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št. 11

OZNANILA
župnije
Grahovo pri Cerknici
VSI, KI BODO MARIJINO SVETINJICO Z VELIKIM
ZAUPANJEM NOSILI, BODO DELEŽNI VELIKIH MILOSTI
Sveta Katarina Laboure goduje konec novembra. Živela je pred 200 leti v Parizu kot
redovnica v hiši sester usmiljenk na ulici Rue du Bac. Sv. Vincencija je prosila, da bi rada
videla Marijo, in želja se ji je uresničila. V noči na 19. julij leta 1830 jo je ob polnoči zbudil majhen deček (njen angel varuh) in ji rekel, naj
gre hitro v kapelo, kajti tam jo čaka Devica Marija.
Ko je prišla v razsvetljeno kapelo, je videla Devico
Marijo, ki je sedela na sedežu, kjer navadno sedi
duhovnik. Pokleknila je pred Njo in ji na kolena
položila roke. Pogovarjali sta se o nemirnih časih
na Francoskem. Marija ji je sporočila, da ji hoče
Bog zaupati posebno poslanstvo. Drugo videnje se je dogodilo 27. novembra istega leta.
Marija je v kapeli stala v višini podobe sv. Jožefa. Imela je svileno obleko. Stala je na polobli, v roki pa je držala kroglo, ki je predstavljala zemljo. Na prstih je imela več prstanov z
biseri, iz katerih so prihajali žarki. Rekla je: »Krogla, ki jo vidiš, predstavlja ves svet, zlasti Francijo, pa tudi posamezne ljudi. Ti žarki pa pomenijo milosti, ki jih razlivam na
tiste, ki me prosijo.« Zatem se je okrog Marije pojavil napis: »O, Marija, brez madeža
spočeta, prosi za nas, ki se k tebi zatekamo.« Marija je nadaljevala: »Poskrbi, da bodo
po tem vzorcu kovali svetinjice. Vsi, ki jo bodo nosili okrog vratu, bodo prejeli velike
milosti. Posebnih dobrot pa bodo deležni tisti, ki jo bodo nosili z velikim zaupanjem.
Na drugo stran svetinjice napiši črko M in dvoje src: moje, ki je prebodeno z mečem,
in Jezusovo, ki je obdano s trnjem.« Katarina je ubogala Marijino naročilo in čudodelna
svetinjica je postala vse bolj razširjena med verniki. Tretje in hkrati zadnje prikazovanje
se je zgodilo meseca decembra, ko so iz Marije prav tako prihajali žarki.
Župnik Sandi

NAPOVEDNIK
ɶɶNa praznik Vseh svetih, 1. 11., bo ɶɶPrvi vikend v novembru (8.–10.
po oznanjenih sv. mašah tudi bla11.) bo srečanje za naše birmance
goslov grobov. In sicer po podruskupaj s cerkniškimi v Želimljem.
žnicah po sv. maši, v Grahovem
Pol leta je le še do praznika sv. birpa ob 16.00. Ob 17.00 bo v župnijme in prav je, da se tudi naši sedski cerkvi molitev rožnega venca
marji in osmarji začnejo duhovno
za naše rajne, še posebej tiste, ki
pripravljati na prejem darov Sveteso umrli v zadnjem letu. Med vsaga Duha. Podpirajmo jih z molitviko sveto mašo bo tudi priložnost
jo.
za sveto spoved. Za popolni od- ɶɶV soboto, 9. 11., organiziramo
pustek, ki ga lahko darujemo tudi
Martinovo romanje na Bizeljsko.
za svoje rajne, je treba k spovedi,
Odhod izpred župnišča v Grahosv. maši (in obhajilu), na pokovem bo ob 7.00. Najprej si bomo
pališče ter moliti po papeževem
ogledali zelo zanimiv Posavski
namenu.
muzej v Brežicah in se prav tam
ɶɶNa Verne duše, 2. 11., vsak duhovna kratko ustavili za molitev v žunik opravi tri sv. maše. Ob redni še
pnijski cerkvi. Sledila bo hribovska
po papeževem namenu in za duše
vožnja na Bizeljsko, ko bomo imeli
v vicah.
sveto mašo v romarski cerkvi Svete
ɶɶNa zahvalno nedeljo, 4. 11., bo
gore. Sledita malica pri avtobusu in
ofer za vzdrževanje duhovnikov
degustacija v eni od vinskih kleti,
v Grahovem in Žerovnici. Ob tej
ki jih tam naokrog kar mrgoli. Popriložnosti se vam zahvalim za
poldne se bomo podali še do Podvse, kar prinesete v župnišče. V
srede, kjer nam bodo predstavievropski skupnosti smo (edino)
li Kozjanski park. Ogledali pa si
v Sloveniji duhovniki (žal) brez
bomo razstavo ptičev in jabolk ter
plače in zato živimo od darov vas,
grad. Proti večeru se vračamo na
dobrih ljudi. Naj vam Bog za vse
Bizeljsko, konkretneje v Gostilno
povrne s svojim blagoslovom! V
Rezika, kjer nas čaka večerja. Ob
Grahovem pri sv. maši pojejo naši
glasu harmonike in poskočnih napevci.
rodnih melodijah pa se bo tudi zaɶɶV sredo, 6. 11., bo v Begunjah deplesalo. V Grahovo se bomo vrnili
kanijsko srečanje duhovnikov. Ob
pred polnočjo. Prispevek znaša 40
9.00 bo molitev rožnega venca v žuevrov. Vključuje prevoz, vstopnine,
pnijski cerkvi, ob 9.30 pa bo še svedegustacijo in večerjo s prvo pijata maša. Vabljeni iz cele dekanije.
čo. Za cerkvene pevce in župnijske
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sodelavce je prispevek le 20 evrov.
ɶɶV nedeljo, 10. 11., sodelujejo v
Grahovem pri sveti maši otroci
6. razreda. V Žerovnici bo ofer za
vzdrževanje duhovnikov. Na vrsti
bo mesečna spoved. Pride gospod
dekan Maks.
ɶɶV soboto, 16. 11., bomo z otroki
imeli jesenski oratorij od 9.00 do
12.00: molitev, kateheza, risanje,
petje, igre in malica. Vabljeni v župnišče v čim večjem številu.
ɶɶV nedeljo, 17. 11., pri grahovski
sv. maši sodelujejo in se predstavijo naši bodoči birmanci (7. in 8.
razred).

ɶɶV petek, 22. 11., goduje sv. Cecilija,
zavetnica cerkvene glasbe.
ɶɶV soboto, 23. 11., bo v Cerknici
srečanje dekanijskih pevskih zborov 18.30. Vabljeni poleg pevcev
tudi tisti, ki radi poslušate cerkveno petje!
ɶɶNa nedeljo Kristusa Kralja, 24.
11., zaključujemo cerkveno leto.
V Grahovem pri sv. maši sodelujejo otroci 9. razreda. Prejmemo
tudi blagoslov Marije Pomočnice.
ɶɶV nedeljo, 8. 12., nas bo ob 16. uri
obiskal Miklavž. Prispevek staršev
je 10 evrov na enega otroka. Ministranti in otroški zbor brezplačno.

OBVESTILA
VEROUK V ŽUPNIJI GRAHOVO 2019/2020
SREDA: 14.30 ŠESTI RAZRED (župnik Sandi, katehistinja Polona)
		
16.00 PREDŠOLSKI IN PRVI RAZRED (katehistinja Katarina),
		
TRETJI RAZRED (katehistinja Patricia)
		
SEDMI IN OSMI RAZRED – BIRMANCI (župnik Sandi)
		
17.00 DRUGI RAZRED – PRVOOBHAJANCI (župnik Sandi)
		
ČETRTI RAZRED (katehistinja Katarina)
		
PETI RAZRED (katehistinja Patricia)
(prvi in tretji)
PETEK: 19.30 DEVETI RAZRED (katehistinja Katarina, župnik Sandi)
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 v starosti od tri do pet let!
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 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.
 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.
 Ob nedeljah v novembru molimo
po vsaki sv. maši za rajne, ki jih posebej priporočamo Bogu.
 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!
 Zaradi zimskega časa so tedenske
svete maše v Grahovem ob 18.00,
po podružnicah pa ob 17.00, če jih
le naročite. V mesecu novembru je
še veliko prostih namenov.
 Potekajo redne pevske vaje ob sobotah za otroški zbor ob 10.00 in
cerkveni zbor ob 20.00. Vabljeni
novi člani!
 Ker je naša župnija zaznamovana
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s salezijansko navzočnostjo, priporočam na 24. v mesecu spomin
Marije Pomočnice in zadnjega v
mesecu spomin na sv. Janeza Boska.
Gospod župnik je vedno dosegljiv
na telefon, pa tudi pred in po sv.
maši.
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 ponedeljek, 21. 10., smo po pogrebni sv. maši s cerkvenimi opravili pokopali g. Antona Primožiča
iz Žerovnice. Bil je človek vere, ki
je, vse dokler je mogel, prihajal v
cerkev k sv. bogoslužju. Bog naj mu
bo zaslužen plačnik za vse dobro,
kar je storil za svoje domače, vaščane in tudi pri gasilcih. Gospod, daj
mu večni pokoj.
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.

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.

MOLITVENI NAMENI SVETEGA OČETA – november 2019
Dialog in sprava na Bližnjem vzhodu
Da bi na Bližnjem vzhodu, ki si ga delijo različne verske skupnosti, zaživel
duh dialoga, srečanja in sprave.

DOGODKI
že je bila ura sedem zvečer, ko smo se
V soboto, 28. septembra, smo se zbirali na parkirišču. Malo smo še pomladi in manj mladi podali v za- malicali, nato pa brž po avtocesti probaviščni park Gardaland na severu ti domu. Okrog polnoči smo prispeli
Italije, od Verone malo naprej. Prva najprej v Cerknico, nato pa v Grahoskupina se je vkrcala na avtobus že vo. Župnika Sandija so med razvozom
v Ljubljani, največ med njimi je bilo otrok ustavili še policaji, misleč, da
animatorjev iz župnije Želimlje na ima v kombiju begunce. Očitno zato,
čelu z župnikom Dragom. Tudi skavti ker si v Gardalandu ni privoščil ničeiz Cerknice so bili z nami, iz Graho- sar šokantnega.
sos
vega le desetnija. Skratka, vseh skupaj
nas je bilo 60, en avtobus in en kombi.
Prišli bi prej na kraj zabave, pa se je Dekanijsko srečanje
zgodila prometna nesreča na avtoce- ministrantov v Starem
sti pred Verono in morali smo iti po trgu
Sobota, 12. oktobra, se je izkazapočasnejši vzporedni cesti. Ko smo
malo pred enajsto prispeli na cilj, smo la za zelo lepo, čeprav je zjutraj bila
najprej bili povabljeni k sv. maši v ka- še malo meglena. Iz vseh okoliških
pelo sv. Janeza Boska. Potem pa smo župnij smo se podali župniki z minise razkropili povsod po Gardalandu stranti na dekanijsko srečanje v Stari
v manjših ali večjih skupinah. Šoferji trg. Živahno je bilo med zbiranjem
in župniki smo bili bolj zase, ker smo pred cerkvijo, veliko navdušenih mase bali hujših zabavnih naprav, ob ka- šnih strežnikov. Najprej smo šli v žuterih nam je zastal dih že, ko smo jih pnijsko cerkev in zmolili desetko rozagledali. Mladi, ki so poleteli z Blue žnega venca. Nagovoril nas je župnik
tornadom proti nebu, so med vožnjo Simon, ki ima oblast čez Bloke, Sveto
z nadzvočno hitrostjo cvili in tuli- Trojico in Sv. Vid. Zatem smo se razli kot žabe. Skratka, za mnoge je bilo delili v dve skupini. Ena skupina miadrenalinsko. Dan je hitro minil in nistrantov je šla na kviz v župnišče,
Izlet v Gardaland
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druga skupina pa na nogometno igrišče. Tu in tam je bilo napeto do konca.
Tako v znanju kot tudi v žogobrcu so
zmagali domačini. Ne nazadnje jih je
bilo tudi največ na srečanju. Zasluženo so prejeli pokal. Vse sodelujoče župnije pa so prejele priznanje. Po razglasitvi zmagovalcev je sledila skupna
malica: topel hot dog. Bilo je lepo in
zabavno srečanje, zato smo v resnici
bili zmagovalci vsi, ki smo prišli. Čez
leto dni na ponovno snidenje še v večjem številu.
sos
Dekanijsko romanje
na Brezje
V nedeljo, 19. oktobra, smo organizirali tradicionalno dekanijsko roma-
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nje na Brezje, ki velja za najpomembnejše Marijino svetišče na Slovenskem.
Kar za štiri avtobuse se nas je nabralo.
Stari trg je imel velik avtobus, Cerknica majhnega, v ostalih dveh velikih pa
so se razporedile ostale župnije. Ob
prihodu na Brezje je bilo nekaj malega časa še za pijačo ali wc, potem pa
čim prej v cerkev. Ob treh smo začeli
z molitvijo rožnega venca, ko smo po
župnijah molili desetke. Namen molitve je bila prošnja k Bogu za nove
duhovne poklice. Točno ob štirih se
je začela sv. maša, ki jo je vodil pater
zlatomašnik Viktor Papež, prenašal
pa tudi Radio Ognjišče. Cerkev je bila
polna, saj so se nam pridružili tudi
verniki od drugod. Pozdravne besede
je izrekel dekan, g. Maks Ipavec. Pater

Viktor nas je spodbudil k zavzeti molitvi, ki je ne smemo opuščati, še posebej, ko molimo za duhovne poklice.
Tudi pri branju beril in prošenj so sodelovali predstavniki različnih naših
župnij. Po končani sv. maši je bilo
malo prostega časa, da smo se ustavili
pred Marijino milostno podobo ali pa
si ogledali čudovito na novo urejeno
razstavo jaslic. Na poti proti Notranjski smo si še pogledali misijonski muzej v Škofovih zavodih v Šentvidu, kjer
nas je sprejel direktor, g. Tone Česen.
Polni duhovnih milosti smo se vrnili
na svoje domove. Bog daj, da bi se tudi
vnaprej radi zatekali z molitvijo k Nebeški Materi.
sos
Molitev k svetnikom
(sv. Terezija Velika)
Blagor vam, duše, ki se v miru veselite in z neprestanim navdušenjem
pojete hvalo mojemu Bogu! Kako primerno je, da ste kar naprej zaposlene
s temi hvalnicami! Kako vam zavida
moja duša, ker ste proste žalosti, ki
mi jo v teh nesrečnih časih povzročajo hude božje žalitve, s katerimi ljudje
napadajo mojega Boga, in pogled na
grdo nehvaležnost in globoko zaslepljenost, ki nas dela brezbrižne ob žalostnem dejstvu, da satan toliko duš
potegne za seboj!
O blažene duše v nebesih, pridite
na pomoč naši bedi, posredujte pri
božjem usmiljenju, da bomo tudi mi

imeli delež pri vašem veselju in pri
blaženem gledanju, ki ga zdaj uživate.
Izprosite nam, ljubeče duše, da bomo
razumeli srečo, ki nas navdaja ob misli, da bo naše veselje večno, in radost,
s katero vas napolnjuje gotovost, da
se vaša blaženost ne bo nikoli končala. Srečne duše, ki ste tako dobro
uporabile božje darove in ste z njimi
tako lepo kupile neminljivo dediščino, blagor vam! Povejte nam, kako
ste se jih posluževale, da ste dosegle
to brezkončno veselje. Pridite nam na
pomoč, ve, ki ste že pri viru, in zajemajte vodo za nas, ki tu doli umiramo
od žeje!
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1. 11., petek, VSI SVETI

SVETE MAŠE IN GODOVI

2. 11., sobota, SPOMIN VERNIH
RAJNIH
3. 11., ZAHVALNA NEDELJA,
Just in Viktorin, mučenca
4. 11., ponedeljek, Karel Boromejski, šk.
5. 11., torek, Zaharija in Elizabeta
6. 11., sreda, Lenart, opat
7. 11., četrtek, Engelbert, škof
8. 11., petek, Kebij, opat
9. 11., sobota, Posvetitev rimske
stolnice
10. 11., DVAINTRIDESETA
NEDELJA MED LETOM, Leon,
papež
11. 11., ponedeljek, Martin, škof
12. 11., torek, Jozafat, škof in muč.
13. 11., sreda, Stanislav Kostka
14. 11., četrtek, Nikolaj Tavelić, muč.
15. 11., petek, Albert Veliki, c. učitelj
16. 11., sobota, Marjeta Škotska, kr.
17. 11., TRIINTRIDESETA
NEDELJA MED LETOM,
Elizabeta Ogrska
18. 11., ponedeljek, Karolina, muč.
19. 11., torek, Matilda, redovnica
20. 11., sreda, Edmund, kralj
21. 11., četrtek, Darovanje device Marije
22. 11., petek, Cecilija, mučenka
23. 11., sobota, Klemen, papež
24. 11., NEDELJA KRISTUSA
KRALJA, vietnamski mučenci

Grahovo (8.00)
Žerovnica (9.00)
Bločice (10.15)
Lipsenj (14.30)
Bločice (16.00)
Žerovnica (17.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Svete gore na
Bizeljskem (11.00)
Grahovo (9.00)

++ iz družine POROK in TRUDEN
Za duše v vicah
Po namenu?
++ starši Jakob in Tilka MODIC, obl.
+ Ivana Marija DOLŠAK
Po papeževem namenu
++ Jakob in Albina ULE, ob roj. dnevu
+ Anton JAKOPIN
za župljane
++ bratje ULE
Po namenu
++ Alojz KOMIDAR, Rok MIHELČIČ
Po namenu?
Po namenu
Za župljane

++ sinova Andrej, 3. obl., Tine, mama
Francka, ob r. d., DOVIČEVI
Žerovnica (10.15) + Mihael GROM
Grahovo (18.00) V čast Materi Božji za zdravje
Grahovo (18.00) ++ Ivana, obl., Janez ULE
Grahovo (18.00) Za župljane
Žerovnica (17.00) + Janez TELIČ mlajši, ob roj. dnevu
Grahovo (18.00) ++ sestre Marija, Jelka in Pepca
Grahovo (18.00) + Janko POROK
Grahovo (9.00)
+ Srečo ANZELJC
Žerovnica (10.15) + Stanislav ROK, obletna
Grahovo (18.00)

V čast svetemu Duhu
Sv. maša drugod
Grahovo (18.00) ++ brat Franc, obl., nečak Boštjan JEREB
Grahovo (18.00) + Anton PRIMOŽIČ, 30. dan
Sv. maša drugod (za župljane)
Grahovo (18.00) Za pobite
Grahovo (9.00)
++ mama Francka, 6. obl., sinova Andrej,
ob godu, Tine DOVIČEVI
Žerovnica (10.15) + Ivan PETRIČ, ob rojstnem dnevu
25. 11., ponedeljek, Katarina muč.
Sveta maša drugod
26. 11., torek, Valerijan, škof
Sveta maša drugod
27. 11., sreda, Modest, koroški škof Grahovo (18.00) + Ivana Marija DOLŠAK
28. 11., četrtek, Katarina Labure Grahovo (18.00) ++ mama Antonija, brat Jože ŠVIGELJ, obletna
29. 11., petek, Saturnin, mučenec Grahovo (18.00) ++ starši MIHLEČIČ, DOLŠAK,
ZAKRAJŠEK, Marija URBAS, obl.
30. 11., sobota, Andrej, apostol Grahovo (18.00) + Andrej KRANJC, ob godu

