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OZNANILA
župnije
Grahovo pri Cerknici
O SAJNAH
Jest sicer malu ali cilu neč ne držim na sajne inu štimam za norčije, kar nekateri od
sajn pišejo, namreč, de kadar enimu se sajna, da se v špegu gleda, de žena mu bo eniga
sinu rodila; kadar se enimu sajna od potresa, de bo golufan; kadar se sajna od čebelic, de bo dobiček imel; kadar se sajna, da gre čez en reztrgan most, de se bo ustrašil;
kadar se sajna, de je en šac (zaklad) našel, de bo žalosten ratal; kadar se sajna, de lasje
iz glave so njemu padle, pomeni, de en prijatel bo umrl; kadar se sajna, de Boga moli,
pomeni, de bo enu veliku veselje imel; kadar se sajna, de vidi zajca teči, pomeni, de
bo skoraj umrl; kadar se sajna, de z železam andla, pomeni, de bo dovgu živil; kadar
se sajna, de trde orehe grize, de skoraj se bo oženil ...
Nocoj, potem kir sem premišloval ta s evangeli, sem bil zaspal ter se je meni sajnalu, de hodem po placi ter vidim eno veliko mizo prpravleno. Na vsaketere talerju je bil
en pušelc, v skledah pak nej bilu druziga kakor cuker in marcapan: v eni skledi so bile
cukrene jabovka, v drugi cukrene gruške, v tretji cukrene mandelne, v četrti cukrene
češne, v peti cukrene fige, v šesti ta sladki marcapan. Ter šlišim po vsih gasah gosti,
citrat inu trobentat inu videm, de vdovci inu hlapčiči, dekelce inu vdove so h tej mizi
za vadle tekli. Vsaketeri svoj pušelc vzame, na naglem k nosu prtisne inu nekateri se
so opekli inu zbodli ter so proklinali tiga, kateri je ta pušelc sturil, zakaj pod rožami
so bile skrite koprive in knofelce. Začnejo v sklede segat inu po cukri se pulit. Kadar
ga začnejo gristi, eni si zobe polomijo, drugi vun pluvajo, zakaj pod cukram je bil
pelen, gnile gruške inu jabovka. Sajne sem si taku rezložil: Plac pomeni ta svejt; miza
pomeni zakonski stan, pušelci, cuker in marcapan pomenijo te trošte inu veselje, katere v tem stanu uživat menijo, inu večkrat se prgodi, de namejsti ene lepe rože eno
bodečo koprivo, namejsti cukra en pelen ušafajo, de kovnejo tiga, kateri h timu jim je
pomagal. Ah, Bug hotel, de bi večkrat le-tu se ne zgodilu!
Janez Svetokriški, najslavnejši slovenski pridigar

NAPOVEDNIK
je v ponedeljek praznik apostolov
HHV naši župniji poteka oratorij za
otroke od 29. junija do 3. julija.
Petra in Pavla, bomo namesto kateGlavna junakinja bo svetopisemheze imeli pripravo in oratorijsko sv.
mašo. V torek se bomo mastili s Herska Estera. Estera je preprosto dekle,
ki zaradi svoje zunanje in notranje
blanovimi picami, v sredo pa bomo
lepote postane kraljica mogočnega
šli na piknik h kapelici sv. Florjana,
perzijskega imperija. V moči te svoje
kjer nas bodo čakali čevapčiči in drunove vloge kljub tveganju za lastno
ge dobrote z žara, ki jih bo pripravila
življenje reši svoje ljudstvo zanesljigospa Stana. V petek bomo jedli pave smrti. Njena zgodba je napeta in
lačinke, zato prosimo starše, da nam
zanimiva, hkrati pa nudi razmislek
jih že doma nekaj napečejo. Peti dan
o nekaterih pomembnih vrednotah.
bomo zaključili oratorij skupaj s starKraljico Estero odlikujejo kreposti,
ši v gasilskem domu, ko bo zaključna
prireditev s sladoledom.
kot so lepota, odgovornost, zavedanje pomena posta in molitve, zau- HHV nedeljo, 12. julija ob 10.00, ima
panje in hvaležnost, ki jih bomo ponaš dolgoletni župnik Metod Lampe
bliže spoznavali na oratoriju. Geslo
praznovanje zlate maše v župnijski
oratorija je: Zaupam, zato si upam!
cerkvi v Cerknici. Vabljeni na to sloOratorij bo potekal od ponedeljka do
vesnost!
petka od 9. do 15. ure. Otroci oddajo HHV nedeljo, 26. julija, obhajamo Kriprijavnico lahko najpozneje prvi dan
štofovo nedeljo. Pri obeh sv. mašah
oratorija. Prispevek na otroka za en
bomo blagoslovili naše avtomobile.
teden je 10 evrov. Imeli bomo moliVaš dar je namenjen vozilom naših
tve, kateheze, delavnice in igre. Ker
misijonarjev. Hvala.

OBVESTILA
 Mesec julij je počitniški in dopustni-  Na drugo nedeljo v mesecu je priloški mesec, zato ni verouka, ne pevžnost za sv. spoved. Na razpolago bo
skih vaj, ne drugih župnijskih dejavg. dekan Maks Ipavec.
 Tedenske svete maše so v Grahonosti.
 Na prvo nedeljo v mesecu je ofer na
vem ob 19.00, po podružnicah pa ob
Bločicah, na drugo pa v Grahovem in
18.00, če jih le naročite.
Žerovnici. Še vedno zbiramo sredstva  Čez teden molimo po sv. maši po
za obnovo cerkve sv. Štefana na Liprazličnih namenih: ob ponedeljkih
za beatifikacijo naših svetniških kansenju. Bog povrni vsem darovalcem!
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didatov, ob torkih v čast sv. Janezu
Bosku, ob sredah za domovino, ob
četrtkih po sveti maši za duhovne
poklice, ob petkih za zdravje in ob
sobotah za družine.
Župnik Sandi je dosegljiv vedno pred
in po sv. maši ali na mobitel.
Na prvi petek po sveti maši so litanije
Srca Jezusovega.
Na prvo soboto molimo litanije v
čast Materi Božji.
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.
V naši župniji smo v mesecu juniju
imeli dva krsta. Krstili smo Svaruna
(21. 6.) in Jureta (28. 6.). Naj Bog
ohranja njune družine v svoji ljubezni.
V naši župniji sta bili cerkveno pokopani na Lipsenju pri sv. Štefanu: Ivana Gradišar (5. 6.) in Amalija Truden
(11. 6.). Gospod, daj jima večni pokoj in večna luč naj jima sveti.
Še vedno zbiramo denar za obnovo cerkve sv. Štefana v Podštebrku.
Notranjost je dokončana, počasi, a
zanesljivo se spreminja tudi zunanja podoba. Zato nagovarjam vse,
ki vam je pri srcu ta svetnik, da bi še
darovali za omenjeno cerkev. 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 vseh vas, dobrotnikov. Tistih,
ki ste že darovali, pa tudi tistih, ki
se boste za to še odločili. Prisrčna
zahvala še enkrat enajstim dobrotnikom postaj križevega pota. Tri
postaje pa še čakajo na svojega »lastnika«. Bog naj vas blagoslovi za
vse, kar dobrega storite tudi sicer
za našo župnijo.
Po dogovoru so priprave za krst in
poroko.
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.
V času počitnic gre naša župnija v
povezavi s cerkniško na romanje v
Bosno od 20. do 22. avgusta. To romanje bi moralo biti že aprila, pa je
zaradi koronavirusa odpadlo. Obiskali bomo Sarajevo, Bihać, Jajce,
Travnik, Banja Luko in še druge zanimivosti. Podrobnejše informacije
lahko dobite pri župniku Sandiju.
So pa še druge ponudbe: Slovaška in Češka (8.–11. julij), Korzika
(20.–25. julij), Švica (4.–8. avgust),
Toskana (24.–26. avgust), Poljska
(1.–5. september) in Grčija (21.–
26. september).
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MOLITVENI NAMENI SVETEGA OČETA FRANČIŠKA – julij 2020
Molimo, da bi znali današnje družine spremljati z ljubeznijo, spoštovanjem
in nasveti.
Oče naš … Zdrava Marija … Slava Očetu …

DOGODKI
Župnija Grahovo v juliju
V župniji Grahovo bo ob začetku šolskih počitnic, kot je že več let v
navadi, tudi letos potekal oratorij, in
sicer med 29. 6. in 3. 7. 2020. Vodilo
oratorija bo Sveta Estera, svetopisemska žena, ki je z molitvijo in pogumom
rešila ves Izrael, saj je za rešitev tvegala
celo svoje življenje.
Mogočni minister Haman je pri
kralju dosegel sprejetje odločitve, da
je treba vse Jude v kraljestvu pobiti.
Mordohaj je Estero spodbudil, da pri
kralju posreduje za rojake. Ko se je
postila in dolgo goreče molila, je odšla h kralju, čeprav je bilo zagroženo
s smrtno kaznijo, če kdo nepovabljen
pride predenj. Kralj jo je lepo sprejel
in ustregel njenemu vabilu, naj pride s
Hamanom k njej na obed. Potem mu
je razkrila Hamanove hudobne namene in rešila svoje ljudstvo.
11. julija goduje Sveti Benedikt,
opat, zavetnik Evrope. Cerkev ga je
razglasila za zavetnika Evrope, ker je
benediktinski red ohranil in razširil
najboljše pridobitve stare rimske omi-
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ke med sedanje evropske narode, ki so
se izobrazili na podlagi latinščine. Veliki ljubitelj samote je po letih spokornega življenja začel v Subiacu, soteski
ob reki Anion, ob sebi zbirati enako
misleče učence in jih uvajati v meniško življenje. Od tu ga je pot vodila na
grič Monte Cassino med Rimom in
Neapljem, kjer je na ostankih poganskega templja ustanovil nov samostan,
ki je ostal središče novonastalega reda
vse do danes. Za menihe je napisal
preprosta Pravila, ki jih označujejo za
»evangelij, presajen v resnično življenje«.
26. julija bomo obhajali Krištofovo nedeljo. Po maši bo na župnijskem
parkirišču v Grahovem blagoslov vozil
in voznikov, saj 24. julija goduje Sveti
Krištof, ki je zavetnik popotnikov in
voznikov (šoferjev). Bil je svetnik in
mučenec, ki je živel v tretjem stoletju
po Kristusu. Pri nas so ga največkrat
upodabljali kot velikana, ki na rami
nosi Božje Dete čez reko. Ko ga je nekoč nesel čez deročo vodo, je čutil, da
postaja čedalje težje in ga je komaj pri-

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.

nesel na drugi breg. Krištof je nejevoljen dejal: »Težak si mi, kot bi nosil cel
svet.« Bil je Kristus, ki mu je odgovoril: »Ne nosiš samo sveta, marveč tudi
tistega, ki je svet ustvaril.« Nato je velikana potlačil pod vodo, ga tako krstil
in mu dal ime Krištof. Svetnika časte
kot zavetnika pred naglo in nepredvideno smrtjo. Legenda je dala pobudo,
da so ga izbrali za zavetnika čolnarji in
splavarji, nosači in vozniki, romarji in
popotniki; v današnjem času pa avtomobilisti in piloti.
Vendar za našo varnost v prometu
ne bodo dovolj le Sandijeva molitev
in kapljice posvečene vode, sv. Krištof
nas bo lahko varoval le, če se bomo v
prometu obnašali odgovorno in skrbno. Hitrost vožnje prilagodimo razmeram na cesti in vozilu, uporabljajmo varnostni pas, vozimo le trezni.
Med vožnjo bodimo zbrani in strpni,
saj bomo le tako varno prispeli na cilj
in se vrnili k svojim najbližjim živi in
zdravi.
Helena
VOŠČILO SONJI
Draga Sonja, Bog te živi!
Nedolgo tega je okrogel rojstni dan
slavila pridna in vedno pripravljena
pomagati – gospa Sonja. Sonja Kovač
ni le pevka v župnijskem pevskem
zboru, ampak pomaga tudi pri čiščenju cerkve in prebira Božjo besedo.
V župnikovi odsotnosti večkrat nesebično poskrbi, da veroučencev ne

zebe. V juniju je župnijske prijatelje
počastila z jedačo in pijačo. Vsi ji izrekamo vse najboljše in obilo zdravja
ter božjega blagoslova na vseh poteh.
PTUJSKA ali ČRNA GORA
Ptujska Gora je gručasto naselje ob
cesti Ptuj–Majšperk, z jedrom okoli trga in veličastne gotske cerkve, ki
leži na vrhu 352 metrov visokega griča
in je vidna že od daleč. To je ena najlepših gotskih cerkva na Slovenskem.
Leta 2010, ob 600. obletnici posvetitve
cerkve, je bila proglašena za baziliko
Marije Zavetnice. Je osrednja romarska pot mariborske škofije, kamor se
zgrinjajo verniki od blizu in daleč.
Verniki želijo na tem svetem kraju
počastiti Božjo Mater, ki pod svoj široki plašč zagrinja vernike vseh stanov. Ta relief velja za najlepši slovenski gotski kulturni spomenik. Cerkev
je nekdaj 2. julija praznovala Marijino
obiskanje Elizabete, ki so ga še posebej
slovesno praznovali na Ptujski Gori.
Čeprav je bil praznik Marijinega obiskanja pozneje prestavljen na 31. maj,
pa verniki na Ptujski Gori še naprej
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po stari tradiciji na dan 2. julija slavijo
Legenda pripoveduje, da je nekoč
svojo zavetnico. Temu prazniku pravi- živela slepa deklica. Bila je hči bogajo na Ptujski Gori »šentvoršca«.
tih celjskih grofov, a tudi njihovo bogastvo ji ni prineslo vida. Molila je k
Mariji, vneto in goreče, in ko so se ob
priložnosti vozili naokrog, je v daljavi, na hribu, zagledala svetlobo. Marija
ji je za pobožnost in vdanost podarila
vid, njen oče pa je v zahvalo na hribu,
kjer je njegova hči spregledala, dal sezidati cerkev. Tako je nastala najlepša
gotska lepotica, cerkev Marije zavetnice s plaščem na Ptujski Gori. Leta 2010
ob praznovanju 600. obletnice nastanCerkev je bila zgrajena okoli leta ka same cerkve in ob tej priložnosti so
1410. Prva pisna omemba cerkve je iz na krožišču, ki vodi do samega sakralleta 1442, v njej pa je uporabljeno ime nega spomenika, odkrili kip slepe deNeustift (Nova Štifta). Ustanovitelj cerkve je bil Bernard III. Ptujski (zgraditi
jo je dal verjetno po zaobljubi), pri gradnji in oskrbi cerkve pa je sodelovalo
več plemiških družin, med njimi celjski grof Friderik II., plemiška družina
Stubenberg in vitez Žiga Dobrnski.
Nekoč so se ljudje na Ptujski Gori
ukvarjali s kmetijstvom. Poleg te dejavnosti je bila močno razvita tudi domača obrt. Kraj je imel sedem gostiln, klice, ki naj bi botrovala samemu nadve pekarni, dve trafiki. Tudi trgovin ni stanku cerkve. Kdove, ali je legenda remanjkalo, bile so kar tri. Ptujska Gora snična, nekaj je zagotovo: izmed vseh
je imela tudi zdravstveni dom, zoboz- podob, ki se za oltarjem stiskajo pod
dravnika in žandarmerijo. Ljudje so Marijinim plaščem, najdemo tudi Cese veliko ukvarjali z žganjekuho. Pred ljane, pa tudi Bernarda Ptujskega, ki se
vojno se je Ptujska Gora lahko pohva- je poročil s Celjanko. Našo slepo deklilila še z lončarstvom, kamnoseštvom, co? Kdove. Mnogi znajo o Ptujski Gori
krojaštvom, kovaštvom, kolarstvom; pripovedovati številne zanimive zgodte dejavnosti so žal po vojni zamrle.
be. Vsi pa bodo znali povedati, da je
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staro ime za Ptujsko Goro pravzaprav
Črna gora. V času turških vpadov so ti
prišli tudi do cerkve, v kateri so se stiskali prestrašeni domačini. Naenkrat
pa je cerkev zagrnila strašna, temna
megla, v kateri so se Turki izgubili in
nikoli osvojili tega svetišča.
OBHAJANJE IZSELJENSKE
NEDELJE
Vsako leto na prvo nedeljo v mesecu juliju obhajamo Slovenci izseljensko
nedeljo. Pred 190 leti je odšel v Ameriko prvi slovenski izseljenec, misijonar
Friderik Baraga. V prejšnjem stoletju je
odšla iz domovine nepregledna množica, upoštevajoč ves narod bi to znalo
biti milijon Slovencev. Zato je izseljenska nedelja sveti dan, dan v dobrobit izseljenstva ter v korist naroda in države.
Pred več kot 80 leti je pater Zakrajšek
na občnem zboru Rafaelove družbe
predstavil nekaj pobud za obhajanje
nedelje Slovencev po svetu:
1. a) Vernike naprošamo, da bi proslavili izseljensko nedeljo s skupnim
sv. obhajilom za izseljence. Sorodniki
naj darujejo sveto mašo za svoje drage
na tujem.
b) V vsaki župniji naj se vsaj ena sv.
maša opravi za izseljence.
c) Pri vseh sv. mašah naj se spregovori o izseljencih, zlasti o njihovih verskih potrebah.
č) Molitvene skupine in razna gibanja naj to nedeljo posvetijo spominu in
molitvi za izseljence.

d) Po vseh cerkvah naj bi se pobirali darovi za Rafaelovo družbo in njeno
versko delovanje med izseljenci.
2. V času okrog izseljenske nedelje
naj bi društva prirejala predavanja o
izseljencih ali informativne večere na
temo izseljenstva.
3. Šole naj bi v tem tednu po vseh
razredih vsaj eno uro posvetile izseljenstvu in pomenu skrbi za izseljence.

4. Vse družine naših izseljencev naj
ta teden pišejo svojcem v tujino in z njimi obnovijo zavezo. Verniki naj se včlanijo v Rafaelovo družbo in postanejo
njeni sodelavci. Duhovniki in farani naj
razširjajo izseljenski tisk. Nobena krščanska publikacija ne bi ta mesec smela
biti brez vsaj neke tople besede o našem
izseljenstvu. Župnije, ki imajo veliko
svojih ljudi v izseljenstvu, naj pripravijo dogodek, posvečen spominu in poživljeni zavesti o svojih faranih na tujem.
5. Naši izseljenci v tujini naj obnovijo stike s svojci v domovini. Zato naj
bi tudi vsak slovenski kraj, župnija oziroma duhovna občina priredili srečanje kot obnovitev zvestobe do Boga in
do domovine.
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SVETE MAŠE IN GODOVI
1. 7., sreda, Estera, svetop. žena
2. 7., četrtek, Ptujskogorska Mati Božja
3. 7., petek, Tomaž, apostol
4. 7., sobota, Urh, škof

Grahovo (19.00)
Žerovnica (18.00)
Grahovo (19.00)
Žerovnica (18.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (9.00)
5. 7., IZSELJENSKA NEDELJA,
Ciril in Metod, slovanska apostola
Bločice (10.15)
6. 7., ponedeljek, Marija Goretti, mučenka Grahovo (19.00)
7. 7., torek, Edilburga, opatinja
Grahovo (19.00)
8. 7., sreda, Prokopij, mučenec
9. 7., četrtek, kitajski mučenci
10. 7., petek, Amalija, redovnica
Grahovo (19.00)
11. 7., sobota, Benedikt, opat
Lipsenj (18.00)
Grahovo (19.00)
12. 7., PETNAJSTA NEDELJA MED LETOM, Grahovo (9.00)
Mohor in Fortuna, muč.
Žerovnica (10.15)
13. 7., ponedeljek, Henrik, kralj
Grahovo (19.00)
14. 7., torek, Božidar, škof
15. 7., sreda, Bonaventura, škof
Grahovo (19.00)
16. 7., četrtek, Karmelska Mati Božja
17. 7., petek, Aleš, spokornik
Grahovo (19.00)
18. 7., sobota, Miroslav, škof
Grahovo (19.00)
19. 7., ŠESTNAJSTA NEDELJA MED LETOM, Grahovo (9.00)
Arsenij, puščavnik
Žerovnica (10.15)
20. 7., ponedeljek, Apolinarij, škof
21. 7., torek, Jeremija, prerok
Grahovo (19.00)
22. 7., sreda, Marija Magdalena, Jezusova učenka
23. 7., četrtek, Brigita Švedska, redovnica Grahovo (19.00)
24. 7., petek, Krištof, mučenec
25. 7., sobota, Jakob st., apostol
Martinjak (18.00)
Grahovo (19.00)
26. 7., KRIŠTOVOFA NEDELJA,
Grahovo (9.00)
Ana in Joahim, Marijina starša
Žerovnica (10.15)
27. 7., ponedeljek, Gorazd in Kliment
Grahovo (19.00)
28. 7., torek, Samo, škof
Grahovo (19.00)
29. 7., sreda, Marta, Jezusova učenka
Grahovo (19.00)
30. 7., četrtek, Rufin, mučenec
Grahovo (19.00)
31. 7., petek, Ignacij Loyolski, redovnik
Grahovo (19.00)

Za ljubezen, mir in spravo v družinah
++ Mira, obl., starši Ivana, Franc VESEL
+ Ivana GRADIŠAR, 30. dan
++ Janez, obl., Marija DEBEVEC
+ Rok MIHELČIČ, obletna
+ Anton HERBLAN, obletna
+ Vekoslava ŽNIDARŠIČ
+ Ana SIVEC
+ Amalija TRUDEN, 30. dan
Sveta maša drugje
Sveta maša drugje
+ Jože VIDIC
+ Frančiška ULE, obletna
V zahvalo
++ iz družine KNAP
Za župljane
Za vse zlomljene in razbite družine
Sveta maša drugje
+ Vinko, Tone ULE
Sveta maša drugje
+ Alojzij KOMIDAR, obletna
+ Ivana GRADIŠAR (namesto cvetja)
+ Marija KOČEVAR
++ starši POROK, obletna
Sveta maša drugje
V zahvalo za uspešno operacijo
Sveta maša drugje (za župljane)
++ oče, brat oba Jakoba
Sveta maša drugje
+ Ana TURK, ob godu
++ Ana, ob godu, ostali DOLŠAK
++ iz družin PRIMOŽIČ in JENC
++ Ana in Franc AVSEC
+ Slavko ŠVIGELJ
+ Zlatko Antun JAMBROŠIČ
Za župljane
Sveta maša drugje
Sveta maša drugje

