
OZNANILA 

župnije 
Grahovo pri Cerknici  

NA DAN SVETIGA ROKA
Srečni bi bili mi, kadar naš oča Adam bi ne bil zapuvid božjo prelomil, zakaj 

bi ne bili vejdili, kaj je smrt ali bolezen. Dokler pak on je bil pregrešil, sam sebe 
inu tudi nas bolezni inu smrti podvrgel. Inu dokler ludje se ne anajo zapuvidi 
božje prelomit inu njega žalit, zatoraj kakor en pravični rihtar nas tepe s šibo 
teh štrajfinh. Vener ta usmileni Gospud, kadar čez te grešne 
ludi se razsrdi ter jih hoče štrajfat, se utalaži skuzi prošno 
teh svetnikov, kadar oni za te grešnike prosijo. Zatoraj tudi 
je dal svetnikom gnado, v enih gvišnih potrebah inu bole-
znah pomagat taistom, kateri andohtlivu se njim prporoče. 
S. Miklavžu je dal oblast čez vodo, s. Florijanu čez ogen, s. 
Krištofu čez nerodovitnost te zemle, s. Egidius čez vročino, 
s. Wophgangus čez mrzelco, čez bolezni tiga grla s. Blaž, čez potres s. Caietanus, 
čez bolečino tiga poroda s. Ignatius, čez bolezni teh oči s. Lucija, s. Apolonija čez 
bolezen teh zob, s. Agata čez bolezen teh prsi. Inu čez to strašno bolezen te kuge 
nam je dal našiga lubiga pomočnika s. Roka, kateri ima susebno moč inu gnado, 
rešit od kuge taiste, kateri se njemu prporoče, kakor vsi taisti so skusili, kateri 
v tej nevarnosti se so njemu prporočili. Zakaj, menite, de s. Rok nej hotel svojo 
bulo ali rano ozdravit, temuč s taisto je hotel umrejti? Zamerkajte našiga Odre-
šenika, de nej hotel svoje svete rane zacelit, ampak znamine taistih pustit, da bi 
taiste Očetu nebeskimu kazal inu skuzi taiste nam dosegel milost inu odpuščajne 
naših grehov. Glihi viži naš pomočnik s. Rok je hotel ohranit rano te kuge, katero 
za lubezen svojih bližnih je bil udubil, de bi le-to Očetu nebeskimu kazal inu sku-
zi taisto ta pravični srd božji potalažil, kadar nas hoče štrajfat zavolo naših gre-
hov. Zatoraj, prav ste sturili, de to cirku inu altar h časti s. Roku ste sturili zidat. 

Janez Svetokriški, najslavnejši slovenski pridigar

avgust 2020 št. 8
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NAPOVEDNIK
 � Od 6. do 14. avgusta opravljamo pri 

svetih mašah tudi devetdnevnico v 
čast Vnebovzeti. Beremo primerne 
duhovne misli in zmolimo litanije 
Matere Božje. Ta največji Marijin 
praznik je tudi dan posvetitve naše 
dežele Nebeški materi.

 � Na praznik Vnebovzete so svete 
maše po nedeljskem razporedu. Va-
bim cerkvene pevce, da pridejo v čim 
večjem številu na kor. Ta dan lahko 
obiščemo tudi druge Marijine cer-
kve. Naj zadoni pesem: O Devica, Po-
močnica, vseh slovenskih src Kraljica.

 � Že v času pred koronavirusom smo 
skupaj z župnijo Cerknica načrto-
vali romanje v Bosno. Prvotno bi 
se to moralo zgoditi konec aprila, 
a smo prestavili na 20.–22. avgust. 
Vse kaže, da tudi ta termin ne bo 
dober zaradi slabih zdravstvenih 
razmer na področju Bosne in Her-
cegovine. Večina vas je vplačala 
kavcijo, ki smo jo poslali v saraje-
vski hotel. To pa pomeni, da denar-
ja ne moremo dobiti nazaj, ampak 
bomo to romanje skušali izpeljati 

oktobra ali spomladi 2021. Denar 
ni izgubljen, ampak se bo samo 
prenesel. Če pa bi kdo takrat ne 
mogel, bo dobil denar nazaj, ker 
bomo dobili druge romarje. Hvala 
za razumevanje. Sproti bom obve-
ščal o novostih vse prijavljene, vsi 
drugi pa boste lahko kaj več izve-
deli o tem romanju v  prihodnjih 
tedenskih in mesečnih oznanilih.

 � Če bodo zdravstvene razmere ugo-
dne, bomo tudi v mesecu avgustu 
imeli oratorij za otroke. In sicer 
od  24. do  28. 8. Začnemo ob 9.00 
in končamo ob 15.00. Otroke lahko 
pripeljete že prej, pa tudi odpelje-
te jih lahko z zamudo, saj se nika-
mor ne mudi. Prispevek na otroka 
znaša 10 evrov. Na oratoriju ali žu-
pnijskem počitniškem dogajanju 
pomagajo tudi animatorji in starši, 
zato vabljeni v čim večjem številu. 
Oratorij začnemo z molitvijo in pe-
smijo v cerkvi, nato sledijo kateheze 
in delavnice. Opoldne je običajno 
malica, popoldne pa igre. Upamo in 
Boga prosimo za primerno vreme.

OBVESTILA
 HMesec avgust je počitniški in dopu-
stniški mesec, zato ni verouka, ne 
pevskih vaj, ne drugih župnijskih 
dejavnosti.
 HNa prvo nedeljo v mesecu je ofer na 
Bločicah, na drugo pa v Grahovem 
in Žerovnici. Bog povrni za vaše da-

rove! Tudi ko prinesete kaj dobrega 
s svojega vrta za župnika ali daruje-
te za sv. maše.
 HNa drugo nedeljo v mesecu je pri-
ložnost za sv. spoved. Na razpolago 
bo g. dekan Maks Ipavec.
 H Tedenske svete maše so v Graho-
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vem ob 19.00, po podružnicah pa 
ob 18.00, če jih le naročite.
 H Čez teden molimo po sv. maši po 
različnih namenih: ob ponedeljkih 
za beatifikacijo naših svetniških 
kandidatov, ob torkih v čast sv. Jane-
zu Bosku, ob sredah za domovino, 
ob četrtkih po sveti maši za duhov-
ne poklice, ob petkih za zdravje na-
ših bolnih in ob sobotah za družine.
 HOb petkih od 15.00 dalje so uradne 
ure v župnišču, sicer pa je g. župnik 
dosegljiv vedno pred in po sv. maši 
ali na mobitel.
 HNa prvi petek po sveti maši so lita-
nije Srca Jezusovega.
 HNa prvo soboto molimo litanije v 
čast Materi Božji.
 H Ker je naša župnija zaznamovana s 
salezijansko navzočnostjo, priporo-
čam na 24. v mesecu spomin Marije 
Pomočnice in zadnjega v mesecu 
spomin na sv. Janeza Boska.
 H Poleg rednih sodelavcev pri obli-
kovanju mesečnih oznanil vabim k 
sodelovanju še druge, ki znate kaj 
lepega napisati.
 H Po dogovoru so priprave za krst in 
poroko.
 H Priporočam verski tisk, predvsem 
Družino in Ognjišče, za otroke pa 
Mavrico.

 HVsem, ki ta mesec godujete, pra-
znujete rojstni dan ali kakšen jubi-
lej, voščimo obilo Božjega žegna.
 HV naši župniji smo nazadnje krsti-
li sestrični Tino in Inno (4. 7.). Naj 
Bog ohranja njune družine v svoji 
ljubezni.
 HV naši župniji, v Grahovem, je bila 
cerkveno pokopana Angela Kovač 
(27. 6.). Gospod, daj ji večni pokoj 
in večna luč naj ji sveti.

 H Še vedno zbiramo denar za obno-
vo podružne cerkve sv. Štefana v 
Podštebrku. Notranjost cerkve 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 daruje-
te za sv. maše, lahko pristavite ka-
kšnega 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 po-
staj križevega pota. Tri postaje pa 
še čakajo na svojega »lastnika«. Bog 
naj vas blagoslovi za vse, kar dobre-
ga storite tudi sicer za našo župnijo.

MOLITVENI NAMENI SVETEGA OČETA – avgust 2020
Molimo za vse, ki delajo in se preživljajo z morjem, vključno z mornarji, 

ribiči in njihovimi družinami.
Oče naš … Zdrava Marija … Slava Očetu …
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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.

DOGODKI
Oratorij 2020

Tudi letos smo, kljub trenutnim 
razmeram, v Grahovem izvedli ora-
torij. Potekal je od ponedeljka, 29. 6., 
do petka, 3. 7., na temo Zaupam, zato 
si upam. Skozi pet-
dnevno dogajanje 
smo spremljali sveto-
pisemsko junakinjo 
Estero. Vsak dan smo 
se okoli 9. ure zbra-
li v cerkvi, kjer smo 
prek  dejanj kraljice 
Estere spoznavali kr-
ščanske vrednote. Po 
molitvi in skupinskem pozdravu smo 
v župnišču nadaljevali z  različnimi 
katehezami, kjer smo se pogovarjali o 
zunanji in notranji lepoti; o odgovor-

nostih, ki nam jih prinaša življenje; o 
pomenu posta v sodobnem času; za-
kaj je zaupanje podobno veri  ter za 
kaj vse smo hvaležni. Katehezam so 
sledile različne delavnice, kjer smo iz-

delovali simbole oratorijskega dneva, 
delali loke, izdelovali žabe in jih tako 
kot vsako leto tudi lovili; v kuhinji so 
pridne roke izdelovale čokoladne kro-
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glice in mazale palačinke ... Malici, ki 
je  bila vsak dan okusnejša (hot dog, 
pice, čevapčiči in pečene kokoši, teste-
nine  ...),  so sledile igre, ki so v veči-
ni potekale na šolskem igrišču ali pri 
fužini in v četrtek zaradi slabega vre-
mena tudi v župnišču. V sredo smo 
imeli piknik pri kapelici sv. Florjana. 
V petek smo v  gasilskem domu ora-
torij zaključili. Glede na razmere se je 
letos zbralo nekoliko manj otrok kot 
prejšnja leta. Okoli 30, vendar zaradi 
tega ni bilo nič bolj manj veselo.

Eva Mišič

POLETJE V VASI
Svež zrak, bližina gozda, petje ptič-

kov, gnezdenje lastovk, žuborenje po-
toka, rože na oknih, ropotanje kosil-
nic in traktorjev, zeleno vse naokrog, 
malo asfalta. Življenje poteka nekoli-
ko drugače kot v betonski džungli.

Poleti svet postane svetlejši! Dnevi 
so dolgi in prijetni. Sončni zahod je 
čudovito lep. Mračiti se začne pozno. 
Zvečer, ko dnevna vročina popusti, se 
v objemu dreves in trav ozračje počasi 
ohlaja. Orkester čričkov veselo zaigra. 
Rosa osveži naravo. Ko potihne va-
ški, predvsem traktorski vrvež, sem in 
tam tudi kakšen motor, se začne nočni 
pohod lisic, obiskovalk kurnikov. Ježi 
peljejo svojo družino na učno uro is-
kanja hrane. Medveda privabi vonj po 
sveže nabranem medu v čebelnjaku. 
Začne se nočni lajež psov, ki opozar-
jajo, da so na obisku nočni obiskoval-

ci. Proti jutru lajež počasi potihne. A 
ko se začne daniti, se zbudijo petelini 
v vasi. Jutranji znanilci začnejo neu-
trudno kikirikati, budijo vesele vašča-
ne  in tudi tiste manj navdušene nad 
njihovim jutranjim petjem.

Letos se je pravo poletje začelo po-
zno. Takrat nekako, kot je zapisano na 
koledarju, da je prvi poletni dan, se je 
moč sonca povečala in pomladno de-
ževje, ki se je vleklo do sredine junija, 
je je bilo manj pogosto. Jutra in dne-
vi so postali toplejši, sonce je začelo 
bolj žgati. Padle so prve trave. Vonj 
po pokošeni travi je  veter prinesel v 
vas. Štorklje, redne obiskovalke naših 
travnikov, so ugotovile, da je največ 
žuželk na pokošeni travi, zato na var-
ni razdalji sledijo kosilnici ter hitijo s 
pobiranjem žuželk iz redov sveže po-
košene trave, ki se pod sončnimi žarki 
spremeni v prijetno dišeče seno.

Spomnim se pesmice, ki smo jo v 
šoli v mojih otroških letih prepevali pri 
pevskem zboru in pravi tako: »Sonce 
zgodaj gori gre, dekleta jokajo, bi rade 
še ležale, pa vstati morajo  ...« Nekoč 
je res veljalo, da se je na vasi vstajalo 
zgodaj; ko se je šele začelo daniti, so šli 
kosci kosit – ko je bila trava še rosna 
in so kose zato bolje rezale in jutranje 
sonce je bilo šibko, da so pokosili še 
pred vročino. No, ampak pesmica go-
vori o dekletih. Tudi dekleta so zgo-
daj vstala, saj se v poletnem času žanje 
pšenico, kar je bilo nekoč predvsem 
žensko delo, ko so žanjice še s srpi žele 
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zrelo žito in ga povezovale v snope. 
Ko pa so kmetje snope žita posušili, se 
je ravno tako ob zori zgodaj zjutraj v 
hladu začelo »mlatit« žito s tako ime-
novano mlatilnico. Tega opravila se še 
jaz spomnim. Vsega tega danes ni več. 
Mlatilnico še kje vidiš pod  kakšnim 
kozolcem v spomin na stare čase. Žito 
pa požanje in omlati kombajn. In ko 
se žito pospravi, je polovico poletja že 
skoraj mimo.

Ja kaj pa otroci, naš božji dar, de-
lajo v tem poletnem času? Uživajo v 
počitnicah. Vozijo se s kolesi in tudi 
motorji in čeprav je otrok veliko manj 
kot nekoč, se še vedno zberejo vrstni-
ki med seboj, da se družijo in uživajo 
preprosto vaško življenje.

Mogoče je letos druženja malo 
manj, saj je naša življenja zaznamova-
la epidemija koronavirusa, ki nas je za 
dva meseca izolirala oz. zaprla v svoje 
domove, da se je s tem bistveno ome-
jilo širjenje tega smrtonosnega virusa. 
Življenje je vseeno potekalo dalje, a 
drugače, zato smo na različne načine 
veliko več komunicirali prek interne-
ta – osebni stik je bil omejen. Socialna 
distanca 1,5 metra med ljudmi na jav-
nih površinah in javnih prostorih se še 
vedno upošteva. Počasi smo se nava-
dili na te ukrepe in s tem pripomogli k 
zaščiti sebe in drugih okrog nas, saj je 
ta nevidni in zelo trdovratni virus zelo 
hitro prenosljiv.

In glede na to, da smo bolj izolirani 
na dom, ne bo odveč, če se spomnimo 

in v krogu družine ali pa sami molimo 
ter prosimo za ozdravitev obolelih ter 
za božjo pomoč za čim hitrejše odkri-
tje cepiva. Verjamem, da bomo z bož-
jo pomočjo premagali tudi to nadlogo.

A.D.

Dolgoletni grahovski 
župnik g. Metod Lampe je 
zlatomašnik

Njegovo življenje se je začelo 11. 
oktobra 1942 v Cerknici, kjer je svo-
je otroštvo preživel z bratom Jožetom 
in sestro Marjanco v varstvu skrbnih 
staršev Silve in Naceta in stare mame 
Katarine. Bogu je bil hvaležen, da je 
smel rasti v globoko verni družini in 
v  župnijski skupnosti, ki so jo vodi-
li dobri salezijanski duhovniki. Leta 
1949 je prestopil prag osnovne šole v 
Cerknici. 1957. leta je šel nabirat zna-
nje v Zadar, v škofijsko srednjo versko 
šolo. Gimnazijo je končal v salezijan-
ski verski šoli na Reki. Po prvem razre-
du gimnazije je bil s sošolci v salezijan-
skem noviciatu na Reki in 1958. leta je 
polagal prve zaobljube. Po odsluženju 
vojaškega roka je februarja 1965 pri-
šel na Rakovnik in jeseni začel  študij 
bogoslovja na teološki fakulteti v Lju-
bljani.  29. junija 1970 je bil po pola-
ganju rok nadškofa Jožefa Pogačnika 
posvečen v duhovnika v Ljubljanski 
stolnici. 12. julija istega leta je pel novo 
mašo v domači župniji, v Cerknici. Po 
končanem 6. letniku, 1971. leta, je šel 
za kaplana v Sevnico. Leta 1976 je bil 
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poslan v  župnijo Škofije, kjer 
je bil tri leta. 1979. leta se je vr-
nil v naše kraje na Notranjsko 
in tu ostal 30 let. V Grahovem 
se je marsikaj lepega zgodilo. 
Zlatomašnik, g. Metod, se spo-
minja svojih »romanj« po slo-
venskih župnijah. Romanja 
so bila prošnja za pomoč pri 
gradnji cerkve, postavitev žu-
pnišča v prvotno stanje in ob-
novitev še kakšne podružnice. 
Njemu in vsem faranom je 
bilo v veliko veselje, da je 11. 
oktobra 1992 škof Jožef Kvas 
blagoslovil temeljni kamen 
za  novo cerkev v Grahovem. 
Cerkev je rasla tako hitro, da 
je škof takrat pripomnil: »Po-
navadi se ob blagoslovitvi te-
meljnega kamna še nič ne vidi, 
tukaj pa je pozidana že skoraj 
cela cerkev.« Velik praznik je 
bil spomladi naslednjega leta na tiho 
nedeljo. Takrat so zapeli  novi graho-
vski zvonovi in s svojim glasom napol-
nili vso dolino. Nadškof Alojzij Šuštar 
je posvetil zvonove in jih dal za gla-
snike veselih in žalostnih trenutkov. 
Poseben praznik pa je bil 27. aprila 
2000, ko je ljubljanski nadškof, se-
danji kardinal Franc Rode, posvetil 
cerkev in oltar.  Salezijanski predstoj-
niki so zlatomašniku Metodu dali mo-
žnost, da stori kaj dobrega še zamej-
skim Slovencem, zato je bil leta 2009 
bil poslan v Italijo, v Mačkovlje. Tudi 

tam je našel zelo požrtvovalne in go-
reče ljudi, zavzete za vero, za  Cerkev 
in za slovenski narod. Po desetih letih 
dela v župniji Mačkovlje, od tega ne-
kaj časa tudi v Dolini (pri Trstu), je s 
1. avgustom 2019 odšel v salezijan-
sko skupnost na  Opčine kot duhovni 
pomočnik tamkajšnjemu župniku. 
Naj bo njegovo novomašno in zlato-
mašno geslo nam vsem v  spodbudo: 
»Po Kristusu in s Kristusom Bogu sla-
va in zahvala, a bratom in sestram lju-
bezen.«

Klara Žnidaršič



SVETE MAŠE IN GODOVI
1. 8., sobota, Alfonz Ligvorij, škof Grahovo (19.00) + Angela KOVAČ, 30. dan
2. 8., OSEMNAJSTA NEDELJA 
MED LETOM, Porcijunkula

Grahovo (9.00)
Bločice (10.15)

+ Andrej KRANJC, 2. obletna
+ Marija DROBNIČ, redovnica, 30. dan

3. 8., ponedeljek, Lidija, svetopisemska žena Zerovnica (18.00) + Janez TELIČ, starejši
4. 8., torek, Janez Vianej, duhovnik Bločice (18.00) + Terezija ŽELEZNIK, ob roj. dnevu
5. 8., sreda, Marija Snežna Grahovo (19.00) ++ Francka, obl., Jože MIHELČIČ
6. 8., četrtek, JEZUSOVA 
SPREMENITEV NA GORI

Grahovo (19.00) Za zdravje v družini MIHELČIČ

7. 8., petek, Kajetan, duhovnik Grahovo (19.00) ++ iz družin BARAGA in OPEKA
8. 8., sobota, Dominik, redovnik Grahovo (19.00) Iz ljubezni do Jezusa v spravo za žalitve
9. 8., DEVETNAJSTA NEDELJA MED 
LETOM, Terezija Benedikta, red.

Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)

+ Vekoslava ŽNIDARŠIČ
++ Marija, obl., Janez DEBEVC

10. 8., ponedeljek, Lovrenc, muč. Sv. maša drugje (za župljane)
11. 8., torek, Klara, devica Sv. maša drugje
12. 8., sreda, Ivana Šantalska, 
redovnica

Grahovo (19.00) + Terezija ROK, ob roj. dnevu (Bl. Polica)

13. 8., četrtek, Gertruda, redovnica Grahovo (19.00) + Janez MIHELČIČ, Iga vas
14. 8., petek, Maksimiljan Kolbe, muč. Žerovnica (18.00) + Andrej TELIČ
15. 8., sobota, MARIJINO 
VNEBOVZETJE

Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)

+ Jože VIDIC, duhovnik
++ iz rodbine ŽIVČE

16. 8., DVAJSETA NEDELJA MED 
LETOM, Rok, spokornik

Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)

+ Marija KRANJC, ob godu
+ Zaobljubljen dan v čast sv. Roku

17. 8., ponedeljek, Hijacint, red. Grahovo (19.00) Za duše v vicah
18. 8., torek, Helena, cesarica Grahovo (19.00) ++ iz družine PREMROV
19. 8., sreda, Janez Eudes, duhovnik Sveta maša drugje
20. 8., četrtek, Bernard, opat Grahovo (19.00) Za župljane
21. 8., petek, Pij X., papež Grahovo (19.00) Za srečo in zdravje
22. 8., sobota, Marija, Kraljica neba in zemlje Grahovo (19.00) Za zdravje v družini ZABUKOVEC
23. 8., ENAINDVAJSETA NEDELJA 
MED LETOM, Roza, dev.

Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)

+ Marija KOČEVAR
+ Jože TELIČ (Lipsenj 1), obletna

24. 8., ponedeljek, Jernej, apostol Grahovo (19.00) Za župljane
25. 8., torek, Ludvik, kralj Grahovo (19.00) Po namenu?
26. 8., sreda, Tarzicij, mučenec Grahovo (19.00) Po namenu?
27. 8., četrtek, Monika, mati Grahovo (19.00) + Slavko ŠVIGELJ
28. 8., petek, Avguštin, cerkv. učitelj Grahovo (19.00) V zahvalo družine ZABUKOVEC
29. 8., sobota, Mučeništvo Janeza 
Krstnika

Grahovo (19.00) Za duše v vicah

30. 8., DVAINDVAJSETA 
NEDELJA MED LETOM, 
Sabina, mučenka

Grahovo (9.00)

Žerovnica (10.15)

++ oče Jože, obl., sinova Tine in Andrej – 
DOVIČEVI
+ Jakob GODEJŠA

31. 8., ponedeljek, Feliks, mučenec Grahovo (19.00) Za župljane


