori srce
za svojo zemljo,
za svojo domovino. Potem sem šel
skozi mesto. Stopil
sem med dijake.
Slišal sem, ko so
govorili glasno: »Za domovino, za narod! Kri in življenje!« In sem jim pogledal v srce, v dno duše sem jih videl.
Tudi srca so govorila enako. Toda, moj
Bog! Stali so med njimi tudi fantje, ki
so jim usta kričala: »Vse za narod, vse
za domovino!« Toda srca so jim govorila drugače: »Kaj me briga vse skupaj,
da dobim le dobro spričevalo in dosežem kdaj dobro službo. Za drugo se ne
menim, če malo zakričim, danes pač

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.

gledajo na to.« Mnogo jih je, morda
tudi med nami, ki mnogo govorijo
o narodu, domovini, ne store pa nič.
Pojdi danes sam vase, moj brat, in si
odkrito odgovori: »Koliko sem danes
storil za narod? Ali sem že kdaj molil
zanj? Ali študiram zato, da bom lahko kdaj s svojim znanjem narodu koristil? Ali ne študiram samo zato, da

bom dobro služil in lahko živel? Ti, ki
kričiš, da ljubiš narod in domovino,
odgovori si, ali kaj delaš zanj? Najbrž
nič. Torej lažeš, ko kričiš, kajti besede brez dejanj nič ne koristijo. Fantje,
z dejanji potrdimo svojo ljubezen do
domovine! Naj nas ne straši to, da nas
je malo! Dokler hočemo in delamo,
živimo.

DOGODKI
BLAGOSLOV OBNOVLJENEGA KRIŽA
IN ELEKTRIČNEGA ZVONENJA V ŽEROVNICI
Bil je vroč zadnji junijski dan in
bila je nedelja. Že nekaj let je v navadi,
da na zadnjo junijsko nedeljo v Žerovnici pri maši še zadnjič pred počitnicami zapoje župnijski pevski zbor in
tako zaključi svoje pevsko nastopanje.
Evharistija je med drugim tudi v čast
svetemu Pavlu, ki goduje 29. junija, saj
so mu v zavetje in varstvo posvečeni
žerovniška cerkev in njeni župljani.
Čeprav v Žerovnici takrat ne praznujejo žegnanja, ker ga imajo januarja,
pa vseeno malo bolj svečano doživijo
to nedeljsko mašo.
Letos pa sta se tej tradiciji pridružila kar dva svečana dogodka. Med
mašo je potekal blagoslov novega
električnega zvonjenja v zvoniku, po
maši pa blagoslov obnovljenega križa
na vrtu pri Debevčevih (po domače
Krkotovih).
Kot že rečeno, je bil med mašo blagoslov električnega zvonjenja, ki so ga

na pobudo predsednice agrarne vaške
skupnosti in nekaterih vaščanov uredili v mesecu maju s finančno podporo članov agrarne vaške skupnosti in
župnije Grahovo ter prostovoljnimi
prispevki večine zainteresiranih vaščanov Žerovnice, saj je to tudi kulturna dediščina vasi. Zvonjenje je
elektronsko programirano tako, da se
sedaj zvonovi oglašajo vsako nedeljo
pred mašo, ko pokličejo verne k maši,
in vsak dan ob poldne oznanijo konec
polovice dneva ter zvečer ob devetih
Mariji v čast zaokrožijo dan ali pa
pozovejo k večerni molitvi – kot nekoč, ko so se družine ob tej uri zbrale
in molile.
Še pred vojno so za zvonjenje imeli
zvonarja, zato je prav, da se je deloma
obnovila nekoč redna vaška navada,
da se ob določenih urah oglasi zvon in
nam, če drugega ne, tako sporoči, koliko je ura, da ne gledamo neprestano
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v ekrane svojih »nepogrešljivih« elektronskih naprav.
Po maši pa so se na vrtu pri Krkotovih zbrali njihovi bližnji in daljni sorodniki ter nekaj vaščanov. Med krajšo evharistijo, ki so jo popestrili pevci
ŽPZ, je bil blagoslov obnovljenega
križa. Kot se spodobi ob takih prilo-
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žnostih, je v prijetni senci ob Krkotovi hiši sledila pogostitev za župnijske
pevce, župnika in domače sorodnike.
Križ je bil postavljen leta 1842, vsaj
tako je vklesano v njegov masivni kamniti podstavek.
Postavljen je bil ob stari stezi proti
Grahovemu oz. nekoč stezi in krajši
poti do njiv, ko so ljudje še hodili peš,
saj pri kmečkih domačijah še ni bilo
koles in motorjev. Ne ve se, kdo ga je
postavil in zakaj je bil postavljen ravno na tistem mestu. Mogoče v zahvalo
za uslišano prošnjo ali kot zaščita pred
boleznimi ali pa mogoče, da so se na
poti na njivo ob njem kmetje ustavili
in se z molitvijo priporočili za uspešno delo in letino.
Za njegovo vzdrževanje in obnavljanje že vsa leta skrbijo Krkotovi, sedaj
Matjaž Debevc – Krkotov gospodar. Letos je dal obnoviti in prebarvati razpelo,
leta 2002 pa je temeljito obnovil ves leseni del križa. Zahvala njemu za njegovo nesebično požrtvovalnost in delo, saj
s tem ohranja del vaške zapuščine.
A. D.

Oratorij 2019
Letošnji oratorij
se je v župniji Grahovo odvijal prva dva
tedna v mesecu juliju. Otrok in mladih
je bilo vsak dan od
40 do 45. Prvi teden
smo se zgledovali po
literarnem junaku
Petru Klepcu. Imel
je nenavadno moč, ki pa jo je vedno
usmeril v dobro in se ni nikomur nikoli
maščeval. Odkrivali smo moč, ko prosimo, moč, ko odpuščamo, moč, ko pomagamo, moč, ko spoznavamo. Po molitvi
v cerkvi smo imeli katehezo, zatem pa še
delavnice. Animatorji so imeli lepe delavnice, v kuhinji pa so se otroci izkazali
kot pravi mojstri. Ob rednih dobrotah
(pica, čevapčiči, testenine in palačinke)
so nastajali tudi razna peciva, piškoti in
sadne kupe. Drugi teden pa nas je navduševal galeb Jonatan, prav tako literarni junak. Ni hotel biti navaden galeb, ki
leta samo za to, da lovi ribice in se sonči
na skalah. Hotel je uživati v letenju in se
čim bolj dvigniti do neba. V začetku je bil
osamljen v svojem početju, sčasoma pa

si je pridobil
galebe somišljenike, ki
so prav tako
prišli
do
spoznanja,
da
življenje ni samo
v tem, da
jemo, ampak, da letimo. Jonatan nas je nagovarjal
k poslušanju notranjega glasu, zaupanju v lastne sposobnosti, k odprtosti za
druge, k navdušenju nad življenjem ter k
vztrajnosti. V času oratorija smo radi šli
tudi k fužini in na šolsko igrišče. Ob sredah pa na piknik in gozdne igre h kapeli
sv. Florjana v smeri Slivnice. Vsak petek
smo končali oratorij v gasilskem domu s
kratkim programom za starše, z razstavo
izdelkov in sladko pogostitvijo (palačinke in sladoled). Lepo je videti otroke, ki
se igrajo in vsaj za nekaj ur ali dni pozabijo na mobilne telefone in računalniške
igrice.
sos
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SVETE MAŠE IN GODOVI
1. 8., četrtek, Alfonz Ligvorij, škof
2. 8., petek, Porcijunkula
3. 8., sobota, Lidija, sp. žena
4. 8., OSEMNAJSTA NEDELJA MED
LETOM, Janez Vianej
5. 8., ponedeljek, Marija Snežna
6. 8., torek, Jezusova spremenitev na gori
7. 8., sreda, Kajetan, duhovnik
8. 8. četrtek, Dominik, red. ust.
9. 8., petek, Terezija Benedikta, muč.
10. 8., sobota, Lovrenc, mučenec
11. 8., DEVETNAJSTA NEDELJA
MED LETOM, Klara, devica
12. 8., ponedeljek, Ivana Šantalska, devica
13. 8., torek, Gertruda, opatinja
14. 8., sreda
15. 8., četrtek, Marijino vnebovzetje
16. 8., petek, Rok, spokornik
17. 8., sobota, Hijacint, redovnik
18. 8., DVAJSETA NEDELJA MED
LETOM, Helena, cesarica
19. 8., ponedeljek, Janez Eudes, duhovnik
20. 8., torek, Bernard, cerkv. učitelj
21. 8., sreda, Pij Deseti, papež
22. 8., četrtek, Marija Kraljica
23. 8., petek, Roza iz Lime
24. 8., sobota, Jernej, apostol
25. 8., ENAINDVAJSETA NEDELJA
MED LETOM, Ludvik, kralj
26. 8., sreda, Zeferin, papež
27. 8., torek, Monika, mati
28. 8., sreda, Avguštin, cerkv. učitelj
29. 8., četrtek, Mučeništvo Janeza Krstnika
30. 8., petek, Feliks, mučenec
31. 8., sobota, Nikodem, sp. mož
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Grahovo (19.00)
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Žerovnica (10.15)
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Grahovo (19.00)
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Žerovnica (10.15)
Grahovo (19.00)
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Sveta maša drugod
Sveta maša drugod (za župljane)
Po namenu za moža
++ Francka, obl., Jože MIHELČIČ
++ Janez, Angela MARKOVČIČ
+ + Frančiška VREG
Po namenu za zdravje
V zahvalo Materi Božji za zdravje
Po namenu?
Za župljane
++ Alojzija, Alojzij VESEL
++ Antonija ŠRAJ, Julijana MARČAN
++ Ivanka, Stane HERBLAN
Sveta maša drugod
+ Anton JAKOPIN
Za srečno vožnjo
++ Marija PRIMOŽIČ, Marija ROK,
živi in rajni ŽIVČI
+ Jože TELIČ, obletna
Zaobljubljen dan v čast sv. Roku
Za duše v vicah
V zahvalo za zdravje ob godu
++ iz družine KNAP
++ starši GERBEC, družina LOVKO
Sveta maša drugod
Sveta maša drugod
++ Ivana OGRINC, ob godu
Po namenu?
Po namenu?
++ iz družine MAHNE, obletna
+ Andrej KRANJC
+ Jakob GODEJŠA, obletna
++ Antonija, obl., Franc KOČEVAR
Sveta maša drugod
Po namenu?
Po namenu?
Po namenu?
Po namenu?

