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PREROK NAHUM
Nahum pomeni »potolažen, okrepljen«. Prerok je torej za svoje ljudi prinašalec ute-

he, tolažbe, kakršna more v zelo mračnem obdobju buditi upanje. Upanje, ki ga navdaja 
z vso silovitostjo vere, je upanje v neizbežno zmago Boga, čeprav se zdi, da imajo so-
vražniki uspeh. Nehemija je živel nekako 600 let pred Kristusom, v času padca mesta 
Ninive. Nahum z močjo neomajnega prepričanja, ki 
mu je dano od zgoraj v videnjih, kljub vsemu zunanje-
mu videzu oznanja, da bo zmaga Božja, da že pripada 
Bogu. Da, kot resnični prerok v izredni povezanosti z 
živim Bogom, učiteljem zgodovine in vsakega človeka, 
že vidi uresničenje daljne prihodnosti. S svojim prero-
škim darom potrjuje učinkovitost Božje besede in tako 
pomaga, da se ta beseda v zgodovini uresniči. Nehemi-
jeva knjiga zaobsega le tri poglavja ali skupaj 56 vrstic. 
Takole nas nagovarja: »Gospod je ljubosumni Bog in 
maščevalec, poln srda. Gospod se maščuje nad svoji-
mi nasprotniki in ne zakrkne pred svojimi sovražniki. 
Gospod je počasen v jezi in silno močan, Gospod nikoli ne oprošča. Njegova pot je v 
viharju in vrtincu, zagrmi nad morjem in ga izsuši. Gore se tresejo pred njim, hribi se 
opotekajo. Kdo bo obstal pred njegovim srdom, kdo bo vzdržal pred gnevom njegove 
jeze? A Gospod je tudi dober, utrdba ob dnevu stiske, in pozna tiste, ki se zatekajo k nje-
mu. Glej na gorah noge glasnika, ki oznanja mir! Praznuj, Juda, svoje praznike, izpolni 
svoje zaobljube! Kajti ne bo več prišel k tebi zlobnež, povsem bo iztrebljen. Kajti Gospod 
bo vrnil Jakobovo vzvišenost, da bo kakor Izraelova vzvišenost, kajti opustošili so ju 
pustošniki in pokončali njune mladike.«

Nahum v krščanskem koledarju goduje 1. decembra.
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OBVESTILA
 H Čez teden molimo po sv. maši po raz-
ličnih namenih: ob ponedeljkih  za be-
atifikacijo naših svetniških kandidatov, 
ob torkih v čast sv. Janezu Bosku, ob 
sredah za  domovino, ob četrtkih po 
sveti maši za duhovne poklice, ob pet-
kih za bolnike in ob sobotah za druži-
ne.

 H Na prvi petek po sveti maši so litanije 
Srca Jezusovega. Že dopoldne pa obisk 
bolnikov na domu.

 H Na prvo soboto molimo litanije v čast 
Materi Božji.

 H Ob sobotah naše gospe rade čistijo in 
krasijo župnijsko cerkev, pa tudi že-
rovniško. Občasno pa tudi na Lipsenju 
in Bločicah. Hvala za vaš trud in skrb-
nost. Vabimo nove sodelavke!

 H Zaradi zimskega časa so tedenske svete 
maše v Grahovem ob 18.00, po podru-
žnicah pa ob 17.00, če jih le naročite. V 
mesecu decembru je še veliko prostih 
namenov.

 H Zaradi slabih zdravstvenih razmer za 
zdaj ni pevskih vaj za cerkvene pevce. 
Ko bo drugače, bodo pevci osebno ob-
veščeni.

 H Ker je naša župnija zaznamovana s sa-
lezijansko navzočnostjo, priporočam 
na  24.  v  mesecu spomin Marije Po-
močnice in zadnjega v mesecu spomin 
na sv. Janeza Boska.

 H Gospod župnik je vedno dosegljiv na 
telefon (031 276 590), pa tudi pred in 
po vsaki sveti maši.

 H Razen rednih sodelavcev pri obliko-
vanju mesečnih oznanil vabim k so-
delovanju še druge, ki znate kaj lepega 
napisati.

 H Po dogovoru so priprave za krst in po-
roko.

 H Priporočam verski tisk, predvsem Dru-
žino in Ognjišče, za otroke pa Mavrico.

 H V zadnjem času sta bila v naši župni-
ji pokopana s cerkvenim obredom in 
sv. mašo: Helena Rok (v Žerovnici, 17. 
11.) in Mitja Rok (v Grahovem, 18. 
11.). Gospod, daj jima večni pokoj.

 H Priporočam verski tisk, predvsem Dru-
žino in Ognjišče, za otroke pa Mavrico.

 H Vsem, ki ta mesec godujete, praznujete 
rojstni dan ali kakšen jubilej, voščimo 
obilo Božjega žegna.

Molitev za telesno zdravje
Gospod Jezus, častim Te in se Ti za-

hvaljujem za vero, ki si mi jo dal pri Sve-
tem krstu. Ti si učlovečeni Božji Sin. Ti 
si Mesija, Odrešenik. V tem trenutku 
hočem ponoviti za  apostolom Petrom: 
»Pod nebom nam ni dano nobeno drugo 
Ime, po katerem bi se ljudje lahko rešili.« 

Sprejemam Te, Gospod Jezus, v svoje srce 
in v svoje življenje. Hočem, da si Ti moj 
Gospodar. Odpusti mi grehe, kakor si od-
pustil hromemu v evangeliju. Očisti me s 
Svojo Božjo Krvjo. Pred noge Ti polagam 
svoje trpljenje in bolezen. Ozdravi, Go-
spod, z močjo Tvojih poveličanih Ran po 
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Svojem Križu, po Svoji Predragoceni Krvi. 
Ti si Dobri Pastir, jaz pa sem ena izmed 
Tvojih ovac. Galilejci so polagali svoje bol-
nike predte in Ti si jih ozdravljal. Še vedno 
si isti, vedno imaš isto Moč. Verujem, da 

me lahko ozdraviš, ker imaš isto sočutje, 
ki si ga imel do takratnih bolnikov, ker si 
Vstajenje in Življenje. Hvala, Jezus, za vse, 
kar boš storil: sprejemam Tvoj načrt ljube-
zni zame! Amen.

MOLITVENI NAMEN SVETEGA OČETA 
–  december 2021

Molímo za katehete, ki so poklicani, 
da oznanjajo Božjo besedo, naj pričujejo 
zanjo v  moči Svetega Duha s pogumom 
in ustvarjalnostjo. Papež Frančišek nas 
nagovarja: »Bodite kate-
heti, ne zgolj delajte kot 
kateheti, saj to nikomur 
ne koristi.« Katehet je 
poklican. Biti katehet je 
poklicanost in ne delati 
kot katehet. Pazite do-
bro, nisem rekel delaj 
kot katehet, ampak bodi, 
saj vključuje življenje. 
Na srečanje z Jezusom se 
vodi z besedami in z ži-
vljenjem, s pričevanjem. 
Pogosto mislim na ka-
teheta kot na tistega, ki se je dal v službo 
Božji Besedi in ki se s to Besedo vsako-
dnevno srečuje, da tako postane njegova 
hrana in bo s tem učinkovito ter verodo-
stojno omogočil udeležbo drugih pri Njej. 
Katehet zato ne sme pozabiti, predvsem 
danes v ozračju ravnodušja, da je njegova 
beseda vedno prvo oznanilo, ki se bo dota-
knilo srca in razuma tolikih oseb, ki čakajo 
na srečanje s Kristusom. Čeprav tega mor-
da ne vedo, pa na to čakajo. Prvo oznanilo 

je, kar je dobro poudariti, da je Jezus Kri-
stus umrl in vstal iz ljubezni do Očeta, ki 
podarja vsem svoje odpuščanje ne glede 
na osebo, samo če se odpremo in se pusti-

mo spreobrniti. Pogosto ne zaznamo moči 
milosti, ki se tudi prek naših besed dotika 
naših sogovornikov in jih oblikuje, da jim 
s tem omogoči odkrivanje Božje ljubezni. 
Katehet ni učitelj ali profesor, ki misli, da 
ima predavanje. Kateheza ni predavanje. 
Kateheza je sporočanje izkušnje in priče-
vanja vere, ki vnema srca, saj vnaša željo 
po srečanju s Kristusom. To oznanilo na 
različne načine ter v različnih jezikih je 
prvo, kar je katehet poklican udejanjiti.
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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.

NAPOVEDNIK
 Ӵ Prvi teden veselega decembra obhaja-

mo devetdnevnico v čast Brezmadežni 
s posebnim branjem za vsak dan.

 Ӵ V sredo, 1. decembra, bo ob 18.30 se-
stanek za starše birmancev. Datum 
birme je že nekaj časa znan, a ker me-
seci hitro bežijo, se moramo čim prej 
dogovoriti o daljni in bližnji pripravi. 
Vabljeni prav vsi starši!

 Ӵ Če bodo razmere dopuščale, bo v so-
boto, 4. 12., ob 11.00 žegnanjska sveta 
maša pri sv. Miklavžu pod Slivnico. Z 
več strani bodo šle procesije. V Graho-
vem se zberemo ob 9.30 pred cerkvi-
jo in krenemo na pot. K večerni maši 
(18.00) pa vabljeni starejši in bolni. 
Kdor želi, lahko med mašo prejme tudi 
bolniško maziljenje. Sveti maši sledi 
pogostitev za starejše v župnišču.

 Ӵ Na prvo nedeljo v mesecu, 5. 12., je 
druga adventna in tudi Miklavževa. 
Pri  grahovski sveti maši sodeluje-
jo otroci drugega razreda. Ob 16.00 
naše otroke obišče sveti Miklavž. Pri-
spevek staršev je 10 evrov na enega 
otroka. Za ministrante ni prispevka. 
Že prej sveti dobrotnik obišče tudi 
naše ostarele po vaseh.

 Ӵ Na tretjo adventno nedeljo, 12. 12., 
je žegnanje in slovesno praznovanje 
Brezmadežne, naše farne zavetnice. 
Med svetima mašama v župnijski cer-
kvi je izpostavljeno Najsvetejše, zato 

smo vabljeni k molitvi. V Grahovem 
sodelujejo župnijski pevski zbor in 
otroci 3. razreda. Ta dan je tudi pri-
ložnost za praznično sveto spoved, ki 
velja že tudi za božič.

 Ӵ V četrtek, 16. 12., začnemo tudi božič-
no devetdnevnico. Sodelujejo predšol-
ski otroci in prvi razred. Zbiramo ovč-
ke in listke.

 Ӵ V petek, 17. 12., pri božični devetdnev-
nici sodelujejo otroci 2. razreda.

 Ӵ V soboto, 18. 12., je pri verouku bo-
žična sveta spoved. Pri božični devet-
dnevnici sodelujejo otroci 3. razreda.

 Ӵ Na četrto adventno nedeljo, 19. 12., 
pri deveti sveti maši sodelujejo otro-
ci 4.  razreda. Skavti prinesejo Betle-
hemsko lučko.

 Ӵ V ponedeljek, 20. 12., pri božični devet-
dnevnici sodelujejo otroci 5. razreda.

 Ӵ V torek, 21. 12., je ob 11.00 delavnica za 
otroke, da pripravimo krone in vse dru-
go za kolednike. Pri božični devetdnev-
nici sodelujejo otroci 6. razreda. Pri ve-
rouku bo praznična spoved za otroke.

 Ӵ V sredo, 22. 12., pri božični devetdnev-
nici sodelujejo otroci 7. razreda. Pri ve-
rouku bo praznična spoved za otroke.

 Ӵ V četrtek, 23. 12., pri božični devet-
dnevnici sodelujejo otroci 8. razreda.

 Ӵ Na prvi sveti večer (24. 12.) je otro-
ška božična maša ob 18.00. Ob koncu 
slovesnosti je blagoslov otrok. Bla-
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goslovimo tudi kredo in kadilo za 
kolednike. Vse kaže, da bo glede na 
pridnost naših otrok mali Jezušček 
obdaril otroke s  skromnimi darilci. 
Točno ob polnoči pa s pesmijo »Sveta 
noč, blažena noč« začnemo praznik 
Gospodovega rojstva v župnijski cer-
kvi. S slovesnim petjem polepšajo kot 
vedno ta praznik naši pevci. Pred vsa-
ko sveto mašo je župnik v spovednici. 
Tudi druge dneve po dogovoru.

 Ӵ Na štefanovo, 26. 12., bo ob devetih 
sveta maša za domovino na Bločicah. 

V  župnijski cerkvi na ta dan svete 
maše ne bo. Na Lipsenju bosta ob de-

setih žegnanjska maša in blagoslov 
konj. Pojejo naši pevci. Vabljeni v čim 
večjem številu.

 Ӵ Po božiču pa tja do praznika sv. treh kra-
ljev nas obiščejo koledniki (glej razpo-
red!). Spremlja jih g. župnik in (po želji) 
blagoslovi vaše domove. Sladke dobrote, 
ki nam jih namenjate, bomo pojedli, 
denar pa namenili delno za salezijan-
ske misijone, delno za obnovo strehe na 
Lipsenju. Hvala za Vašo velikodušnost!

 Ӵ Na praznik Nedolžnih otrok, 28. 12., 
molimo tudi za nerojene otroke.

 Ӵ Nedelja po božiču je nedelja sv. Druži-
ne, ko še posebej molimo za ljubezen 
in razumevanje po naših družinah.

 Ӵ Na starega leta dan (ali na drugi sveti 
večer) je ob 18.00 v župnijski cerkvi za-
hvalna maša za vse dobrote, ki smo jih 
prejeli od Boga v preteklem letu. Noč 
bo dolga, zato je zelo na mestu obisk 
silvestrske svete maše. Vabljeni v čim 
večjem številu!

Koledniki in blagoslov hiš 2021:
26. december (nedelja): GRAHOVO – hiše pod glavno cesto

od 14.00 dalje.
27. december (ponedeljek): GRAHOVO zgoraj

14.00: mimo stare šole proti Radleku in nove hiše,
15.00: mimo gasilskega doma, nove šole do frizerstva Brigita,
16.00: od frizerstva Brigita do fužine. 

28. december (torek):
14.00: LIPSENJ in PODŠTEBRK,
16.00: MARTINJAK: pri naših otrocih in sodelavcih,

29. december (sreda):
15.00: GORIČICE,
16.00: GORENJE JEZERO: pri naših otrocih in sodelavcih,
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30. december (četrtek):
14.00: BLOČICE,
15.30: BLOŠKA POLICA: pri naših otrocih in sodelavcih.

Koledniki in blagoslov hiš 2022:
2. januar (nedelja):

ŽEROVNICA
14.00: od gostilne Stana po desni strani,
15.00: od gasilskega doma po levi strani,
16.00: okrog mlina Mavko proti Tekavčevi ogradi.

6. januar (četrtek):
14.00: rezervni termin,
18.00: Grahovo: koledniška sv. maša in pica za kolednike.

LITANIJE BREZMADEŽNEGA SRCA MARIJINEGA
Sveto Srce Marijino – prosi za nas!
Srce Marijino, upodobljeno po Božjem Srcu,
Srce Marijino, zedinjeno z Jezusovim Srcem,
Srce Marijino, harfa Svetega Duha,
Srce Marijino, svetišče Presvete Trojice,
Srce Marijino, tabernakelj učlovečene Besede,
Srce Marijino, od začetka Brezmadežno,
Srce Marijino, polno milosti,
Srce Marijino, med vsemi srci najbolj oblago-

darjeno,
Srce Marijino, prestol slave,
Srce Marijino, brezno ponižnosti,
Srce Marijino, žrtev Božje ljubezni,
Srce Marijino, s Kristusom križano,
Srce Marijino, tolažba žalostnih,
Srce Marijino, pribežališče grešnikov,

Srce Marijino, upanje umirajočih,
Srce Marijino, sedež usmiljenja.

 
Molimo. Usmiljeni Bog, ki si za spreobr-

nitev grešnikov in v pomoč stiskanim Brez-
madežno Srce Marijino oblikoval po ljubezni 
in usmiljenju Presvetega Srca Svojega Sina 
Jezusa Kristusa; daj, da bomo, ki to sladko in 
Brezmadežno Srce častimo, po zasluženju in 
priprošnji preblažene Device, vedno bolj po-
dobni Presvetemu Srcu Jezusovemu, ki s Te-
boj živi in kraljuje na vekov veke. Amen.
Brezmadežno Srce Marijino – bodi naše re-

šenje.
O Marija brez madeža izvirnega greha spo-

četa – prosi za nas, ki se k tebi zatekamo!

VOŠČILO G. ŽUPNIKU SANDIJU
7. decembra osebni praznik slavi gospod župnik Sandi.  

Naj mu Bog da zdravja, vedrine in sreče. 
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VOŠČILO ZA PRAZNIKE
Angelci pojo v višavi: Čast Bogu, človeštvu mir!
Da zveličarja pozdravi, kralj prišel je in pastir.

Jožef in Marija mati dete gledata ljubo,
volek in oslič uhati vanje dihata gorko. (Josip Stritar)

 
Kakor pred dvema tisočletjema si tudi danes si želimo notranjega miru.

Korona bolezen že drugo leto seje v svetu nemir, stisko, razdeljenost in slabo voljo.
Prepustimo se Jezusu, ki ga ni strah ponovno priti v naše življenje.

Vsem župljanom in vaščanom želim blagoslovljeno praznovanje božiča  
in miren začetek novega leta.

Sandi, župnik 

Gospod Ivan Šega – 80-letnik
V mesecu avgustu je praznoval svoj 80. rojstni dan g. Ivana Šega. Želimo mu vse 

najboljše in da bi mu zdravje še mnoga leta služilo. Na obrazu naj mu ostanejo veder na-
smeh, dobrota in prijaznost. Pri cerkvenih delih in pri zvonjenju pa naj z Božjo pomočjo 
opravlja svoje delo tako, kot ga je do sedaj. Hvala vam za vse in Bog vas živi.

Sonja K.

MOLITEV ZA SILVESTROVO
Milijoni let so minili, preden sem bil jaz.
Milijoni let bodo morda minevali, ko me več ne bo.
Nekje v sredini je nekaj poletij,
v katerih je zame dan na tej zemlji.
Za ta časovni razmik se ti zahvaljujem, 
Gospod.
Ni moja pravica, da jih uživam.
Vse, kar se dogaja, je tvoj dar.
Vsaka resnica, ki jo razumem, je tvoje darilo.
Vsaka ljubezen, ki jo darujem ali sprejemam.
Vsaka življenjska moč, ki me napolnjuje.
Kar sem in kar imam, je tvoj čudež,
Kajti v vsem gledam tebe.
Zahvalim se ti, Gospod, 
da lahko spoznavam tvojo voljo.
Zahvalim se ti iz vsega svojega srca. Amen.



SVETE MAŠE IN GODOVI
1. 12., sreda, Vivijana, mučenka Grahovo (18.00) Za župljane
2. 12., četrtek, Natalija, mučenka Grahovo (18.00) ++ Ivana, Janez RAVŠELJ in Alojz TROHA
3. 12. petek, Frančišek Ksaver, red. Grahovo (18.00) Za zdravje
4. 12., sobota, Barbara, mučenka Slivnica – Miklavž (11.00)

Grahovo (18.00)

Žegnanjska v čast sv. Mikavžu
(če bodo razmere dopuščale)
Za duše v vicah

5.  12.,  DRUGA ADVENTNA 
NEDELJA, Filip Rinaldi, sdb

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

+ Franc URBIČ, ob 80. roj. dnevu
++ Andrej, obl., Ivana LOGAR
po namenu

6. 12., ponedeljek, Miklavž, škof Grahovo (18.00) Po namenu
7. 12., torek, Ambrož, škof Grahovo (18.00) ++ starši KOČEVAR
8. 12., sreda, BREMADEŽNA MARIJA Grahovo (18.00) + Marija ŠTIH, obletna
9. 12., četrtek, Valerija, mučenka Grahovo (18.00) Za župljane
10. 12., petek, Loretska Marija Grahovo (18.00) Po namenu?
11. 12., sobota, Damaz, papež Grahovo (18.00) + Mitja ROK, 30. dan
12.  12.,  TRETJA ADVENTNA 
NEDELJA, Guadalupska Marija

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

++ Marija ŠTIH, Janez KOROŠEC
++ starši in Jože JENC
Za zveličanje vseh, v čast Jezusovih ran

13. 12., ponedeljek, Lucija, devica   Sveta maša drugod
14. 12., torek, Janez od Križa, red. Grahovo (18.00) Za župljane
15. 12., sreda, Kristina, devica Grahovo (18.00) ++ Franica LEVAR, družina JEMEC
16. 12., četrtek, Albina, muč. Grahovo (18.00) Za srečo in zdravje
17. 12., petek, Lazar, Jezusov prijatelj Grahovo (18.00) Po namenu?
18. 12., sobota, Gacijan, škof Žerovnica (17.00) + Helena ROK, 30. dan
19. 12., ČETRTA ADVENTNA 
NEDELJA, Urban, papež

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

+ Marija, obl., ostali ULE
+ Janez GODEJŠA
Za župljane

20. 12., ponedeljek, Evgen, muč. Grahovo (18.00) ++ Franica LEVAR, družina DOBRIN
21. 12., torek, Peter Kanizij, duh. Grahovo (18.00) ++ iz družin AVSEC, ŠPAREMBLEK, 

Frančiška, obl.
22. 12., sreda, Frančiška Cabrini, red. Grahovo (18.00) Po namenu?
23. 12., četrtek, Janez Kancij, duh. Grahovo (18.00) + Veronika ROŽANC, ob roj. dnevu
24. 12., petek, SVETI VEČER, 
Adam in Eva

 
Grahovo (18.00)

 
+ Mitja ROK

25.  12.,  sobota, BOŽIČ – JE-
ZUSOVO ROJSTVO

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

+ Katja ZGONC, obletna
Po namenu?
+ Janez GODEJŠA, ob r. d. in godu
Za župljane

26.  12.,  NEDELJA SVETE 
DRUŽINE, Štefan, mučenec

Bločice (8.00)
Grahovo (9.00)
Lipsenj (10.15)

Za zdravje
+ Alojz TEKAVEC
Za domovino

27. 12., ponedeljek, Janez, apostol Grahovo (18.00) Po namenu?
28. 12., torek, Nedolžni otroci Grahovo (18.00) ++ Francka, Jože MIHELČIČ, obletna
29. 12., sreda, David, kralj Grahovo (18.00) Po namenu?
30. 12., četrtek, Vincencija, red. Grahovo (18.00) Po namenu?
31. 12., petek, Silvester, papež Grahovo (18.00) V zahvalo za preteklo leto

 
 


