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OZNANILA
župnije
Grahovo pri Cerknici
ŽIVLJENJE JE VEČ KOT JED IN PIJAČA
Nekdaj so malu velali inu štimani bili kuharji in kuharce, zakaj ludje jih
nejso potrbovali, dokler so živeli s sadam te zemle inu cilu malukedaj so kuhanu jedli. Nejso bili sladosnedci kakor so zdaj, kir nervekši skrb imajo svojmu
trebuhu strejči kakor de bi trebuh njih Bug bil. Vsaku jutru bote vidli več ludi
na placi kupuvati inu predajati za trebuh kakor
pak v cirkvi per s. maši. Rajši gredo na trg kakor k sveti procesiji; lepši jim diši duh od prate
v kuhini kakor žegnanu kadilu per altarih; rajši
pošlušajo seklati klobase kakor orgle; jim ble dopade škripajne ter ražnov inu cvrčajne tiga pohajnja kakor ta narlepši štima na kori; ble jim
dopade ena majolka sladkiga prosekarja kakor ta
nervekši rimski odpustek. Dokler ludje tulikajn
grli inu trebuhi služijo, za tiga volo kuharji inu kuharce so nerble štimani inu
nerhitrejši šlužbo ušafajo, kateri sicer nekedaj so bili malu štimani inu ž njih
antverham so stradali. Dokler nejso bili Rimlarji Azijo v svojo oblast spravili,
v teh naših deželah so cilu malu kuhali. Iz Azije v laško deželo so bili kuharje
prpelali in ludem ta antverh je taku dobru dopadu, da en kuhar vus okaden in
osmujen, z župo oblit, z mastjo umazan je več velal kakor en philosoplhus z vso
svojo zastopnostjo. Taku piše Titus Livius ter pravi, de Apicius kuhar je v Rimi
ta nerprvi šulo držal in učil kuhat inu ve šularjov inu kuharc je imel kakor ta
neručenejši philosophus. On je učil, koku imajo prstavit inu prložit kiselu s tem
sladkem, koku imajo zmejšat želišča, bajnperlne, pignole, nadelne, cukar inu
specjerije, de lepši župa diši.
Janez Svetokriški, naš najslavnejši pridigar

NAPOVEDNIK
• 2. 2. je praznik Svečnice ali Gospodovo darovanje. Z nakupom
sveč darujete za cerkveno razsvetljavo. Tudi ofer v Grahovem
in na Bločicah bo v ta namen. V
Grahovem sodelujejo otroci iz 9.
razreda. V svetovnem merilu je to
dan posvečenega življenja.
• 3. 2. je god sv. Blaža in pri večerni
maši t. i. Blažev žegen za bolezni
grla.
• 8. 2. je dan Prešernove smrti ali dan
kulture. Morebiti celo obiščemo
kakšno kulturno prireditev, nedvomno pa lahko kaj kulturnega preberemo ali se vsaj kulturno vedemo.
• 9. 2. sodelujejo v Grahovem pri
sv. maši predšolski otroci in prvi
razred. Je ofer za razsvetljavo tudi
v Žerovnici. Je tudi priložnost za
sv. spoved (g. dekan Maks pride).
Goduje mučenka Apolonija, ki je
zavetnica proti zobobolu. Tudi
njej se priporočimo vsaj za njen
god, če že ne takrat, ko nas kaj
zelo boli. Na Rakovniku v Ljubljani sv. maša in srečanje salezijanskih mladinskih pevskih zborov ob 15.00.
• 11. 2. je god Lurške Matere božje in
svetovni dan bolnikov. Radi pomagajmo in molimo za naše preizkušene brate in sestre.
• 14. 2. goduje sv. Valentin, ki ima
ključ od korenin. Pregovorno se
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torej začne prebujati narava. Je pa
sv. Valentin tudi zavetnik zaljubljencev. Ko bi naša ljubezen ne
bila vezana le na eno osebo, temveč
tudi na druge, še posebej na člane
družine.
15. 2. je sobota in valentinova delavnica za otroke ob 11.00.
16. 2. pri grahovski nedeljski sveti
maši sodelujejo otroci 2. razreda.
V Rimu se začne vrhovni zbor salezijancev z vsega sveta. Podprimo to srečanje z našo molitvijo.
17.–21. 2. so za otroke zimske počitnice, zato ne bo verouka in ne
drugih župnijskih dejavnosti.
22. 2. je pustna sobota in srečanje
maškar v župnišču ob 11.00 za nagrade.
23. 2. je pustna nedelja. Malo se
pozabavajmo in nasmejmo šemam in maškaram.
24. 2. je praznik apostola Matija, ki
pregovorno led razbija, če ga ni, pa
ga naredi. Vabljeni k večerni sv. maši!
26. 2. obhajamo pepelnico ali prvi
dan postnega časa. Pri večerni sveti maši bo pepelenje. Na ta dan je
strogi post, ne jemo mesa in ne
pijemo alkohola. Samo enkrat na
dan se do sitega najemo. Goduje sv.
Aleksander, aleksandrijski škof, ki
je krstni zavetnik našega g. župnika
Sandija. Radi se ga spominjajmo v
molitvi.

OBVESTILA
ӴӴ Zaradi zimskega časa so tedenske
svete maše redno le v Grahovem
ob 18.00, ker je na podružnicah
premrzlo.
ӴӴ 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 za duhovne
poklice, ob petkih za naše bolnike
in ob sobotah za družine.
ӴӴ Verouk za otroke poteka po razporedu ob sredah in petkih.
ӴӴ Ob petkih popoldne so uradne
ure v župnišču, sicer pa je g. župnik dosegljiv vedno pred in po sv.
maši ali na mobitel.
ӴӴ Na prvi petek po sveti maši so litanije Srca Jezusovega. Že dopoldne
pa obisk bolnikov na domu.
ӴӴ Ob petkih ob 19.00 je v Cerknici
priprava na sveti zakon.
ӴӴ Na prvo soboto molimo litanije v
čast Materi Božji.

ӴӴ Ob sobotah gospe čistijo in krasijo
cerkev po dogovoru ali po razporedu. Ob 20.00 tudi za starejši cerkveni zbor. Vabljeni novi člani!
ӴӴ 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.
ӴӴ Razen rednih sodelavcev pri oblikovanju mesečnih oznanil vabim
k sodelovanju še druge, ki znate
kaj lepega napisati.
ӴӴ Po dogovoru so priprave za krst in
poroko.
ӴӴ 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.
ӴӴ Vsem, ki ta mesec godujete, praznujete rojstni dan ali kakšen jubilej, voščimo obilo Božjega žegna.

MOLITVENI NAMENI SVETEGA OČETA – februar 2020
Prisluhniti krikom migrantov
Molimo, da bi prisluhnili krikom naših bratov migrantov, ki so padli v roke
brezvestnih trgovcev z ljudmi, jih slišali in upoštevali.
Oče naš … Zdrava Marija … Slava Očetu …
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DOGODKI
li tudi denar za misijone in za obnovo
Kot vsako leto smo tudi ob minulih naše cerkve v Podšteberku.
Župnik Sandi
božičnih praznikih s koledniki obiskovali naše farane. Do praznika sv.
Treh kraljev smo se zvrstili s petnaj- Žegnanje pri sv. Štefanu
Letošnje žegnanje na praznik sv.
stimi skupinami in obiskali praktično
vse hiše. Veseli smo bili vaše gosto- Štefana v Podšteberku (Lipsenj) je
bilo nekaj posebnega. Zaradi obnove
notranjosti cerkve, zvonika in strehe,
pa tudi mrliške vežice, je bil med nami
sam nadškof ljubljanski, g. Stanislav
Zore. Po sv. maši smo obhajali tudi
srebni jubilej blagoslovitve konjev.
Pri slovesnosti v cerkvi so bili navzoči
ob oltarju tudi salezijanski inšpektor
Marko, cerkniški župnik Milan in domači župnik Sandi. Povabilu pa sta se
odzvala tudi cerkniški župan g. Marko
in svetnica (ter poslanka) ga. Iva. V
cerkvi in pozneje pri konjih se je zbralo več kot 200 ljudi, domačinov, pa
tudi vernikov od drugod. Ob začetku
sv. maše je ga. Joži predstavila obnovitvena dela, ki so bila v zadnjih letih
narejena pri cerkvi, nato pa sta sledila
ljubnosti, pa tudi čokolad in bonbo- blagoslovna molitev ter blagoslov. G.
nov. Na sam praznik Gospodovega nadškof je blagoslavljal z blagoslovljerazglašenja smo po sv. maši oddirjali no vodo, župnik Sandi pa s kadilom.
v župnišče, kjer so nas čakale koledni- S čudovitim petjem je sodeloval tudi
ške pice in sladke pijače. Za starše pa domači cerkveni pevski zbor pod takse je našlo tudi kaj alkoholnega. Kot tirko organistke Anite. V pridigi je
župnik se zahvaljujem, ker ste darova- nadškof izpostavil zgled sv. Štefana,
Koledniki
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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.
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ki se je izkazal v življenju v dobrodelnosti, pa tudi v oznanjevanju Kristusovega evangelija, kar je tudi plačal z
življenjem, saj ga mnogi niso hoteli
poslušati. Njegov zgled naj tudi nas
opogumlja, ko bomo zaradi vere doživljali nesprejetost s strani mnogih.
Ob zaključku sv. maše se je župnik
Sandi zahvalil vsem sodelujočim, pa
tudi vsem izvajalcem, ki so vložili veliko dela in garanja v našo cerkvico sv.
Štefana. Po končani slovesnosti smo
se sprehodili do travnika, kjer smo zapeli in blagoslovili konje. Kot župnik
bi se rad zahvalil od srca tudi v tem
pisanju g. nadškofu za lepo slovesnost,
cerkvenim pevcem in organistki, ministrantom in bralcem, molivcem in
dobrotnikom, pa tudi vaščanom za čiščenje in pripravo cerkve za žegnanjsko slovesnost. Pa tudi vsem izvajalcem. Naj vas Bog blagoslovi za ves vaš kazovanj. V teh zamaknjenostih se je
trud.
»gospa« Bernardki večkrat prikazosos vala in govorila: »Obljubim ti, da te
bom naredila srečno ne na tem svetu,
Lurška Bernardka,
ampak na onem.«, »Moli za grešnisvetnica
ke!!«, »Pojdi in povej duhovnikom,
Marija Bernarda se je rodila 7. ja- da hočem, da sezidajo na tem kraju
nuarja 1844 v Lourdes (Lurdu) v juž- kapelo!«, »Pojdi k studencu, pij in se
ni Franciji. Osemčlanska družina je umij!«. Med zadnjimi prikazovanji ji
živela v veliki revščini. Bernardka je je »gospa« odgovorila na vprašanje,
bila zelo bolna, saj je imela hudo ast- kako ji je ime: »Jaz sem Brezmadežno
mo in pozneje še kolero. Ko ji je bilo Spočetje.« Med prikazovanji je moštirinajst let, v času od 11. februarja rala Bernardka veliko potrpeti, saj je
do 18. julija 1858, je imela v votlini nenehno morala odgovarjati na vpramassabielske pečine osemnajst pri- šanja vernih, radovednih ali nevernih
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ljudi. Hotela se je skriti pred ljudmi.
Uteho je našla v samostanu, v redu
usmiljenih sester v daljnem Neversu
ob reki Loiri, leta 1868. Bernardka je
bila v samostanu veliko bolna, kjer je
16. aprila 1879 umrla. Njene zadnje
besede so bile: »Sveta Marija, Mati
božja, prosi zame, ubogo grešnico.«
Njeno truplo je ostalo neiztrohnjeno. Leta 1925 je bila razglašena
za blaženo in leta 1933 za svetnico.
Še danes je Lurd kraj čudežev, kar
pričajo številni romarji, ozdravljeni
romarji.
Mišičevi
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SVETE MAŠE IN GODOVI
1. 2., sobota, Brigita Irska, op.
2. 2., NEDELJA
JEZUSOVEGA
DAROVANJA, SVEČNICA
3. 2., ponedeljek, Blaž, škof
in mučenec
4. 2., torek, Ivana Valeška,
kraljica in redovnica
5. 2., sreda, Agata, devica
6. 2., četrtek, Doroteja, muč.
7. 2., petek, Koleta, red.
8. 2., sobota,
Bahkita, sužinja
9. 2., PETA NEDELJA
MED LETOM, Apolonija
10. 2., ponedeljek,
Sholastika, redovnica
11. 2., torek,
Lurška Mati Božja
12. 2., sreda, Evlavlija, muč.
13. 2., četrtek, Jordan, red.
14. 2., petek, Valentin, muč.
15. 2., sobota, Klavdij,
redovnik iz Paray le M.
16. 2., ŠESTA NEDELJA
MED LETOM, Onezim, škof
17. 2., ponedeljek, Silvin, šk.
18. 2., torek, Gertruda
Comensoli, devica
19. 2., sreda, Mansuet, škof
20. 2., četrtek, Hijacinta
21. 2., petek, Irena, mučenka
22. 2., sobota, Sedež
apostola Petra
23. 2., SEDMA NEDELJA
MED LETOM, Polikarp, šk.
24. 2., ponedeljek, Matija, ap.
25. 2., torek, Alojzij in
Kalist, salezijanska muč.
26. 2., sreda, Aleksander, šk.
27. 2., četrtek, Baldomir
28. 2., petek, Roman, opat
29. 2., sobota,
Antonija de Florentia

Grahovo (18.00)
Grahovo (9.00)
Bločice (10.15)
Grahovo (18.00)

+ Marija ŠTIH, ob godu
++ teta Neža, ostali iz rodbine ŠKRABEC
++ Janez, obletna, Angela MARKOVČIČ,
družina ŠEGA
Za župljane

Grahovo (18.00)

++ iz družine TRUDEN – GAŠPERČKOVI

Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Žerovnica (17.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)
Grahovo (18.00)

Za dušno in telesno zdravje usm. Jezusu na Mar. priprošnjo
Sv. Duhu in Mariji Pom. za varstvo in blagoslov 3 otrok
+ Genovefa ANZELJC, 2. obletna
+ Andrej TELIČ, 30. dan
+ za zdravje na duši in na telesu
+ Anton JAKOPIN, obletna
++ Matija ROK, ob rojstnem dnevu
+ Lojzka OŠABEN, 1. obletna

Grahovo (18.00)

++ Zvone, obletna, Marija PANTAR

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

Za ozdravitev družinskega debla
++ sin Tine, obl. in ob godu, sin Andrej DOVIČEVI
++ Jože, ob roj. dnevu, Francka MIHELČIČ
+ Stane ZGONEC, obletna
+ Marija SRNEL, 3. obletna
++ DOVIČEVI (iz Žerovnice 16)
+ V čast svetemu Valentinu
+ Marija BARAGA, ob roj. dnevu in godu
Sveta maša drugod (za župljane)

Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)

Sveta maša drugod
Sveta maša drugod
Po namenu?
Za župljane

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

++ Marija, obl., ostali iz družine ŠKRLJ
+ Ivana ŠTENTA, obletna
Po namenu za moža
Za župljane

Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)

Po namenu?
++ Amalija, obletna, Anton, ob rd, ŠEGA
Po namenu?
++ Jože, Franc JENC, ob roj. dnevu

