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OZNANILA
župnije
Grahovo pri Cerknici
MIR, MIR, MIR IN SAMO MIR!
To je temeljno sporočilo Gospe v Medjugorju (v Hercegovini), ki se vidcem
prikazuje že od 24. junija 1981. Čeprav je kraj postal svetovno znano romarsko
središče, uradna Cerkev še vedno ne prizna prikazovanj. Problem je, ker prikazovanja še trajajo in vidci so še vsi živi. Ne glede
na karkoli: Gospa uči zdrave krščanske nauke. Že
ob prvih prikazovanjih je otrokom povedala, da je
blažena Devica Marija. Da naj neomajno verujejo
in skrbijo za rast vere med ljudmi. Da naj mir vlada
med človekom in Bogom in vsemi narodi. Naj molijo še posebej rožni venec. Marija nam ponuja pet
pripomočkov, pet stebrov, da bi zaživeli v miru s seboj, med seboj in z Bogom: 1.
Molitev: »Otročiči moji, molite. Molitev naj kraljuje po vsem svetu.« 2. Post: »Želim, da se postite ob sredah in petkih.« 3. Vsakdanje branje Svetega pisma: »Dragi
otroci, danes vas prosim, da doma vsa dan berete Sveto pismo. Hranite ga na vidnem mestu.« 4. Spoved: »Spravite se z Bogom in med seboj. Zato verujte, molite,
se postite in hodite k sv. spovedi.« 5. Evharistija: »Glejte na sv. mašo kot na najpopolnejšo molitev. Evharistija naj postane središče vašega krščanskega življenja.«
Marija prihaja v Medjugorje, da bi nas spomnila na vrednote, ki smo jih
opustili, ker po njih ne živimo več, da bi jih po milosti zopet spoznali in se
po njih ravnali. Marija je polna veselja, ker je polna milosti. Milost pa je dar.
Zato so v Medjugorju milijoni romarjev našli in potrdili ta dar. Mnogi so duha
Medjugorja ponesli domov, ponesli po vsem svetu. To je Marijin načrt in hkrati
naročilo, da nas potrebuje za oznanjevalce njenega Sina. Naj nam bo Marija
blizu tudi v mesecu juniju, ki je posvečen Srcu Jezusovemu.
Župnik Sandi

NAPOVEDNIK
HH31. 5. je sreda in zaključek šmarnic.
nabirke, t. i. Petrov novčič, je (le
Ob koncu svete maše razdelimo otroenkrat na leto) namenjen papežu.
Še posebej slovesno bo v Žerovkom nagrade za obisk pri šmarnicah.
nici, kjer bodo še zadnjič v tem
HHV nedeljo, 2. 6., ob 10.15 je žegnanjkatehetskem letu prepevali naši
ska sveta maša v čast sv. Primoža in
Felicijana na Bločicah. Sodelujejo
cerkveni pevci. Po končani sv.
maši se bomo v procesiji opravili
tudi župnijski pevci. Ofer bo za podo Debevčeve domačije in blagotrebe podružnice. Hvala vsem doslovili obnovljen križ.
mačim gospodinjam za postrežbo.
Župnik Sandi bo častil pa pijačo. HHV mesecu juliju bomo v župniji
imeli dva tedna oratorija. In sicer:
Vabljeni v čim večjem številu!
HHNa drugo nedeljo v mesecu, 9. 6.,
od 1. do 5. 7. in od 8. do 12. 7. Leje ofer za podružno cerkev sv. Štetošnji oratorij nosi naslov: Imaš
moč! V glavni vlogi je izmišljen jufana. Na razpolago bo tudi spovednik za mesečno sveto spoved
nak Peter Klepec, ki ga vsi poznamo.
(gospod dekan Maks Ipavec). Ob
Za svojega si ga je vzel naš pisatelj
koncu svete maše bodo otroci doFrance Bevk in ga postavil v čas, ko
so v 13. stoletju v naše kraje vdirali
bili spričevala.
HHV nedeljo, 23. 6., je nedeljska sv.
Mongoli ali Tatari. Nekateri ga pomaša in nato telovska procesija.
stavljajo tudi v čas 15. stoletja, ko so k
nam prihajali Turki. Ob pogumnem
Začetek je že ob osmih. Otroci
pridejo s košaricami s cvetjem, da
in močnem Petru bomo na oratoriju
razmišljali o moči prošnje, odpuščabodo posuli oltarje. Skupaj molimo za blagoslov v naši župniji. Pri
nja, pomoči, spoznanja in molitve.
slovesnosti sodelujejo naši cerkveOtroci naj se prijavijo v župnišču.
ni pevci. Po vaseh pa se dogovoriPrispevek na otroka je 10 evrov. Kot
te glede bander in neba. Hvala.
že vsa leta začnemo dan v cerkvi z
HHV torek, 25. 6., je dan državnomolitvijo in pesmijo. Sledijo katesti. Kristjani verujemo, da nam je
heze in izdelovanje plakatov. Pred
tudi Bog pomagal na poti do lamalico so še ustvarjalne delavnice.
stne države. Zato radi molimo za
Popoldne so igre ali pohod proti
domovino in tiste, ki so na odgoSlivnici ali druženje pri Fužini ali
vornih položajih. Sami pa se truna šolskem igrišču. Šli bomo en dan
dimo, da bi živeli pošteno.
tudi na piknik. Zadnji dan (v petek)
HHV nedeljo, 30. 6., bomo pred prapa bomo zaključili teden skupaj s
znikom sv. Petra in Pavla. Del
starši v gasilskem domu.
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OBVESTILA
 V juniju beremo pri tedenskih svetih mašah premišljevanja v čast
Srcu Jezusovemu, ki jih imenujemo
vrtnice.
 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
sv. Janezu Bosku, ob sredah za domovino, ob četrtkih po sveti maši
za duhovne poklice, ob petkih za
zdravje 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.
 Ob petkih popoldne so uradne ure
v župnišču, ob 20.00 pa pevske vaje
za starejši zbor. Vabimo nove člane.
 Na prvo soboto molimo litanije v
čast Materi Božji.
 Ker je naša župnija zaznamovana
s salezijansko navzočnostjo, pri-












poročam 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 župniji sta bila zadnje čase
krščena dva otroka: Anja (19. 5.)
in Jaka (26. 5.). Naj Bog blagoslovi
oba in tudi njune družine.
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.
Konec junija romamo na Poljsko
in sredi julija na Madžarsko. So še
prosta mesta. Prijave in dodatne
informacije pri župniku Sandiju.
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 – junij 2019
Duhovniki in njihov način življenja
Da bi duhovniki s skromnim in ponižnim načrtom življenja zavestno
udejanjali svojo solidarnost z najbolj ubogimi.
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DOGODKI
Slavljenki
V mesecu aprilu je obhajala 80 let
zvesta župnijska sodelavka gospa Majda Ule. V imenu župnijske skupnosti
se jih zahvaljujem za njeno zavzetost
pri čiščenju in krašenju grahovske
cerkve in dolgoletno sodelovanje pri
cerkvenem pevskem zboru. Pa tudi za
njen optimizem, navdušenje, svetovanje in pričevanje krščanskega življenja. Naj jo Bog še dolgo živi in ohrani
krepko, da bo še veliko dobrega lahko
storila za svoje domače in naše cerkveno občestvo.
V začetku junija pa bo dopolnila
100 let Benčinova mama. Čeprav že
nekaj let ne more v cerkev, mi vedno
zatrjuje, da moli za svoje in za vso
našo župnijo. Tudi v ta namen daruje
svoje tegobe in trpljenje. Naj jo Bog še
naprej ohrani v naši sredi, ji da milost
bistrosti in veselja, ki vedno žari z njenega obraza.
Zahvala gospe Mariji Levec za čudovito lep prt, ki ga je naredila in podarila naši podružnični cerkvi v Žerovnici. Naj se ji ob tem uresniči želja,
da bi se ji zaradi tega dobrega dela (in
še za vse drugo) skrajšale vice.
Župnik Sandi
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SV. MEDARD, škof (457–545)

Sveti Medard goduje 8. junija in
velja za enega najslavnejših škofov
Francije. Je zavetnik kmetov in vinogradnikov ter vremenski svetnik.
Bil je zelo radodaren in o njegovi
darežljivosti priča kar nekaj legend. Že
kot deček je podaril lepo, novo obleko
slepemu ubožcu, ki ga je v hudi zimi
videl zmrzovati. Nekoč so tujemu popotniku roparji vzeli konja, da ni mogel naprej, zato mu je Medard podaril
konja iz očetovega hleva. Očetu se je
zdela radodarnost le nekoliko prevelika, pa so – tako pravi legenda – ko so
šli v hlev, videli, da ne manjka noben
konj.

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.

Ko je bil že duhovnik, mu je tat
ukradel vse satje iz panjev. Čebele so
tatu tako neusmiljeno pikale, da je
pribežal k svetniku in priznal tatvino.
Svetnik ga je posvaril in mu med podaril. Drugi tat mu je šel krast grozdje
v vinograd. Ko si je nabral kar precejšen zalogaj, je hotel oditi iz vinograda,
vendar ni našel izhoda. Zjutraj so ga
našli Medardovi delavci in ga odpeljali
h gospodarju. Medard je tatu oštel in
mu grozdje podaril.
Štirideset let je kot goreč in delaven
duhovnik opravljal dušno pastirstvo.
Bil je vnet pridigar, s svojim spokornim življenjem pa je bil najlepši zgled
svetniškega duhovnika. Dohodke od
posestev, ki jih je podedoval od staršev, je razdelil revnim.
Sv. Medard je upodobljen kot škof
v mašnem plašču in s palico, ko deli
miloščino. Na nekaterih slikah je upodobljen z orlom, ki z razpetimi perutmi varuje svetnika pred dežjem. Znane so tudi upodobitve s tremi belimi
golobi nad njim (pri pogrebu naj bi
prišla dva bela goloba izpod neba, tretji pa iz njegove krste).
O sv. Medardu imamo tudi nekaj
pregovorov: Ako na svetega Medarda
dan dežuje, štirideset dni dež še naletuje; Če je sveti Medard lep, je celo
najlenejši kosec primoran spraviti seno
suho in lepo pod streho; Če na svetega
Medarda dan deži, se grozdje do brente

kazi; Kakršen je dan svetega Medarda,
takšnih dni je cela garda.
Češčenje sv. Medarda se je razširilo
kmalu po njegovi smrti. K njemu so
molili, da bi zaščitil pridelek.
Glede na letošnje slabo vreme se
tudi mi priporočimo sv. Medardu, da
bi nam prinesel lepše vreme in nam
zaščitil pridelek.
DAN DRŽAVNOSTI

Ko se za slovenske šolarje začnejo
poletne počitnice in se veselijo brezskrbnih poletnih dni, se veseli tudi
Slovenija. 25. junija namreč praznuje
dan državnosti, ki je slovenski državni
praznik in dela prost dan. Takrat obeležujemo spomin na 25. junij 1991, ko
je Slovenija formalno postala neodvisna. Na ta dan sta bili sprejeti Deklaracija o neodvisnosti Slovenije in Temeljna ustavna listina o samostojnosti
in neodvisnosti Republike Slovenije,
sicer slavnostno razglašeni naslednji
dan, 26. junija, na Trgu republike v
Ljubljani.
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Razglasitev samostojnosti in neodvisnosti Slovenije je Milan Kučan,
prvi slovenski predsednik, pospremil
z znanimi besedami: »Danes so dovoljene sanje. Jutri je nov dan!« Še kako
prav je imel. Že naslednji dan se je namreč začela desetdnevna vojna, ki se
je končala 3. julija z umikom jugoslovanske vojske.
Večina držav je priznala Slovenijo
15. januarja 1992, med njimi tudi Vatikan, s čimer je bila na simbolni ravni
odprta pot priznanjem ostalih držav
in vključitvi v mednarodno skupnost.
Praznovanje Dneva državnosti poteka vsako leto na predvečer praznika
na Trgu republike.
Ob obletnici domačina
duhovnika Vinka Šega
Na god sv. Vida obhajamo obletnico smrti našega domačina duhovnika Vinka Šega. Na stara leta je napisal svoje spomine na drugo svetovno
vojno in čas po njej. Njemu v spomin krajši odlomek iz njegove knjige
»Dano tisto uro«:
»V zaporu na Igu smo bivali zaporniki v skupnih sobah. Zaprti smo bili
vsi skupaj: kriminalci vseh vrst, tisti, ki
so hoteli pobegniti čez državno mejo,
pa politični in duhovniki. A partija
je razmišljala, da duhovniki kvarno
vplivajo na druge obsojence. Res smo
vplivali že s tem, ko so vedeli, da smo
duhovniki, ki ne kvantajo, ne preklinjajo. V naših rokah so videli latinske
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brevirje pa rožne vence. Ob tem se ne
spominjam grobosti od strani drugih
obsojencev. Bili so skoraj sočutni do
nas. Zraven so tudi spoznavali, da je
komunizem res nekaj slabega, ko duhovnike sovraži, zapira in pobija. Včasih so nas v sobi ali pri delu tudi kaj
verskega vprašali. Kdaj smo koga, ki
je kvantal ali preklinjal, tudi posvarili.
Tudi pri tem se ne spominjam, da bi
nas kdo surovo zavrnil, prej ga je bilo
sram in je prosil za oproščenje. Vse to
je bilo za komunistično oblast kvarno
vplivanje na okolico. Mi pa smo bili
veseli, da smo bili pričevalci za Kristusa tudi v ječi, kamor nas je poslala božja Previdnost. Mnogi so morda
šele v zaporu kaj verskega slišali, o tem
razmišljali in našli pot do Kristusa v
vseh stiskah in težavah, ki so jih prestajali na zunaj in v svojih dušah.«
Devetdnevnica k Svetemu
Duhu
1. dan: Pridi, Sveti Duh, z vsemi
svojimi darovi. Vžgi v nas ogenj svoje
ljubezni. Oblikuj nas v popolne ljudi,
kot je popoln nebeški Oče. Ogrej ledena srca, zdrami speče duše in prebudi
ljubezen. Podari nam sedmere darove
in naredi v naših srcih svetišče svoje
slave. Sveti Duh, Božja ljubezen, izpopolni nas in vodi po pravi poti.
2. dan: Pridi, Sveti Duh, napolni
nam srca z darom modrosti, da bomo
spoznali minljivost posvetnih stvari in
iskali nebeške. Daj nam svojo Božjo

modrost, da bomo živeli in umrli v Božji ljubezni. Nauči nas tako ljubiti bližnje,
da te bodo tudi drugi po nas vzljubili.
3. dan: Pridi, Sveti Duh, razsvetli
nas z darom umnosti, da bomo bolje
razumeli resnice, ki jih v veri izpovedujemo, in bolj goreče opravljali svoje
verske dolžnosti. Pomagaj nam razumeti, kako je vse, kar imam, Božji dar.
Daj, da bomo z zaupanjem iskali Božje razsvetljenje.

4. dan: Pridi, Sveti, Duh, napolni
nam srca z darom sveta, da ne bomo
pri odločitvah preveč hiteli in predrzno zaupali. Uči nas, da bomo v življenju izbirali prava pota, četudi so
zahtevna in strma. Svetuj nam in daj,
da se bomo odgovorno odločali. Naj
bodo naše odločitve tvojih navdihov.

5. dan: Pridi, Sveti Duh, daj nam
moči za premagovanje slabih nagnjenj.
Pomagaj nam videti Božjo vsemogočnost tudi v majhnih stvareh in še tako
skromnih delih ljubezni. Daj nam svojo Božjo moč, ki bo iz nas naredila pogumne in pokončne kristjane.
6. dan: Pridi, Sveti Duh, napolni nam
srce z darom vednosti. Pomagaj nam
uporabljati zemeljske dobrine v Božjo
čast in lastno zveličanje. Naj na vsakem
koraku slavimo Gospoda. Tvoj dar vednosti naj razvija v nas spoznanje, da te
bomo odkrivali v tvojem stvarstvu.
7. dan: Pridi, Sveti Duh, uči nas
iskrene pobožnosti. Naša molitev naj
bo predana, vztrajna in prežeta z otroškim zaupanjem. Sveti Duh, po daru
pobožnosti ustvari v nas prostor za
Boga. Vnemaj nas za pristno ljubezen
do Boga in do bližnjega.
8. dan: Pridi, Sveti Duh, utrdi v nas
dar vere, da bomo zvesteje hodili za Jezusom, ki je naša pot, resnica in življenje. Pomnoži nam upanje, da ne bomo
nikdar izgubili izpred oči obljub, ki nam
jih je zagotovil s svojo smrtjo in vstajenjem Jezus Kristus. Vžgi v nas močno
ljubezen, po kateri bomo sposobni ljubiti Boga in bližnje kot sami sebe.
9. dan: Nebeški Oče, Marijo si obdaril z milostjo Svetega Duha, ko je
molila z apostoli. Na njeno priprošnjo
tudi nas napolni s Svetim Duhom, da
bomo enodušno vztrajali v molitvi
ter prinašali bratom in sestram veselo
vest odrešenja.
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SVETE MAŠE IN GODOVI

1. 6., sobota, Justin, mučenec
2. 6., SEDMA VELIKONČNA
NEDELJA, Marcel, mučenec
3. 6., ponedeljek, ugandski mučenci
4. 6., torek, Frančišek Karačolo,
red. ust.
5. 6., sreda, Bonifacij, škof
6. 6., četrtek, Norbert, škof
7. 6., petek, Bogumil, opat
8. 6., sobota, Medard, škof
9. 6., BINKOŠTNA NEDELJA,
Primož in Felicijan
10. 6., ponedeljek, Marija, mati Cerkve
11. 6., torek, Barnaba, apostol
12. 6., sreda, Adela, mučenka
13. 6., četrtek, Anton Padovanski
14. 6., petek, Valerij, mučenec
15. 6., sobota, Vid, mučenec
16. 6., NEDELJA SVETE
TROJICE, Beno, škof
17. 6., ponedeljek, Sancija, devica
18. 6., torek, Elizabeta iz Schonaua
19. 6., sreda, Nazarij, koprski škof
20. 6., četrtek,
SVETO REŠNJE TELO
21. 6., petek, Alojzij Gonzaga,
redovnik
22. 6., sobota, Ahacij, mučenec
23. 6., DVANAJSTA NEDELJA
MED LETOM, Jožef Kafaso
24. 6., ponedeljek, ROJSTVO
JANEZA KRSTNIKA
25. 6., torek, Doroteja, mistikinja
26. 6., sreda, Jožefmarija Escriva
27. 6., četrtek, Ema Krška,
kneginja
28. 6., petek, Irenej, škof
29. 6., sobota, PETER IN
PAVEL, APOSTOLA
30. 6., TRINAJSTA NEDELJA
MED LETOM, prvi rimski
mučenci

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

++ iz družin MIHELČIČ in ŠTIMAC
++ iz družin ANZELJC, KEBE, LESKOVEC
+ Alojz GREGORIČ, ob r. d. (namesto cvetja)
Sv. maša na romanju z dekanijskimi duhovniki
Sv. maša na romanju z dekanijskimi duhovniki

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

Sv. maša na romanju z dekanijskimi duhovniki
Za župljane
Po namenu?
++ iz družine TURK (Retje 45)
+ Anton TRUDEN, ob rojstnem dnevu
Za župljane
Po namenu?
Sveta maša drugod
Izvoljen dan
Sveta maša drugod
+ Andrej KRANJC
Sveta maša drugod
++ Franica in Ljubica ŽAGAR, obletna
++ iz družin BARAGA, PLOS in DEBEVEC
+ Ivana OGRINC, obletna
Za župljane
Po namenu?
Po namenu?

Grahovo (19.00)

Po namenu?

Grahovo (19.00)
Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)
Grahovo (19.00)

++ iz družine MODIC (z Goričic)
++ iz družine TURK
++ Franc, obl., ostali ROJC, Marija GODEJŠA
Za župljane

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

Po namenu?
Sveta maša drugod
Sveta maša drugod

Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)

Po namenu?
+ Anton JAKOPIN

Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)

++ Janez, obletna, Marija DEBEVEC
+ Francka in Miro ZALAR

