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OZNANILA
župnije
Grahovo pri Cerknici
PREROK HABAKUK
V Stari zavezi Svetega pisma imamo opravka tudi z 12 t. i. malimi preroki. Pa jih
naštejmo: Habakuk, Sofonija, Agej, Malahija, Mihej, Amos, Ozej, Zaharija, Jona,
Joel, Abdija in Nahum. V letu 2021 bomo v uvodniku mesečnih oznanil vsakič
spoznali enega izmed njih. Prvi na vrsti je prerok Habakuk. Živel naj bi okrog 600
let pred Kristusom. Kot takega ga poleg Judov priznavajo tudi kristjani in muslimani. Njegova knjiga je del Svetega pisma, čeprav je zelo kratka. Obsega vsega tri
poglavja oziroma 56 vrstic. V prvem delu poteka razgovor med prerokom in Bogom. Na tožbo o brezpravju Bog odgovori, da kazen prihaja. Na drugo tožbo glede
nasilja tlačiteljev Bog odgovarja, da bo pravični živel iz vere. V drugem delu Bog
napove pet prekletstev tlačiteljev Božjega ljudstva. V tretjem delu prerokove knjige
pa sledi klic k Bogu na pomoč, ki obsega prerokovo molitev, Božje razodetje in ob
koncu še izpoved strahu in zaupanja. Habakuk je živel v času, ko sta med Izraelci
vladala nasilje in krivica. Od zunaj pa so jih stiskali Asirci in Kaldejci. Takšna pa
je Habakukova zaključna molitev: Gospod, prišel si, da rešiš svoje ljudstvo, da rešiš
svojega maziljenca. Razbiješ hišo brezbožniku, razgališ ji temelj do skale. Prebodeš s
svojim kopjem glavo njegovih vodnikov, ki so prihruli, da bi nas razpršili, in se radujejo, kot bi hoteli na skrivnem požreti ubožca. V morje zaženeš njihove konje, v blato
velikih voda. Moje telo pa trepeta, ob glasu o tem se mi tresejo ustnice, onemoglost mi
leze v ude in noge se mi v hoji zapletajo. Vendar bom mirno počival ob dnevu stiske,
ko pride ljudstvo, ki nas napade. Smokva sicer ne cvete, na vinski trti ni grozdja, pridelek oljke je odpovedal in polja ne dajo hrane, ni več drobnice v stajah, v hlevih ni
več živine. Vendar se bom veselil v Gospodu, radoval se bom v Bogu, svojem Rešitelju!
Gospod Bog je moja moč, daje mi noge, kot so jelenje, vodi me na višine.
V krščanskem koledarju prerok Habakuk goduje 2. decembra.

NAPOVEDNIK
(če bodo pogoji glede ukrepov proti koronavirusu to dopuščali)
ӴӴ V času od božiča do treh kraljev
so božično-novoletne počitnice.
Ni verouka. Župnik se bo sam brez
kolednikov v prazničnem času
sprehodil po župniji in blagoslovil
vse hiše v fari. Po božiču po okoliških vaseh, po novem letu pa po
Grahovem.
ӴӴ Na prvi dan leta obhajamo praznik
Marije, Božje Matere. Je tudi svetovni dan miru.
ӴӴ Na prvo nedeljo, 3. 1., bo na Bločicah ofer za potrebe cerkve. Tudi
priložnost za sveto spoved bo.
ӴӴ Na praznik Gospodovega razglašenja (6. 1.) je zvečer slovesna sveta
maša. Vabljene družine, še posebej
naši otroci. Verouka še ne začnemo.
ӴӴ V nedeljo, 10. 1., pri sv. maši v Grahovem sodelujejo otroci 5. razreda.
Bo ofer za potrebe cerkve. Na vrsti
je mesečna spoved. V spovednici
bo gospod dekan Maks Ipavec.
ӴӴ V sredo, 13. 1., začnemo verouk po
končanih počitnicah.
ӴӴ Od 18. do 25. januarja je teden molitve za edinost kristjanov. Pri vsaki
sv. maši bo primerno branje.
ӴӴ Na nedeljo verskega tiska, 17. 1.,
pri sv. maši v Grahovem sodelujejo
otroci 6. razreda.
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ӴӴ V petek, 22. 1., na god Laure Vikunje, začenjamo devetdnevnico v
čast sv. Janezu Bosku.
ӴӴ Na svetopisemsko nedeljo, 24. 1.,
pri sv. maši v Grahovem sodelujejo
otroci 7. razreda.
ӴӴ V sredo, 27. 1., bo v Cerknici srečanje dekanijskih duhovnikov. K
sv. maši, ki bo ob 9.30, vabljeni tudi
verniki iz vseh okoliških župnij.
ӴӴ V soboto, 30. 1., bomo imeli od
9.00 do 12.00 mini oratorij v čast
sv. Janezu Bosku. Imeli bomo igre,
delavnice, pesmi in molitev. Vabljeni otroci v čim večjem številu!
ӴӴ Na zadnjo nedeljo v mesecu, 31.
1., bomo v Grahovem obhajali don
Boskov praznik. Sodelujeta 8. in 9.
razred. V Žerovnici pa bo žegnanj-

ska sv. maša v čast Spreobrnjenja
apostola Pavla. Z ubranim petjem
bodo polepšali bogoslužje naši župnijski pevci.

OBVESTILA
(če bodo pogoji glede ukrepov proti koronavirusu to dopuščali)
Letošnji božični prazniki so zaznamovani s krizo covida-19. Celemu
svetu ta bolezen sporoča, da smo ljudje kljub pameti in moči vendarle
zelo krhka bitja. Imamo veliko orožja in vojska, imamo številne in dobro
izurjene policiste, ki nas varujejo. Pa nas vse to ne more obvarovati pred
tako majhnim, kot je koronavirus. Bodimo pametni, držimo se splošno
sprejetih ukrepov in tudi molimo po namenu za zdravje. Govorimo o
luči na koncu tunela krize. Za nas kristjane je prava luč na koncu tunela
novorojeni Jezus, rojen ob polnoči, ko je tema najmočnejša.
ZATO VSEM SODELAVCEM, ŽUPLJANOM IN VAŠČANOM ŽELIM
OB PRAZNOVANJU JEZUSOVEGA ROJSTVA IN VSTOPA V LETO
2021, DA BI SPREJELI NOVOROJENEGA KOT LUČ, KOT BOGA, KI
NAS REŠUJE TUDI IZ KRIZE BOLEZNI.
Bog vas blagoslovi in ostanite zdravi. 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.
nije Srca Jezusovega. Že dopoldne
Janezu Bosku, ob sredah za domopa obisk bolnikov na domu.
vino, ob četrtkih po sveti maši za
duhovne poklice, ob petkih za naše  Na prvo soboto molimo litanije v
čast Materi Božji.
bolnike in ob sobotah za družine.
 Verouk za otroke poteka po razpo-  Ob sobotah gospe čistijo in krasijo
cerkev po dogovoru ali po razporeredu ob sredah.
du. Ob 10.00 so pevske vaje za sta Ob petkih popoldne so uradne ure
rejši cerkveni zbor. Vabljeni novi
v župnišču, sicer pa je g. župnik
člani!
dosegljiv vedno pred in po sv. maši
 Ker je naša župnija zaznamovana
ali na mobilnem telefonu.
s salezijansko navzočnostjo, pri Na prvi petek po sveti maši so lita3
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nice s prostovoljnim prispevkom
poročam na 24. v mesecu spomin
za cerkev.
Marije Pomočnice in zadnjega v
mesecu spomin na sv. Janeza Bo-  Zahvaljujem se vsem dobrotniska.
kom naših cerkva. Še posebej
vsem tistim, ki ste že namensko
Poleg rednih sodelavcev pri oblidarovali za podružnično cerkev
kovanju mesečnih oznanil vabim k
sv. Štefana na Lipsenju. Zaradi
sodelovanju še druge, ki znate kaj
omejitev cerkvenih dejavnosti in
lepega napisati.
velikega zmanjšanja prihodkov
Po dogovoru so priprave za krst in
župnije dolg za sv. Štefana ostaja
poroko.
nespremenjen, približno 15.000
Priporočam verski tisk, predvsem
evrov. Lahko darujete prek banke
Družino in Ognjišče, za otroke pa
ali tudi osebno v poštni nabiralMavrico. Naročniki na verski tisk
nik župnišča in o tem obvestite
lahko poravnate letno naročnino
župnika. Naj Bog vsem dobrotnipri g. župniku. Vabimo tudi nove
kom poplača s svojim blagoslonaročnike.
vom in zdravjem.
Kupite lahko Marijanski koledar
in pratiko za leto 2021, naročite pa  Vsem, ki ta mesec godujete, praznujete rojstni dan ali kakšen jubise lahko tudi na Mohorjeve knjige.
lej, voščimo obilo Božjega žegna.
Na polici bodo tudi božične voščil-

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.

Molitev za zdravje
v času epidemije koronavirusa
Oče usmiljenja in tolažbe,
tvoj Sin Jezus Kristus
nam je s križem pokazal vrednost trpljenja.
Pomagaj našim bratom in sestram,
ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani.
Nakloni jim izboljšanje zdravja
njihovim svojcem pa pogum in zaupanje.
Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje,
da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov;
raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo.
Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov,
da bomo rešeni bolezni
in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati.
Sv. Marija, zdravje bolnikov, prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni, prosi za nas.
Naši krstni zavetniki, prosite za nas.
Naši angeli varuhi, prosite za nas.
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Vsi božji svetniki in svetnice, prosite za nas.
Po adventnem pričakovanju prihaja med nas otrok, ki tiho in nevsiljivo
uči največje resnice. Ni pomembno to,
kar imamo, ampak je vrednost v tem,
kar iz ljubezni dajemo drugim. Kot mi
vsak božič znova s hrepenenjem čakamo Jezusovo rojstvo, ne pozabimo,
da tudi on čaka na nas. Zato bodimo
božji gradniki, prižgimo luč spoznanja in stik z njim bo lep in osrečujoč.
Prav kmalu nam bo odprlo vrata tudi

leto 2021; ker pa smo obdani z ovojem
bolezni, predvsem ljudje, ki so v bolnišnicah, domovih za ostarele, je ena
velika želja ZDRAVJE. Potem pa se
vsak dan potrudimo, da bomo drug
drugemu prihajali nasproti z odprtim
srcem. Naj ne bo to le običajna navada, ampak veselje, ljubezen, razumevanje in prizadevanje, da bo novo leto
polno dobrih del.
S. K.

Cvetko Golar, Srečne oči, ki vidijo
»Pokliči deco!« reče možu žena;
s police vzame lonec izza kota,
z žerjavico do srede ga napolni.

Pogledat stopi oče v konec vrta:
»Otroci, čujte! Blagoslov božičen!«
Otroci niso slišali vabila.

Pokliče oče jih stoječ na pragu:
»Otroci skupaj! Pojdemo s kadilom!«
Otroci niso slišali poziva.

Nocoj odpira sveto se nebo.
In kdor pod njim je čistega srca,
odpira sveto se nebo nad njim.

Nocoj se sliši pesem angelska.
Kdor ni krivice komu storil kdaj,
zasliši v srcu pesem angelsko.

Boječa mati in zamišljen oče,
oba sta deco šla iskat okoli
in našla sta jo v sobi pri sosedu.

Postavi oče se na vogel hiše:
»Otroci, hitro! Pojdemo s kropilom!«
Otroci niso slišali povelja.

Pastir Tomaž je deco zbral ob peči;
pripoveduje jim skrivnost božično:
Resnica živa raste iz povesti.

Nocoj se vidi v daljni Betlehem.
Kdor vidi v svojem bratu Jezusa,
zagleda v dalji božji Betlehem.
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Trije sveti večeri
Prvi sveti večer je na dan pred božičem. Drugi sveti večer je na silvestrovo.
In tretji sveti večer je na večer pred tremi kralji. Takrat se po izročilu družina
zbere pri jaslicah in prosi v molitvi Božjega blagoslova. V času koronavirusa
bo to še lažje narediti, ker se bomo bolj
kot druga leta za praznike držali doma.
Tudi božični in novoletni prazniki bodo
lahko bolj notranje doživeti, saj ne bo
množičnega druženja in skupnega doživljanja ognjemetov. Ne bo družabnega

klepeta ob »kuhančku« in prerivanja po
naših trgih. Letošnji prazniki so Božje
opozorilo, da pozornost končno usmerimo z zunanjega blišča na svoja srca.
Naj bo zunaj manj razsvetljave in več
luči v naših dušah. Naj naši bližnji prepoznajo, da Jezušček ni samo v jaslicah,
ampak v nas samih. Naj iz naših besed
in gest prihajata ljubeznivost in dobrota. Naj bo voščilo za novo leto v smislu,
da bomo postali novi ljudje.
sos
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SVETE MAŠE IN GODOVI
1. 1., petek, MARIJA BOŽJA
MATI – NOVO LETO
2. 1., sobota, Bazilij in Gregor, škofa
3. 1., DRUGA NEDELJA PO
BOŽIČU, Jezusovo ime
4. 1., ponedeljek, Gregor Langreski, šk.
5. 1., torek, Milena, devica
6. 1., sreda, GOSPODOVO RAZ
GLAŠENJE, Gašper, Miha, Boltežar
7. 1., četrtek, Rajmund, duhovnik
8. 1., petek, Severin, opat
9. 1., sobota, Hadrijan, opat
10. 1., NEDELJA JEZUSOVEGA
KRSTA
11. 1., ponedeljek, Pavlin Oglejski, šk.
12. 1., torek, Tatjana, mučenka
13. 1., sreda, Veronika, devica
14. 1., četrtek, Odon, opat

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

+ Marija DROBNIČ, redovnica
Po namenu?
Za Božje varstvo
++ starši Julijana, obl., Leopold ZBAČNIK
Za župljane
Sveta maša drugje (Po namenu?)
Po namenu?
++ Rok MIHELČIČ, Alojz KOMIDAR

+ boter Rajko HAUPTMAN, ob godu
V zahvalo za prejete milosti
Po namenu za moža
++ sin Tine, oče Jože, tast, vsi ob roj. dnevu
Za župljane
Sveta maša drugje (Po namenu?)
Grahovo (18.00) Po namenu?
Grahovo (18.00) Po namenu?
Grahovo (18.00) živi in ++ LUKOVIČ, JUVANČIČ,
BOGATAJ, HACE, TURŠIČ, BAŠELJ
15. 1., petek, Pavel, puščavnik
Grahovo (18.00) + Frančiška KOMIDAR, obletna
16. 1., sobota, Marcel, papež
Grahovo (18.00) ++ iz družin MAHNE in VOLONTE
17. 1., NEDELJA VERSKEGA
Grahovo (9.00) Emilija SIMŠIČ, 30. dan
TISKA, Anton, puščavnik
Žerovnica (10.15) V čast svetemu Antonu
18. 1., ponedeljek, Marjeta Ogrska, red.
Sveta maša drugje (Po namenu?)
19. 1., torek, Suzana, mučenka
Grahovo (18.00) Za župljane
20. 1., sreda, Sebastjan, mučenec Grahovo (18.00) Po namenu?
21. 1., četrtek, Neža, mučenka
Grahovo (18.00) Po namenu?
22. 1., petek, Laura, mladenka
Grahovo (18.00) Po namenu?
23. 1., sobota, Henrik, duhovnik Grahovo (18.00) Po namenu?
24. 1., SVETOPISEMSKA
Grahovo (9.00) + Janko POROK, obletna
NEDELJA, Frančišek Saleški, škof Žerovnica (10.15) Za župljane
Grahovo (18.00) Po namenu?
25. 1., ponedeljek,
SPREOBRNITEV APOSTOLA
PAVLA
26. 1., torek, Timotej in Tit, škofa Grahovo (18.00) Po namenu?
27. 1., sreda, Angela Merici, ust.
Cerknica (9.30)
Po namenu?
uršulink
28. 1., četrtek, Tomaž Akvinski,
Grahovo (18.00) + Stanislava JEREB, ob roj. dnevu
cerkv. uč.
29. 1., petek, Valerij, škof
Grahovo (18.00) Po namenu?
30. 1., sobota, Martina, mučenka Grahovo (18.00) Po namenu?
31. 1., DON BOSKOVA
Grahovo (9.00) + Jožefa HERBLAN, 2. obletna
NEDELJA
Žerovnica (10.15) V čast sv. Pavlu (ob žegnanju)

