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OZNANILA
župnije
Grahovo pri Cerknici
Tu bo milostni kraj ozdravljanja dušnih bolezni in ran
Kurešček je poleg Šmarne gore in Ahaca nad Turjakom znamenje sredine kranjske
dežele. V davnini je vodila pod Kureščkom stara pot iz Ljubljane čez Ig na Golo, kjer je
bila v rimskih časih utrjena vojaška postojanka. Ime hriba spominja na turške čase, ko
so na njem kurili opozorilne kresove, da bi se videli čim dlje in
oznanili prebivalcem, da se bliža turška vojska. Na vrhu 833 m
visokega Kureščka je nastala podružnica Matere Božje, Kraljice
miru, ki spada pod ižansko župnijo. Nastanek svetišča se nanaša
na legendo, ki govori o dveh sovražnih graščakih, ki sta se pobotala, na smrt obsojeni sin enega od njiju pa je bil zaradi tega
pomiloščen. Pred reformo cesarja Jožefa II. je imela tukaj svoj
sedež bratovščina Kraljice miru. Po potresu leta 1895 je ižanski
rojak F. Blaznik naslikal dve freski, ki sta kazali razdejanje po
potresu in Marijo kot zaščitnico na kopnem in na morju. Sama od sebe je vabila cerkvica
na kureškem griču naše prednike k molitvi za mir. Zlasti v dobi turških vpadov jim je
dajala zavetje. Bila je edina v Sloveniji, kjer so naši predniki častili Marijo kot Kraljico miru. Med drugo svetovno vojno je bila požgana. Od nje sta ostala le propadajoče
zidovje in zvonik, ki je bil še dolgo nepoškodovan, pa so ga neznanci požgali 1. maja
1970. V 90. letih prejšnjega stoletja, ko se je na Slovenskem začela demokracija, je bilo
možno cerkev na novo postaviti. Prvotni milostni kip Kraljice miru se je iz želimeljske
cerkve preselil spet na Kurešček. Glavni napis nad oltarjem se glasi: »Na tem kraju bom
delila mir.« V zadnjih desetletjih je Marija na tem mestu dala veliko sporočil še posebej
g. Špeliču. Eno najlepših je:»To bo milostni kraj, kraj ozdravljanja dušnih bolezni in
ran. Kdor se bo na tem kraju z vero zatekel v moje in Sinovo Srce, bo ozdravljen in
deležen miru, ki ga lahko dajo samo nebesa.«
Župnik Sandi

NAPOVEDNIK
ɶɶMesec oktober je posvečen Marikanijsko romanje na Brezje, kjer bo
ji, rožnovenski Materi božji. Pred
tudi sv. maša za duhovne poklice.
vsako tedensko sveto mašo moliBo organiziran avtobusni prevoz iz
mo rožni venec, ob nedeljah pa eno
smeri Blok in Starega trga.
desetko.
ɶɶV torek, 22. 10., bo ob 19.30 sestaɶɶPrvi teden v oktobru obhajamo tenek staršev bodočih prvoobhajanden za življenje.
cev (2. razred) v župnišču. Vabljeni
ɶɶNa prvo nedeljo v mesecu, 6. 10.,
vsi starši!
bodo pri grahovski sv. maši sode- ɶɶV nedeljo, 27. 10., pri grahovski
lovali otroci 2. razreda. Je ofer na
sveti maši sodelujejo otroci 5. raBločicah. Zbiramo za kurjavo.
zreda.
ɶɶV torek, 8. 10., bo ob 19.30 sesta- ɶɶNa Martinovo soboto (9. 11.)
nek staršev bodočih birmancev
bomo šli na Martinovo romanje na
(otrok 7. in 8. razreda) v župnišču.
Bizeljsko in k blaženemu Slomšku
Vabljeni vsi starši!
na Ponikvo. Odhod bo ob 7.00 iz
ɶɶV soboto, 12. 10., bo dekanijsko
Grahovega. Prispevek za prevoz,
srečanje ministrantov v Starem
kosilo, degustacijo in malico bo 40
trgu. Pomerili se bodo v znanju in
evrov, za župnijske sodelavce polonogometu. Upam, da se bodo naši
vico manj. Podrobnosti naknadno.
dobro odrezali. Molimo in držimo
Prijave zbira župnik Sandi.
pesti. Po končanem srečanju bomo
šli na pico!!!
ɶɶNa drugo nedeljo v mesecu, 13. 10.,
bo ofer za kurjavo tudi v Grahovem
in Žerovnici. Pride g. Maks iz Begunj za mesečno spoved. Pri grahovski sveti maši sodelujejo otroci
3. razreda.
ɶɶV nedeljo, 20. 10., obhajamo svetovni dan misijonov. Zbiramo sredstva za slovenske misijonarje in zanje tudi molimo. Smo pa tudi sami
misijonarji med ljudmi, ki Boga
ne poznajo ali ga celo sovražijo. V
Grahovem sodelujejo pri sv. maši
otroci 4. razreda. Popoldne bo de2

OBVESTILA
VEROUK V ŽUPNIJI GRAHOVO 2019/2020
SREDA:

14.30
16.00

17.00

(prvi in tretji) 19.30
PETEK:

ŠESTI RAZRED (župnik Sandi, katehistinja Polona)
PREDŠOLSKI IN PRVI RAZRED (katehistinja Katarina)
TRETJI RAZRED (katehistinja Patricia)
SEDMI IN OSMI RAZRED – BIRMANCI (župnik Sandi)
DRUGI RAZRED – PRVOOBHAJANCI (župnik Sandi)
ČETRTI RAZRED (katehistinja Katarina)
PETI RAZRED (katehistinja Patricia)
DEVETI RAZ. (katehistinja Katarina, župnik Sandi)

 Z mesecem septembrom se je začelo tudi novo šolsko in veroučno
leto. 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!
 Zadnji teden v oktobru gremo na
zimski čas, zato bodo tedenske svete maše v Grahovem ob 18.00, na
podružnicah pa ob 17.00, če jih le
naročite. V mesecu oktobru je še
veliko prostih namenov.
 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 bolnike 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.
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.
Potekajo redne pevske vaje ob sobotah za otroški zbor ob 10.00 in
cerkveni zbor ob 20.00. Vabljeni
novi člani! Občasno bodo tudi delavnice ob 11.00.
Ob sobotah naše gospe rade čistijo in krasijo župnijsko cerkev, pa
tudi žerovniško. Občasno pa tudi
na Lipsenju in Bločicah. Hvala za
vaš trud in skrbnost. Vabimo nove
sodelavke!
Župnik Sandi je ob rednem župnikovanju v Grahovem sprejel
še službo kaplana v Cerknici. To
pomeni, da pastoralno delo v grahovski župniji normalno poteka.
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Naj Bog blagoslovi njegovo družiZadnjo nedeljo v mesecu bo imel
no in jo ohrani v svoji ljubezni.
sv. maše v cerkniški župniji, v Grahovem pa ga bosta ta dan nado-  V sredo, 4. 9., smo cerkveno pokopali v Žerovnici g. Janeza Lunka. V
meščala cerkniški župnik Milan ali
petek, 6. 9., pa na Lipsenju g. Ivana
kaplan Janez. Gospod Sandi v CerPetriča. Gospod, daj jima večni poknici poučuje verouk otroke 4. in
koj.
9. razreda. Enkrat na mesec je pri
šesti zakonski skupini na srečanju,  Priporočam verski tisk, predvsem
Družino in Ognjišče, za otroke pa
pa tudi pri skavtih v skupini četa.
Mavrico.
Sodeluje v mladinskem centru in
za molitve po sprotnem dogovoru  Vsem, ki ta mesec godujete, praznujete rojstni dan ali kakšen jubipri raznih skupinah.
lej, voščimo obilo Božjega žegna.
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 nedeljo, 1. 9., je prejel sv. krst v
naši župnijski cerkvi fantič Pavel.

MOLITVENI NAMENI SVETEGA OČETA – oktober 2019
Da bi dih Svetega Duha prebudil novo misijonsko pomlad v Cerkvi.
Oče naš … Zdravamarija … Slava Očetu …
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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.

DOGODKI
OBNOVA STEHE IN
KRIŽEVEGA POTA NA
PODRUŽNICI SV. ŠTEFANA
Obnova strehe pri sv. Štefanu je
kljub zapletom in težavam končana.
Investicija je stala okrog 40.000 evrov.
Svoj delež sta dodali Nadškofija Ljubljana v obliki nepovratnih sredstev in
Občina Cerknica. A kljub temu imamo
še 10.000 evrov dolga, ki ga začasno
pokrivamo s posojili salezijanske skupnosti Cerknica in drugih duhovnikov.
Zato vabim k akciji zbiranja sredstev
po 50 evrov na družino ali kolikor
kdo zmore. Če se da, do novega leta,
lahko pa tudi do velike noči.
Obnove pa je bil potreben tudi 300
let star križev pot, ki je trenutno v župnijski cerkvi, bo pa prav kmalu »odšel« v cerkev sv. Štefana. Obnova ene
postaje znaša približno 400 evrov.
Zelo sem vesel, da se vas je našlo že
pet zlatih dobrotnikov, ki ste darovali za »svojo« postajo. Vabimo še
druge dobrotnike, ki vam je sv. Štefan
priljubljen svetnik. Ko se trudimo za
njegovo cerkev, sem prepričan, da nas
spremlja v življenju s svojo priprošnjo.
Hvaležni župnik Sandi

vrsti: drznost, hitrost in sodelovanje.
Starši in vzgojitelji si želimo pridne in
umirjene otroke, a prav to spodbuja
v otrocih dolgočasje in nezainteresiranost. Drznost in hitrost pa nas naredita aktivne in zavzete. Paziti je le treba,
da v mejah možnega.
Razen molitve in kateheze, smo
se z otroci tudi igrali in iskali zaklad.
Pa malicali nam priljubljene dobrote:
pico, toaste in testenine. Čez veroučno
leto pa se bo oratorij zgodil le še tam
pa tam kakšno soboto.
sos

Dionizij, pariški škof
Sveti Pavel v svojih pismih Nove
zaveze omenja učenca Dionizija Areopagita, ki je bil Grk po rodu in je postal kristjan. Francoski opat Hildvin je
napisal življenjepis prvega pariškega
škofa Dionizija in trdil, da je prav on
učenec sv. Pavla, ki ga omenja Sveto pismo. Toda poznejše raziskave so
dognale, da je šlo za dve različni osebnosti. Dionizij Areopagit je živel v prvem, pariški škof Dionizij pa v tretjem
stoletju. Dionizij je bil prvi škof krščanske skupnosti še v času preganjanj
kristjanov. Najverjetneje je zgradil
prvo cerkev na otoku na reki Seni sreORATORIJ ZA OGREVANJE
di sedanjega Pariza. Ta je bila predhoPRED ŠOLO
V dneh pred šolo smo z otroci dnica danes slavne Notre Dame (naše
imeli še malo oratorija. Samo tri dni. Gospe). Izpričano je, da je ob hudem
Navduševal nas je galeb Jonatan. Vsak preganjanju bil zajet leta 285 skupaj z
dan smo izbrali eno njegovo vrlino. Po duhovnikom Rustikom in diakonom
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Elevterijem ter obglavljen na Montmartru (na Gori mučencev). Na tem
griču na severu Pariza danes kraljuje
cerkev Srca Jezusovega. Po legendi bi
naj Dionizij svojo glavo nesel vse do
kraja, kjer sta danes samostan Saint
Denis in cerkev z grobnicami francoskih kraljev in kraljic. Zato ga upodabljajo v škofovski obleki in z lastno glavo v naročju. Je eden najbolj češčenih
svetnikov na Francoskem. Uvrščajo
ga v skupino štirinajstih pomočnikov
v sili. Skupaj s sveto Genovefo sta zavetnika francoske prestolnice. Njegove
relikvije pa je v resnici kralj Dragobert
prenesel v cerkev benediktinske opatije Saint Denis, ki je postala eno največjih romarskih središč v Galiji. Sv. Dionizij je zavetnik proti glavobolu.
sos
Sveta Terezija Velika,
devica in cerkvena
učiteljica
(goduje 15. oktobra)
Vedno mislimo na Kristusovo ljubezen
Vpričo tako zvestega prijatelja in
junaškega vojskovodja, kot je Jezus
Kristus, lahko vse prenesemo. Pomaga
nam in nas krepi, ne zapusti nas nikoli, ta naš pravi prijatelj! Sedaj mi je
jasno: če hočemo Bogu ugajati in od
njega doseči velike milosti, je po njegovi volji potrebno, da te milosti gredo skozi roke najsvetejšega človeka,
nad katerim ima Njegovo veličastvo
veselje. V tem me potrjuje večkratno
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izkustvo, a tudi Gospod sam mi je to
povedal. Razločno sem videla, da moramo stopiti skozi ta vrata, če hočemo,
da nam Njegovo veličastvo razodene
velike skrivnosti. Ne iščite torej nobene druge poti, pa čeprav bi bili na
najvišji stopnji bogozrenja. Kajti le tod
hodimo varno. Naš Gospod je tisti, po
katerem nam prihaja vse dobro. Poučil
nas bo, če bomo premišljevali njegovo
življenje, ta najlepši vzor človeškega
življenja. Blagor duši, ki ga resnično
ljubi in ga ima vedno ob sebi! Kadarkoli mislimo na Kristusa, bi se morali
spomniti tudi ljubezni, s katero nam
je dal tako dragoceno varščino svoje
ljubezni do nas. Kajti ljubezen se rodi
iz ljubezni. Tudi če bi bili še prav na

začetku in še zelo hudobni, bi si morali
prizadevati, da tudi mi ljubimo njega.
Če nam Gospod podeli milost, da se
nam ljubezen vtisne v srce, nam bo vse
lahko in z najmanjšim trudom bomo v
zelo kratkem času dosegli mnogo.
Andrej Majcen (1905-1999)
Konec septembra letos se je na
nadškofijski ravni končal postopek za
razglasitev salezijanca Andreja Majcna za svetnika. To pomeni, da bo vsa
zbrana dokumentacija romala v Vatikan, kjer bodo odgovorni preučili
njegovo življenje in njegova dela. Če
bo vse po načrtu, ga bo papež čimprej
razglasil najprej za blaženega in nato
za svetnika. Prav je, da se mu priporočamo. Potrebno je, da bi se na njegovo
priprošnjo zgodil kakšen čudež in bi
to bil še dodaten dokaz, da je g. Andrej poveličan pri Bogu v nebesih.
Navajam nekaj njegovih zanimivih
razmišljanj, ki naj nam bodo v spodbudo na naši hoji za Kristusom:
Ni dovolj, da po svoji naravi nobenega ne obsojaš, da ne govoriš o
nobenem slabo, da hitro vse, kar zadene tvojo občutljivost, pozabiš, ne
kritiziraš, ampak, da se s toploto srca,
zaupljivega prijateljstva daješ, kolikor
se da, drugemu, da paziš na majhne
pozornosti, vljudnosti in potrpežljivosti...
Potrebno je, da ne boš zrinjen na
rob, da boš čil in na mestu za svoja opravila. Pokora: delati, to kar ti

ne diši, je tudi lahkota in zmernost.
Biti vesel z vsemi, tudi, ko te diabetes
muči. Požri, ko te zaničujejo, ponižujejo, ravnajo kot z otrokom, ko nimajo
zaupanja v tvoje delo, se ne zanimajo
za to, kar si naredil.
Marija, bodi navzoča med našimi
salezijanci, med slovenskimi duhovniki, med misijonarji in predstojniki. Ti
si pomočnica vseh mojih in na poseben način naših. Si moja pomočnica,
pribežališče in bodi še moja priprošnjica. Napravi nas vse, prav vse, da
postanemo sposobni po tebi in s teboj
in kakor ti hočeš, nadaljevati tvoje poslanstvo odrešilne Jezusove ljubezni.
Biti hočem orodje Marijinega poslanstva za duše.
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SVETE MAŠE IN GODOVI
1. 10., torek, Terezija Deteta Jezusa, dev.
2. 10., sreda, Angeli varuhi
3. 10., četrtek, Gerard, opat
4. 10., petek, Frančišek Asiški, redovnik
5. 10., sobota, Favstina, redovnica

Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)

+ Mihael GROM, ob godu
+ Jože ŠEGA, 10. obletna
Sv. maša drugod
Grahovo (19.00) ++ iz družine FAJDIGA
Lipsenj (18.00)
+ Ivan PETRIČ, 30. dan
Grahovo (19.00) V zahvalo ob rojstnem dnevu
6. 10., ROŽNOVENSKA NEDELJA, Grahovo (9.00) + Andrej KRANJC, ob roj. dnevu
Bruno, redovnik
Lipsenj (10.15) Za župljane
7. 10., ponedeljek, Rožnovenska Marija Grahovo (19.00) Za zdravje
8. 10., torek, Pelagija, spokornica
Grahovo (19.00) Po namenu?
9. 10., sreda, Dionizij, pariški škof
Grahovo (19.00) Po namenu
10. 10., četrtek, Telkilda, opatinja
Grahovo (19.00) + Ciril SRNEL starejši, obletna
11. 10., petek, Kanik, opat
Grahovo (19.00) ++ Danica, Jože KRAJC
12. 10., sobota, Maksimiljan Celjski, šk. Grahovo (19.00) + Julijana PANTAR
13. 10., OSEMINDVAJSETA
Grahovo (9.00) ++ starši KANDARE
NEDELJA MED LETOM, Edvard, kralj Bločice (10.15)
+ Ivana Marija DOLŠAK
14. 10., ponedeljek, Silvan, mučenec
Grahovo (19.00) Za župljane
15. 10., torek, Terezija Velika, redovnica Grahovo (19.00) + Terezija ULE, ob godu
16. 10., sreda, Marjeta Alakok, redovnica
Sv. maša drugod
17. 10., četrtek, Ignacij Antiohijski, muč.
Sv. maša drugod
18. 10., petek, Luka, evangelist
Grahovo (19.00) ++ Zora, Štefan POLOVIČ, obletna
19. 10., sobota, kanadski mučenci
Sv. maša drugod
20. 10., MISIJONSKA NEDELJA,
Grahovo (9.00) ++ Terezija ŠEGA, starši MIHELČIČ
Irena, mučenka
Žerovnica (10.15) ++ Jože TELIČ, Anton ZALAR
21. 10., ponedeljek, Uršula, devica
Grahovo (19.00) Za župljane
22. 10., torek, Janez Pavel II., papež
Grahovo (19.00) Po namenu?
23. 10., sreda, Janez Kapistran, misijonar Grahovo (19.00) Po namenu?
24. 10., četrtek, Anton M. Klaret, škof Grahovo (19.00) ++ Andrej, Terezija ROK (Bl. Polica)
25. 10., petek, Darinka, mučenka
Grahovo (19.00) + Anton JAKOPIN
26. 10., sobota, Demetrij, mučenec
Lipsenj (18.00)
+ Ivan PETRIČ
Grahovo (19.00) ++ Gizela, obl., Stane URBIČ
27. 10., ŽEGNANJSKA NEDELJA,
Grahovo (9.00) ++ Lado, starši LUŽAR
Sabina, mučenka
Žerovnica (10.15) +Jože JENC, 2. obletna
28. 10., ponedeljek, Simon in Tadej, ap.
Sv. maša drugod
29. 10., torek, Mihael Rua, redovnik
Grahovo (18.00) Po namenu?
30. 10., sreda, German, škof
Sv. maša drugod
31. 10., četrtek, Bolfenk, škof
Grahovo (18.00) Za župljane

