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OZNANILA
župnije
Grahovo pri Cerknici
Guadalupska Mati božja
Od 9. do 12. decembra 1531 se je na hribu Tepeyac na severu velemesta Mexica City nebeška mati Marija štirikrat prikazala Juan Diegu Cuauhtlatoatzinu, ki
je med prvimi iz azteškega ljudstva postal kristjan. Ob prvih treh prikazovanjih
je Marija Juanu naročala, naj naroči škofu, naj na mestu prikazovanja postavijo kapelo. Škof mu ni verjel in je zahteval
znamenje. 12. decembra ob četrtem (in hkrati zadnjem) prikazovanju pa mu je Marija naročila, naj nabere prav tam blizu rože, ki so čudežno začele rasti iz skale, in jih nese škofu.
Juan Diego jih je natrgal in jih dal v plašč ter se odpravil k
škofu. Zbrali so se tudi drugi radovedneži. Ko je Juan Diego hotel razgrniti rože pred škofa, se je na plašču čudežno
prikazala Marijina podoba. In vsi so mu začeli verjeti. Prvo
kapelo na kraju prikazovanj so postavili že leta 1557, cerkev pa je nastala šele
leta 1622. Sedanja bazilika je dobila dokončno podobo šele leta 1976. V svetišču
se še danes hrani plašč vidca Juana, na katerem je Marijina podoba, ki ima obraz
mlade Indijanke. Beseda Guadalupe bi naj v azteškem jeziku pomenila: ženo,
ki uniči kačo. Prve strani svetega pisma namreč govorijo o ženi, ki bo kači strla
glavo. Od leta 1754 dalje je bilo po izčrpnih raziskavah dovoljeno tudi bogoslužje v spomin tega dogodka. Sv. papež Pij X. je leta 1910 dovolil, da guadalupsko Marijo s praznikom lahko častijo po vsej južni Ameriki. Papež Janez Pavel
II. je ob svojem obisku Mehike v Marijinem svetišču 23. januarja 1999 določil,
da praznik liturgično obhajajo odslej po vsej Ameriki. Praznik najbolj obiskane
Marijine božje poti na svetu obhajamo 12. decembra. Naj tudi nas Marija spremlja v adventni pripravi na Gospodovo rojstvo in nam trosi rož svojih milosti.
Župnik Sandi

NAPOVEDNIK
ӴӴ Na prvi dan veselega decembra je
prva adventna. Je nedelja Karitas.
Začnemo devetdnevnico v čast
Brezmadežni s posebnim branjem
za vsak dan. Na Bločicah je ofer za
potrebe cerkve. Pri grahovski sveti
maši sodelujejo otroci prvega razreda in predšolski otroci.
ӴӴ V sredo, 4. 12., bo v Grahovem srečanje dekanijskih duhovnikov. K
sv. maši ob 9.30 vabljeni cerkveni
pevci in tudi drugi verniki.
ӴӴ V soboto, 7. 12., bo ob 11.00 žegnanjska sveta maša pri sv. Miklavžu pod Slivnico. Z več strani
gredo procesije. V Grahovem se
zberemo ob 9.30 pred cerkvijo in
krenemo na pot. K večerni maši
(18.00) pa vabljeni starejši in bolni.
Kdor želi, lahko med mašo prejme
tudi bolniško maziljenje. Po sveti
maši sledi pogostitev za starejše v
župnišču.
ӴӴ Na drugo adventno nedeljo,
8. 12., je žegnanje in slovesno
praznovanje Brezmadežne, naše
farne zavetnice. Med svetima mašama v župnijski cerkvi je izpostavljeno Najsvetejše, zato smo
vabljeni k molitvi. V Grahovem
sodeluje župnijski pevski zbor, pa
tudi otroci 2. razreda (prvoobhajanci). Ta dan je tudi priložnost
za praznično sveto spoved, ki velja že tudi za božič. Ob 16.00 nas
obišče sveti Miklavž. Prispevek
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staršev je 10 evrov na enega otroka. Za ministrante ni prispevka.
Že prej sveti dobrotnik obišče
tudi naše ostarele po vaseh.
ӴӴ V četrtek, 12. 12., bo v župnijski
cerkvi v Cerknici ob 19.00 koncert
glasbene šole.
ӴӴ Od petka do nedelje (13.–15. 12.)
bo v Želimljem duhovni vikend za
ministrante.
ӴӴ V soboto, 14. 12., bo v župnijski
cerkvi v Cerknici ob 19.00 koncert zbora Gerbič.
ӴӴ Na tretjo adventno nedeljo, 15.
12., pri deveti sveti maši sodelujejo otroci 3. razreda. V Cerknici
je birmanska maša ob 10.00 in po
sv. maši predavanje za starše birmancev in prvoobhajancev, ki ga
bo imel g. Gregor Čušin.
ӴӴ V ponedeljek, 16. 12., začnemo
tudi božično devetdnevnico, Prvi
dan pri njej sodelujejo predšolski
otroci in prvi razred. Zbiramo ovčke in listke.
ӴӴ V torek, 17. 12., pri božični devetdnevnici sodelujejo otroci 2. razreda.
ӴӴ V sredo, 18. 12., je pri verouku
božična sveta spoved. Pri božični
devetdnevnici sodelujejo otroci 3.
razreda.
ӴӴ V četrtek, 19. 12., pri božični devetdnevnici sodelujejo otroci 4. razreda.
ӴӴ V petek, 20. 12., pri božični devet-

dnevnici sodelujejo otroci 5. razreda.
ӴӴ V soboto, 21. 12., je ob 11.00 delavnica za otroke, da pripravimo krone in vse drugo za kolednike. Pri
božični devetdnevnici sodelujejo
otroci 6. razreda.
ӴӴ Na četrto adventno nedeljo, 22.
12., skavti prinesejo Betlehemsko
lučko. Pri grahovski sv. maši sodelujejo otroci 4. razreda.
ӴӴ V ponedeljek, 23. 12., pri božični
devetdnevnici sodelujejo otroci 7.
in 8. razreda (bodoči birmanci).
ӴӴ Na prvi sveti večer (24. 12.) je
otroška božična maša ob 18.00.
Ob koncu slovesnosti je blagoslov
otrok. Blagoslovimo tudi kredo
in kadilo za kolednike. Vse kaže,
da glede na pridnost naših otrok
mali Jezušček
obdari otroke
s
skromnimi
darilci. Točno
ob polnoči pa s
pesmijo »Sveta noč, blažena
noč« začnemo praznik Gospodovega rojstva v župnijski cerkvi. S
slovesnim petjem polepšajo kot
vedno ta praznik naši pevci. Pred
vsako sveto mašo je župnik v spovednici. Tudi druge dneve po dogovoru.
ӴӴ Na Štefanovo, 26. 12., bo ob devetih sveta maša za domovino
na Bločicah. V župnijski cerkvi

na ta dan svete maše ne bo. Na
Lipsenju pa bosta ob desetih žegnanjska maša in blagoslov konj.
Med nami bo g. nadškof Stanislav
Zore, ki bo blagoslovil obnovitvena dela zadnjih let pri sv. Štefanu.
Pojejo naši pevci. Vabljeni v čim
večjem številu.
ӴӴ Po božiču pa tja do praznika sv.
treh kraljev nas obiščejo koledniki (glej razpored!). Spremlja jih g.
župnik in (po želji) blagoslovi vaše
domove. Sladke dobrote, ki nam jih
namenjate, bomo pojedli, denar pa
namenili delno salezijanskim misijonom, delno obnovi strehe na
Lipsenju. Hvala za Vašo velikodušnost!
ӴӴ Na praznik Nedolžnih otrok,
28. 12., molimo tudi za nerojene
otroke.
ӴӴ Nedelja po božiču je nedelja sv.
Družine, ko še posebej molimo za
ljubezen in razumevanje po naših
družinah.
ӴӴ V ponedeljek, 30. 12., organiziramo dekanijski izlet mladine v Verono. Za tiste, ki jih zanima, podrobnosti pri g. župniku.
ӴӴ Na starega leta dan (ali na drugi
sveti večer) je ob 18.00 v župnijski
cerkvi zahvalna maša za vse dobrote, ki smo jih prejeli od Boga v
preteklem letu. Noč bo dolga, zato
je zelo na mestu obisk silvestrske
svete maše. Vabljeni v čim večjem
številu!
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Koledniki in blagoslov hiš 2019:
28. december (sobota): GRAHOVO
10.00: ob glavni cesti in hiše okrog zadružnega doma,
12.00: od glavne ceste mimo stare šole proti Radleku,
14.00: od glavne ceste mimo gasilskega doma, šole in naprej,
16.00: od stare šole mimo fužine proti frizerstvu Brigita.
29. december (nedelja): GRAHOVO
14.00: pod glavno cesto: smer župnišče–mizarstvo Ule.
16.00: MARTINJAK (pri naših otrocih in sodelavcih).
Koledniki in blagoslov hiš 2020:
2. januar (četrtek): ŽEROVNICA
10.00: od gasilskega doma po levi strani naprej,
14.00: pred gostilno Stana po desni strani,
16.00: okrog mlina Mavko in Podštebrk,
4. januar (sobota):
10.00: LIPSENJ (nad cesto in pri cerkvi),
14.00: LIPSENJ (pod cesto) in GORČICE,
16.00: GORENJE JEZERO (pri naših otrocih).
5. januar (nedelja)
14.00: BLOČICE,
16.00 BLOŠKA POLICA (pri naših otrocih in sodelavcih).
6. januar: 15.00 rezervni termin,
18.00: Grahovo: koledniška sv. maša in pica.
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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.

OBVESTILA
Božični praznik pomeni, da Bog prinaša luč upanja v temo
ne samo najdaljših noči v letu, ampak tudi v naša srca. Kljub
lučkam po ulicah in stanovanjih je še vedno preveč teme v nas
samih, pa tudi v odnosih do drugih. Razveselimo bližnje ne
samo z darili, ampak tudi z nasmehom in žarki upanja, ki naj
sijejo iz naših oči.
ZATO VSEM SODELAVCEM, ŽUPLJANOM IN VAŠČANOM ŽELIM
OB PRAZNOVANJU JEZUSOVEGA ROJSTVA IN VSTOPA V LETO 2020,
DA BI BILI LJUDJE, KI PRINAŠAJO V SVET TEME LUČ OPTIMIZMA
IN VESELJA.˝
Bog vas blagoslovi. Župnik Sandi

 Zaradi zimskega časa so tedenske
svete maše v Grahovem ob 18.00,
po podružnicah pa ob 17.00, 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 naše
bolnike in ob sobotah za družine.
 Verouk za otroke poteka po razporedu ob sredah in petkih.
 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.

 Ob sobotah gospe čistijo in krasijo
cerkev po dogovoru ali razporedu.
Ob 10.00 so pevske vaje za otroški
zbor in ob 20.00 tudi za starejši cerkveni zbor. Vabljeni novi člani!
 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.
 16. novembra smo cerkveno pokopali gospo Julijano Zbačnik. 17.
novembra pa smo krstili fantka
Anžeta.
 Po dogovoru so priprave za krst in
poroko.
 Priporočam verski tisk, predvsem
Družino in Ognjišče, za otroke pa
Mavrico. Naročniki na verski tisk
lahko poravnate letno naročnino
pri g. župniku. Vabimo tudi nove
naročnike.
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 Kupite lahko Marijanski koledar,
Lipsenju. Naj Bog vsem poplača s
pratiko za leto 2020, naročite pa
svojim blagoslovom in zdravjem.
se lahko tudi na Mohorjeve knjige.
Zlati dobrotnik je tisti, ki daruje
400 evrov za eno obnovljeno postaNa polici bodo tudi božične voščiljo tristo let starega križevega pota.
nice s prostovoljnim prispevkom
za cerkev.
Takih se vas je že našlo šest.
 Zahvaljujem se vsem dobrotnikom  Vsem, ki ta mesec godujete, praznujete rojstni dan ali kakšen jubinaših cerkva. Še posebej vsem tistim, ki ste namensko darovali za
lej, voščimo obilo Božjega žegna.
podružno cerkev sv. Štefana na
MOLITVENI NAMENI SVETEGA OČETA – december 2019
Prihodnost najmlajših
Da bi vsaka država z ustreznimi ukrepi odločno postavila na prvo mesto
prihodnost najmlajših, zlasti tistih, ki trpijo.

DOGODKI

Martinovanje
na Bizeljskem
Prijetno jutranje vzdušje pred župniščem je napovedovalo pestro in
zanimivo martinovo
soboto. Grahovski župnik Sandi je letos že
desetič povabil farane
in krajane na romanje
po vinorodnih območjih Slovenije. Letos
nas je pot vodila na
Bizeljsko. Naša prva
postaja so bile Brežice,
ker nas je toplo sprejel brežiški župnik,
gospod Milan Kšela.
Pred leti je maševal
tudi v Grahovem, ko
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je tukaj služboval še gospod Metod.
Njegova predstavitev župnije, farne
cerkve in življenja v kraju je bila nadvse slikovita in zanimiva. Nekaj metrov

od farne cerkve nas je v Posavskem
muzeju že čakala vodička. Skupinska
fotografija je nastala prav v Viteški
dvorani tega muzeja, ki je ena najlepših dvoran v Sloveniji. Sprehod
skozi muzej je bil zanimiv in
vreden ogleda. Okrepčilo zunaj zidov, ki ga je častil gospod
Sandi, nam je vsem dobro delo,
saj nas je pot že vodila naprej,
in tudi v hrib, nekaj kilometrov
stran, proti Svetim Goram. Že
množinska oblika imena pove,
da gre za poseben, izjemen vrh
z le 521 metri nadmorske višine,
po katerem se navzdol zvrsti pet
svetišč: Lurška kapela, kapela
sv. Sebastijana in sv. Fabijana,
Marijina cerkev, posvečena Marijinemu rojstvu, ter kapeli sv.
Jurija in sv. Martina. Ogledali
smo si notranjost cerkve Matere
božje, poslušali zanimivo in slikovito predstavitev tamkajšnjega župnika in imeli sv. mašo. Ob
vrnitvi v dolino nas je pred avtobusom
čakala malica. Izkazalo se je, da je bila
to pametna izbira pred degustacijo vin
iz vinske kleti Keltis v kraju Vrhovnica
na Bizeljskem.
Keltis kmetija Kelhar ima 240-letno družinsko vinsko tradicijo. Gospodar nam je predstavil vinsko klet,
mi pa smo pridno okušali njihova vina
ob harmoniki našega mladega spremljevalca Roka. Ob dobri družbi in
pijači človek kar pozabi na uro. Ogled

razstave ptičev in starih sort jabolk v
kraj Podsreda smo že zelo zamujali.
Ne glede na to smo bili dobrodošli.
Podsreda je znana tudi po kapelicah

križevega pota, ki krasijo hribček nad
krajem. Ta hitri smo se povzpeli prav
do vrha, čeprav ni bilo po programu.
Nam je pa zato večerja, ki je sledila,
bolj teknila. 
Martinova večerja nas je čakala v
gostilni Šekoranja na Bizeljskem. Ob
zvokih dveh harmonikašev, Roka in
Marka, plesu in petju je bilo prav luštno. Le kam nas bo martinova pot
vodila naslednje leto?
Andreja
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SVETE MAŠE IN GODOVI
1. 12., PRVA
ADVENTNA NEDELJA,
Flora, devica
2. 12., ponedeljek, Živa, muč.
3. 12., torek, Frančišek Ksaverij
4. 12., sreda,
Barbara, mučenka
5. 12., četrtek, Filip Rinaldi
6. 12., petek, Miklavž, škof

Grahovo (9.00)
Bločice (10.15)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (9.30)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Žerovnica (18.00)
Grahovo (18.00)
Podslivnica (11.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (9.00)

++ iz družine MAROLT
++ Amalija, Janez ŠTRITOF

++ starši JURJEVČIČ, 2. obletna
+ Marija ŠTIH, 5. obletna
Za župljane
++ starši HITI in RUPNIK
++ Franc, Tončka KOČEVAR
+ Janez Telič, obletna
++ Janez, Marija MIVEC
7. 12., sobota,
Žegnanjska v čast svetemu Miklavžu
Ambrož, škof
++ Frančiška, Rudolf PREMROV
8. 12., DRUGA ADVENTNA
V zahvalo Mariji, ++ starši in brat HUMAR
NEDELJA, BREZMADEŽNA
++ Frančiška, obletna, ostali ROJC
9. 12., ponedeljek, Valerija
Za župljane
10. 12., torek, Loretska Mati Božja
V čast Materi B. za srečno zadnjo uro in za Božje usmiljenje
11. 12., sreda, Damaz, papež
Po namenu
12. 12., četrtek, Marija iz Guadalupe
++ Rok MIHELČIČ, Alojz KOMIDAR
13. 12., petek, Lucija, devica
Za župljane
14. 12., sobota, Janez od Križa
Za verne duše in umirajoče
15. 12., TRETJA
+ + Marija, Ivan TEKAVEC, BRANISLJEVI
ADVENTNA NEDELJA,
+ Julijana ZBAČNIK, 30. dan
Kristina, devica
Žerovnica (10.15) ++ Franc, Ivana, obl., Jože JENC
16. 12., ponedeljek, Everard Grahovo (18.00)
++ iz družin AVSEC in ŠPAREMBLEK
17. 12., torek, Lazar iz Betanije Grahovo (18.00)
++ Zofka ROŽIČ, obl., Marija, ostali HAFNER in HRIBAR
18. 12., sreda, Vunibald
Grahovo (18.00)
++ Rudolf, Ivana, Neža, obletna, ostali JENC
19. 12., četrtek, Anastazij, papež Grahovo (18.00)
++ Marija, obletna, sin Andrej KRANJC
20. 12., petek, Evgen, muč. Grahovo (18.00)
++ Franc, Janez BARAGA
21. 12., sobota,
Lipsenj (17.00)
++ Robi PANTAR, Jure ŠEGA, obletna
Peter Kanizij, cerkv. učitelj Grahovo (18.00)
++ družina PONIKVAR in ŠEGA
22. 12., ČETRTA
Grahovo (9.00)
+ + Marija, obl, ostali ULE (Goričice)
ADVENTNA NEDELJA, Žerovnica (10.15) ++ iz družine GODEŠA in TURK
Frančiška Cabrini, devica
23. 12., ponedeljek, Janez Kancij Grahovo (18.00)
Po namenu
24. 12., torek, SVETI VEČER Grahovo (18.00)
+ Anton JAKOPIN, ob rojstnem dnevu
25. 12., sreda, BOŽIČ
Grahovo – polnoč + Katja ZGONC, obletna
– GOSPODOVO
Grahovo (9.00)
+ Janko ŽAGAR (iz Ljubljane)
ROJSTVO
Žerovnica (10.15) Po namenu?
26. 12., četrtek, ŠTEFAN, Bločice (9.00)
Za domovino
mučenec in diakon
Lipsenj (10.15)
Živi in rajni dobrotniki/za župljane
27. 12., petek, JANEZ,
Grahovo (18.00) + Jože, obl., Francka MIHELČIČ
evangelist in apostol
28. 12., sobota, Nedolžni otroci Grahovo (18.00)
Po namenu?
29. 12., NEDELJA SVETE Grahovo (9.00)
+ Ivana Marija DOLŠAK
DRUŽINE, kralj David Žerovnica (10.15) ++ Marija ROK, Marija PRIMOŽIČ
30. 12., ponedeljek, Marjeta Grahovo (18.00)
Za nove duhovne poklice
31. 12., torek, Silvester, papež Grahovo (18.00)
V zahvalo Bogu za preteklo leto

