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OZNANILA
župnije
Grahovo pri Cerknici
PO KAJ GRESTE V CERKU?
Jest vidim tankaj ene mlade peršone, katere semkaj gredo. Jest bi hotel rad vejdit,
po kaj greste v cerku? Molit? Ne. Boga častiti? Ne. Se spovedat? Ne. Pridigo pošlušat?
Ne. Za odpušajnje tvojih grehov prosit? Ne. S. mašo šlišat? Ne. Roženkranc molit? Ne.
Almožno dati? Ne.
Zakaj tedaj greš v cerku? Jest grem, dokler vidim, de tudi ti drugi
gredo. Jest grem, de bom kaj noviga vidil. Jest grem, da bom te žive
poldke gledal. Jest grem, de se bom pogovuril z mojim prijatelnom. Jest
grem, bo rekla una, de ludje mene bodo vidili, koku lepu sem ogvantana
inu narjena. Jest grem, de bi se kateri v mene zalubil. Jest grem, da bom
vidila, koku so te druge gvantane. Jest grem, de bom moji prijatelci tožila čez moža
inu mrmrala čez sosedo. Jest grem, de bom kejkaj novega šlišala. Jest pa grem, de bi
mojga lubiga mogla vidit. Mi ne gremo molit, ampak šfacat, ne gremo se jokat, ampak
se smejat, ne gremo se spovedat, ampak z mislijo inu z željo grešit, ne s. Rešnimu Telesu
gledat, ampak sami sebe kazat. Ah, joh, de se vener Bogu stutavženkrat smili!
––––––––––––––––––––––––––––––
Dva božja turna nas bosta branila pred vsem tem, kar bi nas moglu razžalit ali
škodovat, zakaj v teh dvejh turnah bomo vselej s svojo mislijo inu lubeznijo prebivali: v
Jezusu, zakaj on bo naš ženin, v Mariji, zakaj je mati tiga nebeskiga ženina, pod peruti
katere se nemamo neč hudiga bati. Za tiga volo je bil eden zmalal en turn raven morja,
vrhu le-tega pak eno gorečo svejčo z le-temi besedami: tu je ta turn, s to gorečo svejčo
pot kaže ludem, kateri po morji plavajo. Glihi viži Jezus inu Marija kokr turna z gorečo
svejčo svetiga lebna kažejo pot tem, kateri plavajo po tem nevarnem morji tiga golufnega
svejta pruti deželi večniga veselja, namreč de imajo zaničovati to posvejtno čast, blagu
inu kratke čase tiga života inu se poflisat Boga iz celiga srca lubiti.
Janez Svetokriški, najslavnejši slovenski pridigar

NAPOVEDNIK
HH V nedeljo, 7. 6., ob 10.15 bo na Bloukrepi v skrbi za zdravje ljudi pred
čicah žegnanjska sveta maša v čast
koronavirusom ne bodo dovolili prosv. Primoža in Felicijana. Sodelujejo
cesije, bodo tri sv. maše (Grahovo,
Žerovnica, Bločice) in pri vsaki krajtudi župnijski pevci. Ofer bo za potrebe podružnice. Hvala vsem doša oblika blagoslova z Najsvetejšim.
mačim gospodinjam za postrežbo.
O tem bomo obveščeni nedeljo prej.
Župnik Sandi bo častil pa pijačo. Va- HH V torek, 25. 6., bo dan državnosti. Kribljeni v čim večjem številu!
stjani verujemo, da nam je tudi Bog
HH V nedeljo, 14. 6., bo sv. maša in nato
pomagal na poti do lastne države. Zato
telovska procesija. Začetek je že ob
radi molimo za domovino in za tiste, ki
osmih. Otroci pridejo s košaricami s
so na odgovornih položajih. Sami pa se
cvetjem, da bodo posuli oltarje. Skutrudimo, da bi živeli pošteno.
paj molimo za blagoslov v naši žu- HH V nedeljo, 28. 6., bomo pred praznipniji. Sodelujejo pri slovesnosti naši
kom sv. Petra in Pavla. Del nabirke, t.
cerkveni pevci. Po vaseh pa se doi. Petrov novčič, je (le enkrat na leto)
namenjen papežu. Še posebej slovegovorite glede bander in neba. Hvala! Bo ofer za potrebe cerkve in tudi
sno bo v Žerovnici, kjer bodo prepevali naši cerkveni pevci še zadnjič v
možnost za velikonočno sv. spoved,
tem katehetskem letu.
ki poteka v učilnici na dovoljeni razdalji. Pride gospod dekan Maks. Če

OBVESTILA
nedeljo. Pri krstih, porokah in pogrebih
 V juniju beremo pri tedenskih svetih
mašah premišljevanja v čast Srcu Jezuso navzoči le ožji sorodniki.
sovemu, ki jih imenujemo vrtnice.
 Tedenske svete maše so v Grahovem
ob 19.00, po podružnicah pa ob 18.00,
 V času, ko nas je še vedno strah pred širjenjem koronavirusa, veljajo ukrepi tudi
če jih le naročite.
po cerkvah. Pri sv. maši moramo imeti  Čez teden molimo po sv. maši po različobvezno na obrazu masko, si pri vhodu
nih namenih: ob ponedeljkih za beatifiv cerkev razkužiti roke ter držati razdaljo
kacijo naših svetniških kandidatov, ob
1,5 metra. Če ste iz iste hiše, lahko seditorkih v čast sv. Janezu Bosku, ob srete skupaj. Duhovnik si pred obhajilom še
dah za domovino, ob četrtkih po sveti
enkrat razkuži roke in si nadene masko.
maši za duhovne poklice, ob petkih za
Sv. obhajilo prejemamo na levo dlan in se
zdravje in ob sobotah za družine.
obhajamo z desnico. Prav zaradi ukrepov  Na prvi petek po sveti maši so litanije
so v grahovski župniji tri sv. maše vsako
Srca Jezusovega.
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 Na prvo soboto molimo litanije v čast
Materi Božji.
 Če bodo razmere dopuščale, bodo ob
sobotah ob 20.00 pevske vaje za starejši
zbor. Vabimo nove člane.
 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.
 Ker so v zadnjih dveh mesecih zastali
redni dohodki za župnijo, nismo mogli
redno odplačevati dolgov, ki so nastali
pri obnovi sv. Štefana. Lani smo v istem obdobju (predvsem zaradi praznikov) nabrali kar 2.500 evrov več darov
za cerkev kot letos. Zato nagovarjam
vse, ki vam je pri srcu ta svetnik, da bi
še darovali za omenjeno cerkev v Podštebrku. Tudi ko darujete za sv. maše,
lahko pristavite kakšnega desetaka za
našo prisrčno cerkvico. Vsakega 26. v
mesecu (to je namreč dan sv. Štefana)
se bomo pri redni sv. maši spomnili še
vseh vas, dobrotnikov. Tistih, ki ste že
darovali, pa tudi tistih, ki se boste za
to še odločili. Bog naj vas blagoslovi
za vse, kar dobrega storite tudi sicer za
našo župnijo.

 Čeprav se je tudi verouk že v mesecu
marcu končal, bomo s kateheti pripravili spričevala in jih boste dobili ali pri
sv. maši ali v nabiralnik. Vse, ki imate
spričevalo še doma, bi prosil, da ga prinesete v župnišče ali k sv. maši v Grahovo.
 Po dogovoru so priprave za krst in poroko.
 Priporočam verski tisk, predvsem Družino in Ognjišče, za otroke pa Mavrico.
 V mesecu juniju je še nekaj prostih
namenov za sv. maše. Župnik Sandi se
priporoča, da še naročite!
 V začetku julija naj bi imeli v župniji
oratorij za otoke (29. 6.–3. 7.), vendar
za zdaj še ni dovoljenja s škofije. Ko bo
kaj več znanega, boste animatorji in
starši otrok takoj obveščeni.
 Vsem, ki ta mesec godujete, praznujete
rojstni dan ali kakšen jubilej, voščimo
obilo Božjega žegna.
 Če bo mogoče, bomo tudi te počitnice
in jeseni kaj romali. Z župnijo Cerknica smo prestavili romanje v Bosno na
20.–22. avgust 2020. Z agencijo Uniturs
gremo na Korziko (20.–25. julij 2020)
in v Grčijo (21.–26. september). Avgust
bo lahko zanimiv tudi za Švico in francoski Lurd. So še povsod prosta mesta.
Prijave in dodatne informacije pri župniku Sandiju.

MOLITVENI NAMENI SVETEGA OČETA – junij 2020
Pot srca
Molimo, da bi vsi trpeči našli svojo pot v življenju in dopustili, da se jih dotakne Srce Jezusovo.
Oče naš … Zdravamarija … Slava Očetu …
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DOGODKI
Prvo sveto obhajilo
V nedeljo, 24. 5. 2020, nas je po slabi
vremenski napovedi prebudilo sonce. Kot
bi vedelo, da mora obsijati prvoobhajance
pri prejemu svetega obhajila. Kljub razmeram, ki nas pestijo v teh dneh, se je osem
deklet in fantov v belih oblačilih in odprtih
src podalo k sv. evharistiji. A tega dne niso
bile pomembne maske, ki so nas ščitile, ni
bila pomembna čudovita bela alba našega
župnika Sandija, na kateri je podoba Marije z Jezusom, niti prelepa pesem družine
Nahtigal, ki je odmevala po cerkvi. Niso
bila pomembna bela oblačila prvoobha-
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jancev, ki jih povezujemo s čistostjo, niti
čudovit bel cvet na njihovih prsih. Tega
dne je bilo za Joba, Grega, Klaro, Niko,
Lenarta, Karlo, Ulo in Vala pomembno le
to, da so odprli svoje srce, kamor je prišel
Jezus. In v tistem trenutku smo vsi navzoči čutili, kako je prišel Jezus med nas ter
blagoslovil vsakega med nami. Z Gospodovim blagoslovom smo zaključili prelep
obred v cerkvi in praznik nadaljevali v
krogu svojih družin.
Župniku Sandiju se ob tem najlepše
zahvaljujemo za vso podporo in spodbudo našim otrokom, za potrpežljivost in

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.

pomoč pri odkrivanju prave poti k Božji
ljubezni in milosti. Hvala za vse molitve in
zgled otrokom ter zavedanje, da se lahko
kadarkoli obrnejo na Jezusa.
N.M.
MESEC JUNIJ IN SV. ANTON
PADOVANSKI
Junij ali rožnik je šesti mesec v letu po
gregorijanskem koledarju in ima 30 dni.
Naši predniki so bili tesno povezani z zemljo in dogajanjem na zemlji v različnih
letnih časih, zato so imena mesecev slikovito poimenovali po dogajanjih na poljih
in travnikih. Slovensko ime rožnik označuje mesec, ko polja in travniki dehtijo
od tisočerih rož. V tem času žito oblikuje
svoje klasje, veselimo se češenj, saj je sveti
Vid (15. 5.) že češenj sit, in občudujemo
čarobna bitja kresnice.

Rastlina tega meseca je kraljica vseh
rastlin, vrtnica, saj je prav zdaj v svojem
velikem razmahu.
Vremenski pregovori o mesecu juniju:
• Lepo vreme prvega dne, kmetje se letine vesele.
• Če rožnika sonce pripeka in vmes dež
rosi, ni treba se bati teka, obilno zemlja
rodi.
• Če Anton seje proso, gre Vid tretji dan
pogledat, če z njim kaj bo.
• Sveti Vid je češenj sit (15. 5.).
• Do kresa (21. 6.) suknjo oblači, po kresu jo pa s seboj vlači.
Junij se imenuje po rimski boginji Junoni, Jupitrovi ženi, ki je zaščitnica žensk,
bedi pa tudi nad porokami in domom.
Zato je nekdaj veljalo, da če se poročiš
junija, se bosta v zakonu cedila mleko in
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med. Kar priča o tem, da gre za mesec lju- SV. ANTON PADOVANSKI
bezni in mesec porok.
(1195–1231)

V mesecu juniju pa goduje tudi sv. Anton Padovanski, ki je zavetnik zaljubljencev, zakoncev, žensk in otrok, revežev,
popotnikov, pekov in rudarjev; je priprošnjik za srečen porod, proti neplodnosti,
vročici, boleznim živine, brodolomu in
proti vojnim stiskam. Posebej radi se mu
priporočajo tisti med nami, ki so pozabljivi in pogosto izgubljajo svoje stvari, saj je
priprošnjik tudi za izgubljene reči. Je tudi
zavetnik frančiškanov, Padove in Lizbone.
V molitvi pa se mu radi priporočajo
tudi mnogi samski, ki iščejo življenjskega
sopotnika.
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Anton Padovanski, tudi Anton iz Lizbone, je bil portugalski redovnik, teolog,
cerkveni učitelj in svetnik katoliške cerkve.
Rodil se je 15. avgusta 1195 na Portugalskem. Že mlad je vstopil v avguštinski
samostan v Lizboni. Želel je oznanjati krščansko vero med muslimani v Maroku v
Afriki, vendar mu tja ni uspelo priti. Po
naročilu sv. Frančiška Asiškega, ki je slučajno odkril njegov govorniški talent, je
začel poučevati brate teologijo in je prepotoval velik del Italije in južne Francije.
Nazadnje se je ustalil v Padovi.
Anton je umrl 13. junija 1231 v Arcelli
blizu Padove.
Sveti Anton Padovanski je najhitreje
kanonizirani svetnik v zgodovini katoliške
cerkve. Papež Gregor IX. ga je za svetnika
razglasil samo enajst mesecev po njegovi
smrti.
Poleg številnih čudežev ozdravljenja,
ki so se dogajali na njegovem grobu, poznamo še veliko drugih čudežnih dogodkov, denimo, kako so ribe poslušale njegov govor, kako je mula pokleknila pred
svetim Rešnjim telesom. Imel naj bi tudi
dar bilokacije (da je bil lahko istočasno
na dveh različnih krajih) in jasnovidnosti
(napovedovanja prihodnjih dogodkov).
Ohranjenih je nekaj njegovih osnutkov
pridig oziroma govorov za nedelje in praznike ter komentar k psalmom.
Sv. Anton je skoraj vedno upodobljen

kot mladi frančiškan, velikokrat med pridigo (tudi kako pridiga ribam). To temelji na najbolj znani legendi iz njegovega
življenja. Ko je nekoč hotel pridigati pred
velikansko ljudsko množico, ga skoraj nihče ni poslušal. Nenadoma so ribe pomolile
glave iz morja in mu prisluhnile. Po legendi so se zaradi tega dogodka spreobrnili
vsi prebivalci Riminija.

Najpogosteje pa je sv. Anton upodobljen z Jezuščkom v naročju in lilijo. Drugi
njegovi atributi so še osel in ribe, hostija,
šatulja in križ.
Najbolj znano njegovo svetišče je znamenita Bazilika svetega Antona Padovanskega v Padovi, kjer hranijo med njego-

vimi relikvijami tudi njegov nestrohnjen
jezik.
Tako kot drugje je tudi pri nas njegovo češčenje zelo razširjeno, posvečenih
mu je pet župnijskih in 21 podružničnih
cerkva, skoraj pa ni cerkve, v kateri ne bi
bilo njegove slike ali kipa, v mnogih je tudi
nabiralnik za »kruhek sv. Antona«. V naši
bližini imamo v Podskrajniku kapelo, posvečeno sv. Antonu.
Zgodovinski viri poročajo, da je deloval tudi v Gorici, kjer je ustanovil samostan in kapelo sv. Katarine, ter dal pobudo
za ustanovitev frančiškanskega samostana
v Ljubljani.
JUNIJ, MESEC SRCA
JEZUSOVEGA
Mesec majnik smo posvetili nebeški
Materi, v mesecu juniju pa se priporočamo Jezusovemu Srcu. Ker je Jezus Bog,
je njegova ljubezen do nas neizmerna in
mi kot nepopolna človeška bitja te ljubezni nikoli ne bomo dosegli. Lahko pa se
trudimo Jezusa čim bolj posnemati, zato
molimo v znani molitvi: »Upodobi naša
srca po svojem srcu!« Naj nas mesec junij
prevzame z ljubeznijo do Boga, do naših
bližnjih, pa tudi do naše domovine. Bolj
ko bom jaz dober, boljši bosta moja družina, moja župnija – in tudi moja domovina. Zato je prav, da sami naredimo prvi
korak k temu, da se bo življenje okrog nas
izboljšalo, in ne sedimo križem rok ter čakamo, kaj bodo storili drugi. Naj nam Bog
pomaga!
sos
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SVETE MAŠE IN GODOVI

1. 6., ponedeljek, Marija, mati
Cerkve – binkoštni ponedeljek
2. 6., torek, Marcelin in Peter,
muč.
3. 6., sreda, ugandski mučenci
4. 6., četrtek, Optat, škof
5. 6., petek, Igor, knez
6. 6., sobota, Norbert, škof
7. 6., NEDELJA SVETE
TROJICE, Robert, opat

Grahovo (19.00)

Žerovnica (18.00)
Grahovo (19.00)
Žerovnica (18.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)
Bločice (11.00)
8. 6., ponedeljek, Medard, škof Grahovo (19.00)
9. 6., torek, Primož in Felicijan, muč.
10. 6., sreda, Edvard, duhovnik Grahovo (19.00)
11. 6., četrtek, SV. REŠNJE Grahovo (19.00)
TELO IN KRI
12. 6., petek, Eskil, mučenec
Grahovo (19.00)
13. 6., sobota, Anton Padovanski Grahovo (19.00)
14. 6., ENAJSTA NEDELJA Grahovo (9.00)
MED LETOM, Valerij
Žerovnica (10.15)
Bločice (11.00)???
15. 6., ponedeljek, Vid, mučenec Grahovo (19.00)
16. 6., torek, Gvido, redovnik Grahovo (19.00)
17. 6., sreda, Sancija, devica
Grahovo (19.00)
18. 6., četrtek, Amand, škof
Grahovo (19.00)
19. 6., petek, SRCE JEZUSOVO Grahovo (19.00)
20. 6., sobota, Srce Marijino
Grahovo (19.00)
21. 6., DVANAJSTA NEDELJA Grahovo (9.00)
MED LETOM, Alojzij
Žerovnica (10.15)
Bločice (11.00)???
22. 6., ponedeljek, Evzebij, škof
23. 6., torek, Jožef Cafasso, duh.
24. 6., sreda, ROJSTVO
Grahovo (19.00)
JANEZA KRSTNIKA
25. 6., četrtek, Vilijem, opat
Grahovo (19.00)
26. 6., petek, Jožefmarija Escriva Grahovo (19.00)
27. 6., sobota, Ema Krška
Grahovo (19.00)
28. 6., TRINAJSTA NEDELJA Grahovo (9.00)
MED LETOM, Irenej, škof
Žerovnica (10.15)
Bločice (11.00)???
29. 6., ponedeljek, PETER IN Grahovo (19.00)
PAVEL, apostola
30. 6., torek, rimski mučenci Grahovo (19.00)

Po namenu

Po namenu
Za pravo pamet
Izvoljen dan
Po namenu
V zahvalo
Po namenu
+ Anton PRIMOŽIČ, ob roj. dn. in godu
Za župljane
Žegnanjska v čast sv. Primožu in Felicijanu
Po namenu
Sveta maša drugje
Po namenu
+ Ernest GNEZDA
Za srečno in zdravo življenje
++ Ljubica in Frančiška ZAGAR, obletna
+ Julijana ZBAČNIK, ob roj. dnevu
+ Franc ROJC, obletna
Za župljane???
Po namenu?
+ Jožef STERLE
Po namenu?
Po namenu?
+ Jože VIDIC
+ Alojzija OŠABEN, ob godu
++ Anton TRUDEN, Ana LAH, ob roj. dnevu
+ Janez, Frančiška GODEJŠA
Za župljane???
Sveta maša drugje
Sveta maša drugje
++ Zofija Želko in Marija Caserman,
ob roj. dnevu
Po namenu?
Po namenu?
++ starši TURK (Retje 4)
+ Marija KOČEVAR
V čast svetemu Pavlu za sosesko
Za župljane???
+ Zlatko Antun JAMBROŠIČ
Po namenu?

