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OZNANILA
župnije
Grahovo pri Cerknici
PREROK SOFONIJA
Prerok Sofonija je živel za časa judovskega kralja Jošija; nekako od 630 do 590 pred
Kristusom. To je bilo zelo dramatično obdobje zgodovine Izraelcev. Medijci so uničili
Ninive, faraon Neho II. se je polastil ozemlja od Gaze do Megide (v smer Mezopotamije), Skiti so dvakrat vdrli na Izraelsko ozemlje, Kaldejci pa po trikratnem obleganju
uničili Jeruzalem.
Bog je Sofonija poslal pridigat Izraelcem, ker so zapustili Božje zapovedi. Pomešali
so se z Asirci in Kananejci ter delno prevzeli tudi poganska obredja. Napovedoval je Gospodov dan, ko se bo zgodila preobrazba Božjega ljudstva, ko bo konec obdobja greha.
O Sofoniju se ve zelo malo.
V svoji svetopisemski knjigi omenja o sebi tri rodove prednikov nazaj. Njegov spis
obsega vsega tri poglavja oziroma 53 vrstic. Razdeljen je na tri dele. Prvi zaobsega svarilo in grožnje Judu, drugi napoveduje sodbo nad sovražnimi narodi in nad Jeruzalemom.
V tretjem delu pa napove obljubo rešitve in obnove.
Takole zapiše: Beseda Gospodova, ki se je zgodila Sofoniju: Vriskaj, hči sionska, vzklikaj, Izrael! Veseli in raduj se iz vsega srca, hči jeruzalemska! Gospod te je rešil obsodbe,
odstranil je tvoje sovražnike. Izraelov kralj, Gospod, je v tvoji sredi, ne boš se več bala
hudega. Tisti dan bodo rekli prestolnici Jeruzalem: »Ne boj se, Sion, naj ti roke ne omahujejo! Gospod, tvoj Bog, je v tvoji sredi, tvoj močni rešitelj. Veseli se nad teboj v radosti in v
ljubezni, vriska nad teboj v prepevanju.« Glej, tisti čas bom opravil z vsemi, ki so te stiskali:
rešil bom, kar je ohromelo, in zbral, kar je razkropljeno, naredil jih bom za hvalo in za ime
v vsaki deželi njegove sramote. Tisti čas vas pripeljem, tisti čas vas zberem. Da, dam vas
za ime in za hvalo med vsemi narodi na zemlji, ko obrnem vašo usodo pred vašimi očmi,
govori Gospod.
Ime Sofonija pomeni: Bog me ščiti.
Njegov god obhaja tudi katoliška Cerkev, in sicer 3. decembra.

NAPOVEDNIK

(če bodo pogoji glede ukrepov proti koronavirusu
to dopuščali)
ӴӴ 2. 2. je praznik Svečnice ali Go- ӴӴ 11. 2. je god Lurške Matere božje in
spodovo darovanje. Z nakupom
svetovni dan bolnikov. Radi pomasveč darujete za cerkveno razsvegajmo in molimo za naše preizkutljavo. V svetovnem merilu je to
šene brate in sestre.
dan posvečenega življenja.
ӴӴ 13. 2. je pustna sobota in srečanje
maškar v župnišču ob 10.00 za nagrade.
ӴӴ 14. 2. je pustna nedelja. Pri sv.
maši sodelujejo otroci 2. razreda.
Goduje sv. Valentin, ki ima ključ
od korenin. Pregovorno se torej
začne prebujati narava. Je pa sv.
Valentin tudi zavetnik zaljubljenӴӴ 3. 2. je god sv. Blaža in pri večerni
cev. Ko bi naša ljubezen ne bila
maši t. i. Blažev žegen za bolezni na
vezana le na eno osebo, temveč
grlu.
tudi na druge, še posebej na člane
ӴӴ 7. 2. sodelujejo v Grahovem pri
družine.
sv. maši predšolski otroci in prvi ӴӴ 17. 2. obhajamo pepelnico ali prvi
razred. Je ofer za razsvetljavo tudi
dan postnega časa. Pri večerni svev Žerovnici. Je tudi priložnost za
ti maši bo pepeljenje. Na ta dan je
sv. spoved (g. dekan Maks pristrogi post, ne jemo mesa in ne pide). Goduje mučenka Apolonija
jemo alkohola. Samo enkrat na dan
(9. 2.), ki je zavetnica proti zose do sitega najemo.
bobolu. Tudi njej se priporočimo ӴӴ 22.–26. 2. so za otroke zimske povsaj za njen god, če že ne takrat,
čitnice, zato ne bo verouka in ne
ko nas kaj zelo boli. Na Rakovnidrugih župnijskih dejavnosti.
ku v Ljubljani sv. maša in srečanje ӴӴ 24. 2. je praznik apostola Matija,
salezijanskih mladinskih pevskih
ki pregovorno led razbija, če ga ni,
zborov ob 15.00.
pa ga naredi. Vabljeni k večerni sv.
maši!
ӴӴ 8. 2. je dan Prešernove smrti ali dan
kulture. Morebiti celo obiščemo ӴӴ 26. 2. goduje sv. Aleksander, alekakšno kulturno prireditev, nedvoksandrijski škof, ki je krstni zamno pa lahko kaj kulturnega prebevetnik našega g. župnika Sandija.
remo ali se vsaj kulturno vedemo.
Radi se ga spominjajmo v molitvi.
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OBVESTILA
(če bodo pogoji glede ukrepov proti koronavirusu
to dopuščali)
 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.
Janezu Bosku, ob sredah za domovino, ob četrtkih po sveti maši za
duhovne poklice, ob petkih za naše
bolnike in ob sobotah za družine.
 Verouk za otroke poteka po razporedu ob sredah.
 Ob petkih popoldne so uradne ure
v župnišču, sicer pa je g. župnik
dosegljiv vedno pred in po sv. maši
ali na mobitel.

 Na prvi petek po sveti maši so litanije Srca Jezusovega. Že dopoldne
pa obisk bolnikov na domu.
 Na prvo soboto molimo litanije v
čast Materi Božji.
 Ob sobotah gospe čistijo in krasijo
cerkev po dogovoru ali po razporedu. Ob 10.00 so pevske vaje za starejši cerkveni zbor. Vabljeni novi
člani!
 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.
 Poleg rednih sodelavcev pri oblikovanju mesečnih oznanil vabim k
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sodelovanju še druge, ki znate kaj
vsem dobrotnikom naših cerkva.
lepega napisati.
Še posebej vsem tistim, ki ste že
Po dogovoru so priprave za krst in
namensko darovali za podružničporoko.
no cerkev sv. Štefana na Lipsenju.
V letu 2020 je bilo v župniji GraNazadnje je daroval g. Anton Kohovo podeljenih devet krstov in
midar iz Grahovega. Samo še ena
opravljenih sedem pogrebov. Cerpostaja križevega pota od sv. Štekvenih porok pa (na žalost) ni bilo.
fana je ostala neplačana. Zaradi
V mesecu januarju sta bila v Graomejitev cerkvenih dejavnosti in
hovem cerkveno pokopana Mivelikega zmanjšanja prihodkov
lan Nevečny (19. 1.) in Ivan Kranjc
župnije dolg za sv. Štefana ostaja
(21. 1.). Gospod, daj jima večni poskorajda nespremenjen, priblikoj in večna luč naj jima sveti!
žno 15.000 evrov. Lahko darujete
Umrl je Janez Godejša iz Žerovnipo banki ali tudi osebno v poštni
ce. Molimo tudi za pokoj njegove
nabiralnik župnišča in o tem obduše.
vestite župnika. Naj Bog vsem doPriporočam verski tisk, predvsem
brotnikom poplača s svojim blaDružino in Ognjišče, za otroke pa
goslovom in zdravjem.
Mavrico. Naročniki na verski tisk  Vsem, ki ta mesec godujete, pralahko poravnate letno naročnino
znujete rojstni dan ali kakšen jubipri g. župniku. Vabimo tudi nove
lej, voščimo obilo Božjega žegna.
naročnike.
Kupite lahko Marijanski
koledar
in pratiko za leto
2021, naročite pa
se lahko tudi na
Mohorjeve knjige.
Na polici bodo tudi
božične voščilnice s prostovoljnim
prispevkom za cerkev.
Zahvaljujem
se

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 v času epidemije COVID-19
Usmiljeni Oče,
tvoj Sin se je rodil, da bi nas odrešil.
Prosimo te, podeli vsem, ki trpijo zaradi epidemije,
zdravje, potrpežljivost in moč.
V svoji dobroti tolaži bolnike in njihove svojce,
nam pa odpri oči za vsako stisko in daj,
da bomo trpečim pomagali z dejanji.
Naj tudi v bolezni, trpljenju in preizkušnjah doživljamo tvojo bližino.
Podpiraj zdravstvene delavce in vse, ki skrbijo za bolnike.
Prosimo te, naj bodo cepiva in zdravila dostopna vsem, ki jih potrebujejo.
Rajnim bratom in sestram, ki so izgubili boj z boleznijo,
nakloni večno veselje, njihovim svojcem pa tolažbo vere in pogum.
Prosimo te, naj epidemija preneha,
da bomo mogli živeti v miru in blaginji.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.
Vsi Božji svetniki in svetnice – prosite za nas.
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MOLITVENI NAMENI SVETEGA OČETA
februar 2021
Nasilje nad ženskami
Molimo za ženske, žrtve nasilja,
da bi jih družba zaščitila, upoštevala
in prisluhnila njihovemu trpljenju.
Očenaš … Zdravamarija … Slava
Očetu …
Ponovno rojstvo človeškosti se je
začelo z ženo. Ženske so izvir življenja. Pa vendar se jih nenehoma ponižuje, tepe, posiljuje, sili v prostitucijo
in odstranjevanje življenja, ki ga nosijo v telesu. Vsako nasilje, zadano ženski, je oskrunjenje Boga, rojenega iz
žene. Iz telesa žene je prišlo zveličanje
za človeštvo: iz tega, kako ravnamo s
telesom ženske, razumemo našo raven
človečnosti. Kolikokrat je telo ženske
žrtvovano na posvetnih oltarjih reklame, zaslužka, pornografije, izkoriščanja in porabne površinskosti. Treba
ga je osvoboditi potrošništva, treba ga
je spoštovati in častiti; je najplemenitejše meso sveta; spočelo je in dalo na
svet Ljubezen, ki nas je rešila! Danes
je tudi materinstvo poniževano, kajti edina rast, ki je v interesu sveta, je

ekonomska rast. So matere, ki tvegajo
težka potovanja, ko obupno poskušajo dati boljšo prihodnost sadu svojega
telesa, in so obravnavane kot prevelike
številke s strani oseb, ki imajo trebuh,
poln stvari, in srce prazno ljubezni.
Verbalno, fizično in spolno nasilje,
ki se v nekaterih zakonih izvaja nad
ženskami, nasprotuje naravi same zakonske združitve. Mislim na hudo pohabljenje spolnih organov žensk v nekaterih kulturah, pa tudi na neenakost
med spoloma pri dostopu do dostojnih delovnih mest in do pomembnih
družbenih položajev. Zgodovina je
obremenjena z ekscesi patriarhalnih
kultur, v katerih so ženske obravnavali
kot drugorazredne, toda spomnimo
se tudi na pojav nadomestnih mater
ali na komercializacijo ženskega telesa v sodobni medijski kulturi. Enakost
dostojanstva moškega in ženske pa
nas navdaja z veseljem, da presežemo
stare oblike diskriminacije in da si v
družinah prizadevamo za vzajemno
povezanost.

Sveti Valentin ima ključ do korenin
Konec božičnega časa napove svečnica, Jezusovo darovanje v templju.
Obhajamo ga štirideset dni po božiču,
na ta dan pa po stari navadi po cerkvah blagoslavljamo sveče. Sveča ima
velik simbolni pomen; ponazarja pra6

zničnost in razsvetljenje teme duha
ter kristjana opominja, da mora biti
otrok luči. Štirinajstega v mesecu nas
obišče prvi Spomladin, sveti Valentin. Pregovorno ima ključ do korenin,
zato se na ta dan ponekod že začnejo

priljubljen svetnik. Valentin je glasnik
prave ljubezni in zavetnik zaljubljencev; zaradi svojega imena, ki v latinščini pomeni močan in krepak, pa je
tudi priprošnjik zoper najrazličnejše
bolezni.
Letos imamo veliko noč že v začetku aprila, zato se norčavi pustni teden
začne že v sredini februarja. Pustni
teden je čas veselja, rajanja, pustnih
šem in bogato obloženih miz. Pustne
šeme oblast prevzamejo na debeli četrtek, vrhunec pustnega dogajanja pa
nastopi na pustno nedeljo, ko pustne
povorke v mesta privabijo številne
šeme. Za pusta si nadenemo različne
maske, ki po izročilu preganjajo zimo
prva dela na vrtovih. Valentin naj bi in prinašajo pomlad. Pustno dogajabil duhovnik, ki je za Kristusa prelil nje se zaključi na pepelnično sredo, z
svojo kri pod cesarjem Klavdijem II. njo pa se začenja 40-dnevni post, ko
Že od najstarejših časov je izredno se pripravimo na veliko noč.
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SVETE MAŠE IN GODOVI
1. 2., ponedeljek, Brigita, op.
2. 2., torek, SVEČNICA
3. 2., sreda, Blaž, škof
4. 2., četrtek, Gilbert, red. ust.
5. 2., petek, Agata, mučenka
6. 2., sobota, japonski muč.
7. 2., PETA NEDELJA MED
LETOM, Koleta, redovnica
8. 2., ponedeljek, Bakhita, red.
9. 2., torek, Polona, mučenka
10. 2., sreda, Sholastika, red.
11. 2., četrtek, Lurška MB
12. 2., petek, Aleksij, škof
13. 2., sobota, Kristina, vdova
14. 2., ŠESTA NEDELJA
MED LETOM, Valentin,
mučenec
15. 2., ponedeljek, Klavdij, red.
16. 2., torek, Julijana, muč.
17. 2., sreda, PEPELNICA,
sedem servitov
18. 2., četrtek, Flavijan, škof
19. 2., petek, Konrad, red.
20. 2., sobota, Frančišek in
Jacinta
21. 2., PRVA POSTNA
NEDELJA, Peter Damiani
22. 2., ponedeljek, SEDEŽ
APOSTOLA PETRA
23. 2., torek, Polikarp, škof
24. 2., sreda, MATIJA, apostol
25. 2., četrtek, Alojzij in
Kalist, mučenca
26. 2., petek, Aleksander, škof
27. 2., sobota, Baldomir, spok.
28. 2., DRUGA POSTNA
NEDELJA, Roman, opat

Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)
Bločice (11.00)
Žerovnica (17.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)
Bločice (11.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)

V zahvalo za zdravje
+ Marija ŠTIH, ob godu
Za srečo in zdravje
Po namenu?
++ Ivan ŠEGA, starši MLAKAR
++ iz družine MELE, Branka VUČAK
+ Marija SRNEL, obletna
+ Stane ZGONEC, obletna
Za župljane
+ Janez GODEJŠA, 7. dan
+ Anton JAKOPIN, 2. obletna
Po namenu
Po namenu?
++ Zvone, obl., Marija PANTAR
Za zdravje po operaciji
++ Jože, ob r. d., Francka MIHELČIČ
++ sinova Tine, obl. in ob godu, Andrej MALNAR
v čast sv. Valentinu
Za župljane
Po namenu?
Po namenu?
++ Matija, ob R. D., Antonija BARAGA

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

++ Marija, obl., Franc KOČEVAR
Po namenu?
+ Slavko ŠVIGELJ, obletna

Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)
Bločice (11.00)
Grahovo (18.00)

++ iz družine KOVAČ
+ Nikolaj GODEŠA, 6. obletna
Za župljane
Po namenu?

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

Po namenu?
Za blagoslov ob godu
+ oče Mihael OSOJNIK, 25. obletna

Žerovnica (17.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)
Bločice (11.00)

+ Janez GODEJŠA, 30. dan
+ Ana TURK, ob rojstnem dnevu
+ Ivan KRANJC, 30. dan
+ Marija ŠKRLJ, 30. obletna
Za župljane

