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OZNANILA
župnije
Grahovo pri Cerknici
POSTAVITE MI TUKAJ HIŠO IN ME PROSITE MILOSTI
Nad reko Sočo in Solkanom se strmo dviga romarska božja pot na Sveto
Goro, visoko 682 metrov. Z gore se romarju odpre s severa slikovit pogled na
Julijske Alpe, z vzhoda na Trnovski gozd, Škabrijel in Grgar, z juga na Gorico,
Solkan in Sabotin, na Kras in Jadransko morje, z zahoda na vinorodna Brda,
Karnijske Alpe in Dolomite. O začetkih romarske božje poti govori latinski napis iz 17. stoletja
na podstavku Marijinega kipa z Detetom v naročju v kapeli prikazanja: »Tako se je Marija na
gori Skalnici, sedaj pa se imenuje Sveta, prikazala
leta 1539 Uršuli Ferligojnici in ji naročila: Povej
ljudstvu, naj mi tukaj postavi hišo in me prosi
milosti.« Uršulo je posvetna oblast večkrat zaprla v ječo solkanske graščine, iz katere je bila vedno čudežno rešena. Ljudje
so začeli trumoma romati na goro Skalnico, kjer so postavili leseno kapelo in
molili pred Marijinim kipom, ki sta ga po opisu vidkinje izdelala brata Francesco in Pietro Floreani iz Vidma. Usoda tega kipa ni znana, zdajšnji pa je bil
po vzoru prvotnega narejen v 17. stoletju. Nezadržna pobožnost romarjev je
omehčala posvetno oblast, ki je leta 1540 izdala dovoljenje za zidavo cerkve na
Skalnici. Pri kopanju temeljev so našli znamenito kamnito ploščo z vklesanimi
ornamenti in molitvijo Zdrava Marija. Državni arhiv na Dunaju hrani listine o
obstoju cerkvice iz 14. stoletja, ki so jo verjetno porušili Turki leta 1470.
V počitnicah bomo obiskovali bližnje in oddaljene kraje. Zagotovo se najde
tam tudi kakšna Marijina cerkev ali kapela. Ustavimo se, približajmo se Nebeški Materi in jo tudi mi prosimo milosti za nas in naše bližnje.
Župnik Sandi

NAPOVEDNIK
HHV naši župniji bo v oratorij dva teze, delavnice in igre. Šli bomo en
dna. Od 1. do 5. julija in še od 8.
dan tudi na piknik. V petek bomo
do 12. julija. Glavni junak oratorizaključili oratorij skupaj s starši v
gasilskem domu.
ja bo slovenski literarni junak Peter Klepec. Geslo oratorija pa je: HHV soboto, 6. julija, bo župnik obiskal bolnike na domu (namesto na
IMAŠ MOČ. Vsak dan začnemo
s programom 9.00 in končamo ob
prvi petek, ker še traja oratorij).
Hvala za razumevanje.
15.00. Otroci oddajo prijavnico
lahko najpozneje prvi dan oratori- HHV nedeljo, 21. julija, obhajamo Krištofovo nedeljo. Pri obeh sv. mašah
ja. Na prijavnico naj zapišejo tudi
bomo blagoslovili naše avtomobile.
kontaktne številke staršev. PrispeVaš dar je namenjen za vozila naših
vek na otroka za en teden je 10
evrov. Imeli bomo molitve, katehemisijonarjev. Hvala.

OBVESTILA
 Mesec julij je počitniški in dopu-  Tedenske svete maše so v Grahostniški mesec, zato ni verouka, ne
vem ob 19.00, po podružnicah pa
ob 18.00, če jih le naročite.
pevskih vaj, ne drugih župnijskih
dejavnosti.
 Čez teden molimo po sv. maši po
različnih namenih: ob ponedeljkih
 Na prvo nedeljo v mesecu je ofer
na Bločicah, na drugo pa v Grahoza beatifikacijo naših svetniških
vem in Žerovnici. Letos zbiramo
kandidatov, ob torkih v čast sv. Janezu Bosku, ob sredah za domovisredstva za streho cerkve sv. Štefana na Lipsenju. Bog povrni!
no, ob četrtkih po sveti maši za du Na drugo nedeljo v mesecu je prihovne poklice, ob petkih za zdravje
in ob sobotah za družine.
ložnost za sv. spoved. Na razpolago
bo g. dekan Maks Ipavec.
 Ob petkih od 15.00 dalje so uradne
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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 oblikovanju mesečnih oznanil vabim k
sodelovanju še druge, ki znate kaj
lepega napisati.
V naši župnijski cerkvi so bili kr-






ščeni v mesecu juniju: Mark, Pia,
Rene in Rok. Naj Bog blagoslovi
tudi njihove družine z ljubeznijo,
mi pa jih podpirajmo v molitvi.
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 času počitnic vabljene družine
na počitnikovanje v kraj Zuboviči
na otok Pag. Cena je zelo ugodna.
O podrobnostih se pogovorite z
župnikom Sandijem.

MOLITVENI NAMENI SVETEGA OČETA – julij 2019
Celovitost pravičnosti
Da bi tisti, ki delijo pravico, pri tem ohranili svojo integriteto in da bi
krivičnost, ki prevladuje v svetu, ne imela zadnje besede. Oče naš … Zdrava Marija … Slava Očetu …

ORATORIJ ZA LETO 2019: PETER KLEPEC
Oratorijske teme obračajo na vsaka tri leta. Po svetopisemski osebi in
svetniku je letos spet na vrsti literarni
junak. Letos bo to junak slovenskih
pripovedk Peter Klepec. Zdi se nam,
da pooseblja tisto najboljše v slovenskem narodu, ki je na videz majhen
in slaboten, a v sebi skriva neizmerno moč, ki zlomi katerokoli velesilo.
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Vrednote, po kateri živi in se ravna,
pa so temeljne krščanske vrednote:
odpuščanje, zaupanje, vera, ljubezen,
ponižnost, delo in pomoč bližnjemu.
Naslov letošnjega oratorija nosi naslov
»IMAŠ MOČ« in nakazuje, da moč v
sebi skriva tudi vsak od otrok in animatorjev, čeprav to ni nujno fizična
moč. Mlade želimo spodbuditi, da
bodo v dialogu z Bogom uresničevali
svoj potencial in Božji načrt za njihovo življenje.
Peter Klepec je preprost, slaboten
fantič brez očeta, doma iz Osilnice, ki
si služi kruh kot pastir. A ga zaradi slabotnosti izkoriščajo drugi pastirji in si
ga naredijo za pravega hlapca. V svoji

stiski prosi Boga za moč, da bi se jih
lahko obranil, in Bogu mu željo izpolni. Od takrat se pastirji in sovaščani
bojijo njegovega maščevanja, toda
Klepec jim odpusti in se odloči svojo
moč uporabiti za to, da bo sebi in svoji materi uredil njivo na prej neuporabni zemlji, da se bosta lahko sama
preživljala. Nekega dne v vas pripotuje kraljevi sel, ki išče junaka, ki bi se
bojeval z velikanskim bojevnikom napadajočih Tatarov in tako kraljestvo
ubranil pred vojno. Peter se odloči, da
bo kralju priskočil na pomoč. Velikana premaga in Tatare prežene, vendar
kralj poje svojo besedo in odlaša s
Klepčevo nagrado.

SVETI ALEŠ
Ime Aleš je precej razširjeno in znano v Sloveniji. Še posebej med mladimi in otroki. Malo znan pa je svetnikov življenjepis, ki je kljub legendam
zelo zanimiv. Svetega Aleša imenujemo tudi skrivnega spokornika. Na poročni dan je zapustil svojo mlado ženo
in dobre starše ter na skrivaj izginil od
doma. Potem se je kot berač potikal
17 let po Siriji in Mezopotamiji. Nato
se je vrnil spremenjen v očetovo hišo
v Rim, kjer so ga iz usmiljenja sprejeli, ne da bi ga spoznali, on sam pa
se domačim tudi ni dal spoznati. Živel je na skromnem pogradu pod sto-
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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.

pnicami, zaničevan in zasramovan od
služinčadi. Po 17 letih je umrl in ob
njegovi smrti se je šele razodelo, kdo
je. V Rimu so njemu v čast postavili
cerkev, kjer hranijo stopnice, pod katerimi je živel kot tujec v hiši svojega
očeta. Njegova zgodba vsebuje globoko resnico. Po dolgih blodnjah na
tujem, po morjih in puščavah se vrne

domov notranje spremenjen kot zmagovalec nad samim seboj. To svojevrstno spokorništvo se je odražalo tudi
v načinu življenja poznejših mistikov,
pa tudi v umetnosti. Za svojega zavetnika ga imajo berači, romarji in izdelovalci pasov. Je pa tudi priprošnjik
zoper potres. Goduje 17. julija.
sos

NASMEH NIČ NE STANE, VENDAR ČUDEŽNO DELUJE
Obogati tistega, komur je namenjen, in ne siromaši tistega, ki ga poklanja.
Zablesti kot sončni žarek, a spomin nanj lahko ostane za vedno.
Nihče ni niti tako bogat niti tako reven, da si ga ne more privoščiti.
Z njim vsak samo pridobi.
Nasmeh prinaša srečo v hišo, pozdrav prijatelju, pomoč pri sklepanju poslov.
Je počitek utrujenemu, kažipot izgubljenemu, sončni žarek žalostnemu
in najboljše naravno zdravilo proti jezi.
Ni ga moč kupiti, izprositi, izposoditi ali ukrasti, ker ima vrednost samo,
kadar se poklanja.
Friderik Faber
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NA SAMOTEN KRAJ
Gospod Jezus, kje je danes samoten
kraj, kjer bi se lahko v miru zbral ob
tebi in se izognil trušču, ki me oblega
z vseh strani, me nadleguje in pritiska
name kakor huda mora? Jezus, živeti moram sredi
mesta. Zame ni
več tišine. Podnevi in ponoči
moram prenašati velik trušč,
ki muči velika
mesta, iz katerih je izginil mir.
Sredi hrupa se
moram posvečati
svojemu
delu, študiju in
ljudem, ki želijo
govoriti z menoj. Sredi tega hrupa se moram zbrati
k premišljevanju ali pa izpraševanju
vesti. Sredi oglušujočega hrupa nujno
potrebujem tudi nočni počitek, da me
ne izdajo utrujeni živci.
Oh, moj Jezus! Zato želim iti s teboj
na samoten, miren kraj, kjer bom lahko govoril sam s teboj, ne da bi hrup
motil mojo pozornost in me silil, da
večkrat ponovim to, kar ti moram
povedati. Pouči me, kako naj uredim
skrit, samoten kraj vsaj v srcu, da me
ne bo vznemirjalo nič. Rad bi prezrl
vse, kar me oddaljuje od tebe v svetem
središču, kjer ti poslušaš, čeprav svet
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še nadaljuje svoj uporni kraval. Samo
tam, v dvoje, ti lahko povem vse, kar
me veseli in kar me žalosti. Da ti zaupam, kaj me vznemirja, kaj upam in
kaj me razočara. Priznal ti bom svoje

padce, ki me ponižujejo in sramotijo;
želje, ki me mučijo, ker jih ne morem
uresničiti; majhne zmage, ki sem jih
dosegel le po tvoji milosti. Veliko ti
imam povedati, Gospod, vendar pa
močno želim, da mi ti spregovoriš, mi
poveš, ali si zadovoljen z menoj, ali
prosiš kaj, česar ti ne dajem. Odpočijem se lahko samo v mirnem, tihem
kotičku, kjer se čuti zgolj prijeten zvok
tvojega glasu. Ker sem jaz, ubogi utrujenec od vsakršnih hrupov, ki me obdajajo, se lahko naslonim na tvoje prijateljske prsi, ob tvoje bratovsko Srce.
Albert Moreno

Iz duhovnih vaj sv. Ignacija Lojolskega
(goduje 31. 7.)
Ljubezen se mora uveljaviti bolj v imam, in obenem še sebe, kakor tisti,
dejanjih kot pa v besedah. Ljubezen je ki daje z velikim žarom. Vzemi, Gov medsebojnem podarjanju dveh, se spod, in sprejmi vso mojo svobodo,
pravi: kdor ljubi, daje in deli tistemu, moj spomin, moj razum in vso mojo
ki ga ljubi, kar ima, ali od
tega, kar ima ali premore.
In prav tako ljubljeni ljubitelju. Tako, če ima kdo
znanje, ga daje tistemu, ki
ga nima. Ali čast, ali bogastvo, vedno drug drugemu.
Rad se spomnim prejetih
dobrot stvarjenja, odrešenja in posebnih darov. Z
velikim hrepenenjem tehtam, koliko je storil Bog,
naš Gospod, zame, in koliko mi je dal od tega, kar
ima. Potem, kako mi isti
Gospod želi dati sam sebe, kolikor voljo, karkoli imam in premorem. Ti
je to v skladu z njegovim božjim na- si mi to dal, Gospod, to vračam. Vse
črtom. Pomislim nase in premislim, je tvoje, razpolagaj z vsem popolnoma
kaj moram jaz sam po vsej resnici in po svoji volji. Daj mi svojo ljubezen in
pravici ponuditi in dati njegovemu milost, to mi zadošča.
božjemu veličastvu. Namreč vse, kar

IMENOVANJE GRAHOVSKEGA ŽUPNIKA
TUDI ZA KAPLANA V CERKNICI
Ljubljanski nadškof g. Stanislav
Zore je z dne 15. junija 2019 na predlog salezijanskega inšpektorja g.
Marka Koširja imenoval g. Aleksandra
Osojnika, župnika v Grahovem, še za
kaplana župnije Cerknica. Službo na-

stopi 1. avgusta 2019. Po dogovoru z
novim župnikom g. Milanom Kavčnikom naj bi poleg rednih opravil imel
posebno skrb za mladinsko pastoralo.
(Nadškofija Ljubljana, št. dokumenta
685/19)
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SVETE MAŠE IN GODOVI

1. 7., ponedeljek, Estera, sp. žena
2. 7., torek,
Ptujskogorska Mati Božja
3. 7., sreda, Tomaž, apostol
4. 7., četrtek, Urh, škof
5. 7., petek, Ciril in Metod,
slov. apostola
6. 7., sobota, Marija Goretti, muč.
7. 7., IZSELJENSKA
NEDELJA, Vilibald, škof
8. 7., ponedeljek, Edgar, kralj
9. 7., torek, kitajski mučenci
10. 7., sreda, Amalija, redovnica
11. 7., četrtek, Benedikt, opat
12. 7., petek,
Mohor in Fortunat, mučenca
13. 7., sobota, Henrik, kralj
14. 7., PETNAJSTA NEDELJA
MED LETOM, Kamil, duhovnik
15. 7., ponedeljek,
Bonaventura, cerkv. učitelj
16. 7., torek, Karmelska Mati Božja
17. 7., sreda, Aleš, spokornik
18. 7., četrtek, Friderik, škof
19. 7., petek, Arsenij, puščavnik
20. 7., sobota, Marjeta, mučenka
21. 7., KRIŠTOFOVA
NEDELJA, Arbogast, škof
22. 7., ponedeljek,
Marija Magdalena, sp. žena
23. 7., torek, Brigita Švedska, red.
24. 7., sreda, Krištof, mučenec
25. 7., četrtek, Jakob Starejši, apostol
26. 7., petek, Joahim in Ana
27. 7., sobota,
Gorazd, Kliment in Naum
28. 7., SEDEMNAJSTA
NEDELJA, Akacij, mučenec
29. 7., ponedeljek,
Marta in Marija
30. 7., torek, Godeleva, muč.
31. 7., sreda,
Ignacij Loyolski, ust. jezuitov

Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)

Za Janezovo zdravje ob rojstnem dnevu
+ Jože KOVAČ

Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)

Za duše v vicah
+ Rok MIHELČIČ, obletna
++ Jakob, Marija POROK, obletna

Grahovo (19.00)
Grahovo (9.00)
Bločice (10.15)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)

Za uspešen zaključek in nadaljevanje šole
+ Alojzija OŠABEN
+ Alojz GREGORIČ
Za župljane
Za zdravje
Po namenu za moža
Po namenu
V zahvalo Materi Božji za zdravje

Lipsenj (18.00)
Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)
Grahovo (19.00)

+ Frančiška ULE, obletna
+ Anton HERBLAN
++ Jože PRIJATELJ, Alojz KUZMA, obl.
Za župljane

Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)

+ Jani BRUS, ob rojstnem dnevu
Po namenu?
Sveta maša drugod
Sveta maša drugod
Sveta maša drugod
Grahovo (9.00)
++ iz družine DOLŠAK
Žerovnica (10.15) + Franc ŠTENTA, obletna
Grahovo (19.00) + Jože AVSEC, obletna
Grahovo (19.00)
Grahovo )19.00)

+ Zofija ROŽIČ
Sveta maša drugod (za župljane)
Sveta maša drugod
++ starši DROBNIČ
Sveta maša drugod

Grahovo (9.00)
+ Andrej KRANJC, obletna
Žerovnica (10.15) ++ Marija, obl., Janez DEBEVC
Grahovo (19.00) + Terezija ŽELEZNIK
Grahovo (19.00)

+ Boštjan JEREB, obletna
Sveta maša drugod

