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OZNANILA
župnije
Grahovo pri Cerknici
ZAUPAJTE MI IN JAZ BOM ZAUPALA VAM
Naša Gospa iz Banneuxa (izg. baneja) se imenuje tudi Devica revežev. Od 15. januarja do 2. marca 1933 se je Nebeška Mati kar osemkrat prikazala Marjetki Boco
(1921–2011), preprosti deklici. Dnevi prikazovanja so bili vsi v mrazu in dežju in ob
okrog 19.00 v domačem parku. Kraj se nahaja v Belgiji, blizu mesta Liege (izg. Liež).
18. januarja je Marija deklico Marjetko peljala čez park vse do
ceste, kjer je že od prej bil izvir vode. Naročila ji je: »Položite
vaše roke v vodo. Ta izvir je od mene izbran. Jaz sem Devica
revežev. Ta izvir je namenjen ljudem, predvsem bolnim. Molila bom za vas. Prišla sem lajšat trpljenje. Zaupajte mi in jaz
bom zaupala vam. Moj ljubi otrok, veliko molite. Nasvidenje.«
Marjetka je o dogodkih in sporočilih prikazovanj šla povedat
domačemu kaplanu, g. Ludviku Jaminu (izg. Žamenu). Ob izviru
so se začeli dogajati mnogi čudeži ozdravljenj, kar je še dodatno
spodbudilo romarje od blizu in daleč. Istega leta na Veliki šmaren
so verniki postavili na kraju prikazovanja majhno kapelo. Cerkev je Marijina prikazovanja prepoznala za pristna leta 1949. Na večer pred Velikim šmarnom leta 1956 so
slovesno okronali milostni kip Naše Gospe. Leta 1985 pa je romarski kraj obiskal še
papež Janez Pavel II. To Marijino božjo pot obišče okrog pol milijona romarjev letno.
Zanimivo je, da se Marija ob teh prikazovanjih predstavi kot Devica revežev. Njeno
srce se nagiba k obrobnim, nepomembnim in prizadetim. Že v svojem Magnifikatu
moli, da je Bog lačne napolnil z dobrotami in bogate odpustil prazne. V svoji človeški
majhnosti smo vsi ljudje dejansko eni veliki reveži, potrebni Marijine in Božje pomoči. Zato se s preprostim srcem radi obračamo k Njej tudi ob začetku novega veroučnega in šolskega leta.
Župnik Sandi

NAPOVEDNIK
HHV ponedeljek, 9. septembra, bo po
sv. maši ob 19.30 sestanek staršev
veroučencev. Vabljeni v čim večjem
številu, da se dogovorimo glede urnika za verouk.
HHV tednu po 15. septembru bomo
začeli z rednim veroukom. Urnik
verouka bo naknadno določen.
HHV soboto, 14. septembra, začnemo
s pevskimi vajami za otroški in starejši cerkveni zbor. Kot prejšnja
leta tudi letos ob 10.00 za otroke in
ob 20.00 za odrasle. Vabljeni tudi
novi člani!
HHV nedeljo, 15. septembra, praznujemo naše slovenske svetniške kandidate. Med številnimi mučenci in
pričevalci je tudi naš domačin, g.
profesor in duhovnik, Anton Strle,
doma od Svetega Vida. Priporočamo se vsem, saj so naši priprošnjiki
pri Bogu. V naši župniji se k njim
obračamo z molitvijo vsak ponedeljek pri sv. maši.
HHV nedeljo, 15. septembra, začnemo
devetdnevnico v čast blaženemu
Antonu Martinu Slomšku. On nam
je zgled človeka vere in kulture.
Ljubil je Boga in našo domovino,
zato mu je z Božjo pomočjo uspelo
prenesti sedež škofije z avstrijskega
na slovensko ozemlje. Na ta način
je Zgornja Štajerska na čelu z Mariborom ostala slovenska, sicer bi
bila njih usoda ista, kot je bila usoda Koroške.
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HHV četrtek, 19. septembra, bo ob
20.00 seja župnijskega pastoralnega in tudi gospodarskega sveta. Začelo se je novo šolsko in veroučno
obdobje in prav je, da spet na novo
zastavimo način dela v župniji. Vabljeni vsi člani, vse druge pa vabim,
da podpirate naša prizadevanja s
svojo molitvijo in sodelovanjem.
HHV soboto, 21. septembra, je vseslovensko srečanje mladine v Stični
na Dolenjskem. Mladi, ki bi jih zanimalo to srečanje, naj se pozanimajo pri župniku Sandiju.
HHV soboto, 21. septembra, bomo
imeli z otroki jesenski oratorij od
9.00 do 12.00. Najprej bo molitev v
cerkvi, nato kateheze in delavnice.
Pa tudi nekaj igre. Vabljeni
HHV nedeljo, 22. septembra, obhajamo Slomškovo nedeljo. Še posebej
se bomo našemu zavetniku priporočili otroci, vzgojitelji, učitelji in
kateheti, da bi naše študijsko delo
v tem letu bilo uspešno. Vsi otroci
bomo sodelovali pri tej sveti maši, s
seboj pa bomo prinesli šolske torbe
in jih blagoslovili.
HHV soboto, 28. septembra, bomo šli
otroci, mladi in tudi manj mladi
v zabaviščni park Gardaland. Odhod ob 5.00, vrnitev okrog 23.00.
Prispevek za prevoz in vstopnino
je 50 evrov, za župnijske sodelavce
(ministranti, animatorji, pevci …)
le 30. Vabljeni!

OBVESTILA
 Z mesecem septembrom se začne
tudi novo šolsko in veroučno leto.
Urnik verouka bo določen naknadno, ko malo natančneje izvemo
glede šolskega urnika in interesnih
dejavnosti. Občasno bodo ob sobotah ob 11.00 tudi delavnice. Prispevek za verouk znaša 40 evrov za prvega otroka, za vsakega naslednjega
iz družine pa 10 evrov manj. Zbiramo prijave tudi za predšolski verouk, imenovan Sončni žarek. Vabljeni otroci, stari od tri do pet let!
 Na prvo nedeljo v mesecu je ofer
na Bločicah. Bog vam povrni.
 Na prvi petek po sveti maši so litanije Srca Jezusovega. Že dopoldne
pa obisk bolnikov na domu.
 Na prvo soboto molimo litanije v
čast Materi Božji.
 Na drugo nedeljo v mesecu je ofer
tudi v Grahovem in Žerovnici. Je
tudi priložnost za sv. spoved. Pride
dekan, g. 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
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 popoldne so uradne ure
v župnišču, sicer pa je g. župnik
dosegljiv vedno pred in po sv. maši
ali na mobitel.
 V naši župniji so prejeli sv. krst:
Matic (14. 7.) in Kim (17. 8.). Naj
Bog ohranja njune družine v svoji
ljubezni!
 V četrtek, 25. julija, smo cerkveno
pokopali g. Milana Intiharja. Gospod, daj mu večni pokoj!
 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.
 V mesecu septembru je še nekaj
prostih dni za svete maše. Lahko
jih naročite!
 Ob sobotah naše gospe rade čistijo
in krasijo župnijsko cerkev, pa tudi
žerovniško. Občasno tudi na Lipsenju in Bločicah. Hvala za vaš trud
in skrbnost. Vabimo k sodelovanju
tudi druge gospe!
 Zahvaljujem se vsem za bero in
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tudi za vaše dobrote z vrta, ki jih
prinesete v župnišče. Bog povrni!

 Vsem, ki ta mesec godujete, praznujete rojstni dan ali kakšen jubilej, voščimo obilo Božjega žegna.

OBNOVA STREHE PRI SV. ŠTEFANU IN PROŠNJA
ZA ZBIRALNO AKCIJO

Obnova strehe pri sv. Štefanu je
kljub zapletom in težavam, ko je bilo
treba zahtevati popravila in so se tako
dela kot tudi izplačila zavlekla, končana. Vseeno se zahvaljujem g. Francu
Debevcu iz Begunj in g. Ladu Oražmu
iz Ribnice. Investicija je dokončno stala
okrog 40.000 evrov. Svoj delež sta dodali Nadškofija Ljubljana v obliki nepovratnih sredstev in Občina Cerknica,
za kar se jima v imenu vseh župljanov
prisrčno zahvaljujem. Vesel sem, da

smo v desetih letih skupnega prizadevanja veliko stvari uredili na vseh štirih
naših cerkvah. Vesel sem, da tudi še to
zadnjo. A kljub temu imamo še 10.000
evrov dolga, ki ga začasno pokrivamo
s posojili Salezijanske skupnosti Cerknica in treh drugih duhovnikov. Zato
še zadnjič vabim k akciji zbiranja sredstev. Predlagam 50 evrov na družino ali
kolikor kdo zmore. Lahko do novega
leta ali do naslednje velike noči.
Hvaležni župnik Sandi

OBNOVA KRIŽEVEGA POTA PRI SV. ŠTEFANU IN
VABILO ZLATIM DOBROTNIKOM
Obnovili smo tudi 300 let star križev
pot iz cerkve sv. Štefana. Bil je dotrajan
in delno zelo uničen, zato
smo ga morali nujno obnoviti. Platna so bila podložena z novimi platni,
okvirji na novo izdelani
in napisi na novo osveženi. Trenutno je na ogled
v grahovski župnijski cerkvi. Štirinajst postaj križevega pota išče tudi štirinajst zlatih dobrotnikov. Obnova ene postaje je stala
približno 400 evrov. Če bi kdo želel da-
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rovati za »svojo« postajo in postati zlati
dobrotnik, je zelo dobrodošel. V krog
teh dobrotnikov vabim
tudi privatnike, obrtnike
in firme. Imena darovalcev bodo zapisana pri sv.
Štefanu na Lipsenju, pa
tudi v njegovi priprošnji
iz nebes, saj dobrotnike
vedno znova v molitvi
priporočamo našim zavetnikom. Že naši predniki so z gradnjami cerkva, s postavljanjem oltarjev,
kipov, križev in križevih potov izražali

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.

svojo vero in pripadnost Bogu. In če
naša generacija to obnavlja in vzdržuje,
prav tako izraža vero v Boga. V Svetem
pismu beremo, da veselega darovalca
Bog ljubi in blagoslavlja. V imenu župnije se zahvaljujem vsem, ki vsa leta

pomagate pri župnijskem delu in darujete po svojih močeh. Čeprav je Grahovo majhna župnija, smo v zadnjih letih
uspeli narediti prave male čudeže. In
verjamem, da nam bo uspelo še to.
Sandi Osojnik, župnik

DOGODKI
Blagoslov podobe angela v
mrliški vežici na Bločicah
Na prvo nedeljo v avgustu je po sv.
maši župnik Sandi blagoslovil fresko angela varuha v mrliški vežici na Bločicah.

München in LEGOLAND
V torek, 13. 8. 2019, smo se v zgodnjih jutranjih urah z animatorji in
nekaterimi udeleženci oratorija odpravili na enodnevni izlet v München in
zabaviščni park Legoland. Medtem ko
so si nekateri ogledovali avtomobile
v muzeju BMW, smo si ostali ogledali
center Münchna. Sprehodili smo se do
Marijinega trga. Okoli trga stojijo nekdanja mogočna mestna hiša s 85 m visokim urnim stolpom, cerkev sv. Petra,
stara mestna hiša … V bližini trga smo
si ogledali tudi stolnico Naše ljube go-

Narisal jo je akademski slikar g. David
Kovačič, ki je vrsto let živel v tej vasi. Nahaja se na glavni steni, pobudo pa je dal
g. ključar Stane Štritof. To je Davidov dar
za nas, vaščane, in za prihodnje rodove.
Vsak izmed nas ima svojega angela varuha, ki ga varuje na življenjski poti. Prisluhnimo mu in slišali bomo njegov glas:
»Ne bojte se!« Angelu je znala prisluhniti Nebeška mati Marija in postala je
Božja mati. Gospodu Davidu se prisrčno
zahvaljujemo in mu želimo vse dobro in
še veliko umetniških stvaritev.
Vaščani Bločic
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spe ali Frauenkirche, ki je ena največjih Svete Višarje – Romarska
dvoranskih cerkva v Nemčiji. V cerkvi cerkev k Višarski Mariji
je tudi grobnica Ludvika IV., svetega
Višarska cerkev, tako pravi izročilo,
rimskega cesarja. Po ogledu smo pot je bila sezidana na mestu, kjer je pastirček leta 1360 našel kipec Matere Božje.
Odnesel ga je v dolino in ga izročil presenečenemu župniku, ki ga je zaklenil v
omaro. Naslednji dan kipca ni bilo več v
omari, ampak se je spet znašel na vrhu

delno nadaljevali po znani ulici s prestižnimi trgovinami in butiki. Prispeli
smo do Max Jožefovega trga, ki ga obdajata Narodno gledališče in ena največjih mestnih palač v Nemčiji, Palača
Residenz. Po ogledu mesta smo se odpravili proti Legolandu. Med potjo smo
se zapeljali tudi mimo olimpijskega parka, kjer so leta 1972 potekale olimpijske
igre. V popoldanskih urah smo prispeli v deželo lego kock. Ogledovali smo
si različne in zelo zanimive strukture
iz lego kock in uživali v adrenalinskih
vožnjah. Proti večeru smo se odpravili
proti domu. Čeprav je bila vožnja domov dolga, nam je čas zaradi zanimivosti hitro minil.
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Pastirček najde kip Marije – Tone Kralj
gore. Po več ponovitvah je oglejski patriarh dal dovoljenje in zgradili so Marijino kapelico. Pozneje so sezidali cerkev z župniščem ter stavbe, namenjene
romarjem. Danes so Svete Višarje priljubljena romarska pot, kamor zahajajo
Slovenci, Italijani, Avstrijci in tudi drugi.
Na Svete Višarje se kondicijsko bolje
pripravljeni lahko podate peš ali pa se
odpeljete z žičnico, ki vozi od 9h do 16h
– a preden načrtujete pot, se o delovanju pozanimajte na spletu, ker je obratovanje odvisno od vremena in letnega
časa. Na vrhu se lahko naužijete svežega
zraka, lepih razgledov, tudi lačni bodo
prišli na svoj račun.

Urnik svetih maš je naslednji – v
času od 24. 6. do 15. 9. je maša med tednom ob 10h in 12h, ob nedeljah in praznikih pa dodatno še ob 15h. V času od
16. do 30. 9. so maše ob delavnikih ob
12h, v nedeljo pa tudi ob 10h dopoldne.
Slovesni zaključek bo 6. 10. 2019 ob 12.
uri. Vabljeni na celodnevni izlet v dobri
družbi, v lepi naravi in z duhovno noto.
M. T.
VIR: https://lussari.eu/sl/visarska–gora/cerkev/

Sveti Hieronim,
svetopisemski učenjak
Zadnji dan meseca septembra goduje sveti Hieronim, ki ga v cerkvi častimo
tudi kot enega štirih velikih cerkvenih
učiteljev. Rodil se je okrog leta 345 v mestu Stridon na meji med Krasom in Dalmacijo. Slovenci bi bili zelo veseli, če je to
sedanja vasica Starod, ki se nahaja na slovenskem ozemlju blizu mejnega prehoda
Jelšane (smer Ilirska Bistrica–Reka). Tam
smo mu postavili pred leti tudi spominsko tablo. Je pa sam sv. Hieronim o svojih
sovaščanih zapisal: »V mojem rojstnem
mestu, kjer je zarobljenost doma, je bog
trebuh in se živi tjavdan.« Od tukaj se je
mladi Hieronim podal v večno mesto
Rim na študije. Nista ga zadovoljila posvetno življenje in študij, zato se je pri 20
letih začel pripravljati na sv. krst. Krstil

ga je sam papež Liberij. Zatem je potoval proti Galiji (današnja Francija) in se
ustavljal v mnogih italijanskih mestih.
Ustavil se je v Trieru in začel študirati
Sveto pismo. Pozneje tudi v Ogleju, kjer
se je spoznal s somišljeniki, mnogi izmed
njih so bili tudi doma iz Emone. V Antiohijo se je šel učit grščino. Leta 379 so ga
posvetili v duhovnika. Šel je v Carigrad,
da bi se osebno spoznal s škofom Gregorjem Nacianškim, ki je na daleč slovel po
svojem svetem življenju in oznanjevanju.
Zatem ga je pot zanesla spet v Rim, kjer
je postal osebni tajnik papeža Damaza.
Po papeževi smrti pa je odšel v Palestino
in obiskoval Jezusove kraje. Nastanil se je
v Betlehemu, Odrešenikovem rojstnem
kraju, in začel s prevajanjem Svetega pisma iz grščine v latinščino. Ta prevod
imenujemo vulgata. Njegov najslavnejši
stavek je: »Kdor ne pozna (in ne bere)
Svetega pisma, ne pozna Kristusa.« Umrl
je leta 420. Njegove kosti so prenesli v
Rim in jih položili v grobnico v cerkvi
Marije Velike. Zelo ga častijo v Dalmaciji
in Istri. Na Slovenskem ima šest cerkva.
Ena izmed njih je tudi v Ivanjem selu
(v župniji Unec). Po mnogih cerkvah je
njegov kip ali podoba še skupaj s svetimi
Ambrožem, Avguštinom in Gregorjem
Velikim.
Sos

MOLITVENI NAMENI SVETEGA OČETA – september 2019
Varovanje oceanov
Da bi se politiki, znanstveniki in ekonomisti skupaj trudili, da obvarujejo
morja in oceane.
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SVETE MAŠE IN GODOVI
1. 9., ANGELSKA NEDELJA,
Tilen, opat

Grahovo (9.00)

++ oče Jože, obl., mama Francka, sinova
Andrej, Tine DOVIČEVI
Bločice (10.15) ++ Ana ŽNIDARŠIČ, družina JERE
2. 9., ponedeljek, Zeno, muč.
Sveta maša drugod
3. 9., torek, Gregor Veliki, papež Grahovo (19.00) ++ Matija, obl., živi in rajni BARAGA
4. 9., sreda, Irma, devica
Grahovo (19.00) Za župljane
5. 9., četrtek, Mati Terezija, red. Grahovo (19.00) Po namenu?
6. 9., petek, Magnus, opat
Grahovo (19.00) Po namenu za moža
7. 9., sobota, Regina, mučenka Grahovo (19.00) ++ Jože in Marija MULEC
8. 9., TRIINDVAJSETA
Grahovo (9.00) + Alojzija OŠABEN
NEDELJA MED LETOM,
++ Edvard PANJAN, družina KRAJC
Marijino rojstvo
Žerovnica (10.15) ++ starši ŠKRINJAR, sestra Tončka
9. 9., ponedeljek, Friderik Ozanam Grahovo (19.00) + Anton JAKOPIN
10. 9., torek, Ines, mučenka
Grahovo (19.00) ++ Stane, 7. dan, starši MODIC
11. 9., sreda, Didim, mučenec Grahovo (19.00) + Emil ULE, obletna
12. 9., četrtek, Marijino ime
Sv. maša drugod
13. 9., petek, Janez Zlatousti, škof Grahovo (19.00) + Zora POLOVIČ, ob rojstnem dnevu
14. 9., sobota, Povišanje
Lipsenj (18.00) + Danijela SEŽUN, obletna
svetega Križa
Grahovo (19.00) + Rok ZAKRAJŠEK, 6. obletna
15. 9., NEDELJA SVET. KAN- Grahovo (9.00) + Frančiška VREG
DIDATOV, Žalostna Mati Božja Žerovnica (10.15) Za župljane
16. 9., ponedeljek, Kornelij in
Sveta maša drugod
Ciprijan, mučenca
17. 9., torek, Robert Bellarmin, škof
Sveta maša drugod
18. 9., sreda, Jožef Kupertinski, red. Grahovo (19.00) Po namenu?
19. 9., četrtek, Januarij, škof
Grahovo (19.00) Po namenu?
20. 9., petek, Korejski mučenci Grahovo (19.00) Po namenu?
21. 9., sobota, Matej, evangelist Bločice (18.00) ++ Edo, sestra Angela ŽNIDARŠIČ
Grahovo (19.00) ++ iz družine PREMROV, za zdravje
22. 9., SLOMOŠKOVA
Grahovo (9.00) ++ Anton, 20. obletna, Ivana POROK, Ema ŠRAJ
NEDELJA, Mavricij, mučenec Žerovnica (10.15) Za župljane
23. 9., ponedeljek, pater Pij, red. Grahovo (19.00) Po namenu?
24. 9., torek, Anton Martin
Grahovo (19.00) Za župljane
Slomšek, škof
25. 9., sreda, Sergij, menih
Grahovo (19.00) + Vinko ULE, obletna
26. 9., četrtek, Kozma in
Grahovo (19.00) Po namenu?
Damjan, mučenca
27. 9., petek, Vincencij Pavelski, Grahovo (19.00) Po namenu?
ustanovitelj lazaristov
28. 9., sobota, Venčeslav, muč.
Sveta maša drugod (v Gardalandu)
29. 9., ŠESTINDVAJSETA
Grahovo (9.00) ++ Anton JAKOPIN, mama Ana, 30. obletna
NEDELJA MED LETOM,
Žerovnica (10.15) Za župljane
Mihael, Gabrijel, Rafael
30. 9., ponedeljek, Hieronim, c. učit. Grahovo (19.00) Po namenu?

