
OZNANILAOZNANILA  

župnije župnije 
Grahovo pri CerkniciGrahovo pri Cerknici    

O ŽELJAH
Letos obhajamo 400. obletnico smrti sv. Frančiška Saleškega, po katerem je sv. Ja-

nez Bosko imenoval svojo redovno družbo salezijancev. Frančišek se je rodil 21.  av-
gusta 1567 v veliki sobi na gradu Sales v francoski Savoji. Bil je prvi otrok gospoda in 
gospe de Boisy. Rodil se je dva meseca pred rokom; bil je zelo krhek in blizu smrti, tako 
da so ga takoj v sili krstili. Bil je pravi čudež, da 
porodnica ob težkem porodu ni bila ob življe-
nje. V nekaj dneh se je deček opomogel, zato 
so ga kmalu tudi zares krstili v župnijski cerkvi 
v Thorensu. Ker se je to zgodilo na god sv. Av-
guština, je Frančišek vse življenje gojil posebno 
ljubezen do tega svetnika. Ko je pozneje postal 
škof, si je izbral krstno cerkev tudi za kraj ško-
fovskega posvečenja. Zaradi svežega zraka, ki je 
dišal po smrekah, so ga odpeljali k botri v grad Monthoux, kjer je preživel dve leti svoje-
ga otroštva. Dokončno je ozdravel. Sveti Frančišek je napisal veliko spisov, najbolj znani 
pa sta njegovi knjigi Filoteja in Teotim. Ker začenjamo novo leto, prisluhnimo, kaj je 
napisal o željah: »Nikar ne želi reči, katere so škodljive duši. Tudi ne želi si časti in visokih 
služb, niti prikazanj ali zamaknjenj, ker pri tem je veliko nevarnosti, nečimernosti in zmot. 
Ne želi si takih reči, katere so zelo oddaljene, to je takih, katere se še dolgo časa ne dajo 
doseči, kakor delajo mnogi, kateri s tem brez koristi utrujajo in begajo svoje srce. Ne želi 
si drugačnega življenja kakor je primerno tvojemu poklicu ali da bi hotel opravljati take 
pobožnosti, ki se ne ujemajo s tvojim sedanjim stanom. Ne napolni svoje duše z mnogimi 
željami, niti s posvetnimi, niti z duhovnimi. Odberi si torej izmed toliko želja one, katere 
se dajo že sedaj izvesti in dopolniti. V tem se zvesto vadi, pa ti bo Bog poslal novih. Dobre 
želje je treba vzbujati v pravem redu in jih izvršiti, ko dozorijo in so godne.«
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NAPOVEDNIK  
(če bodo pogoji glede ukrepov proti koronavirusu to dopuščali)

Koledniki in blagoslov hiš 2021:
26. december (nedelja):

12.30: GORENJE JEZERO: pri naših otrocih in sodelavcih, GORIČICE,
14.00: GRAHOVO – hiše pod glavno cesto.

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.
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.

 � V času od božiča do treh kraljev so bo-
žično-novoletne počitnice. Ni verouka, 
so pa koledniki in blagoslov domov. S 
koledniško akcijo zbiramo za misijone 
in za cerkev v Podštebrku. Hvala za vašo 
velikodušnost. Naj vam Bog povrne!

 � Na prvi dan leta obhajamo praznik 
Marije, Božje Matere. Je tudi svetovni 
dan miru.

 � Na praznik Gospodovega razglašenja 
(6. 1.) je zvečer slovesna sveta maša. 
Vabljeni družine, še posebej naši otro-
ci. Po sv. maši bo za otroke koledniška 
pica. Verouka še ne začnemo.

 � V nedeljo, 9. 1., bo pri sv. mašah ofer 
za potrebe cerkve. Na vrsti je mesečna 
spoved. V spovednici bo gospod Maks 
Ipavec.
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 � V torek, 11. 1., začnemo verouk po 
končanih počitnicah.

 � Na nedeljo verskega tiska, 16. 1., pri 
sv. maši v Grahovem sodelujejo otroci 
5. razreda.

 � Od 18. do 25. januarja je teden molitve 
za edinost kristjanov. Pri vsaki sv. maši 
bo primerno branje.

 � V petek, 22. 1., na god Laure Vikunje, 
začenjamo devetdnevnico v čast sv. Ja-
nezu Bosku.

 � Na svetopisemsko nedeljo, 23.  1., pri 
sv. maši v Grahovem sodelujejo otroci 
6. razreda.

 � 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.

 � V soboto, 29. 1., bo od 9.00 do 12.00 
minioratorij v čast sv. Janezu Bosku. 
Imeli bomo igre, delavnice, pesmi in 
molitev. Vabljeni otroci v čim večjem 
številu!

 � Na zadnjo nedeljo v mesecu, 30. 1., 
bomo v Grahovem obhajali don Bo-
skov praznik. Predstavili se bodo leto-
šnji birmanci in lepo sodelovali. To pa 
so otroci 7. in 8. razreda. V Žerovnici 
pa bo žeganjska sv. maša v čast Spre-
obrnjenja apostola Pavla. Z ubranim 
petjem bodo polepšali bogoslužje naši 
župnijski pevci.

OBVESTILA 
(če bodo pogoji glede ukrepov proti koronavirusu to dopuščali)

Voščilo
Na betlehemskih poljanah so pastirji po vseh hlevčkih pogasili 
ognje in dali ovčke spat. Razsvetljen je bil samo hlevček, v kate-
rem se je rodil Jezus. Tam je bila sveta Družina, bili so modri z 
vzhoda in pastirji. Bilo je nadvse lepo. Vsem želim ob božičnih 
praznikih in novem letu, da bi se tudi v naših srcih rodil Jezus, 
pa bo vse naše življenje razsvetljeno. Tudi še takrat, ko bomo 
zunanje lučke pogasili.

 × Zaradi zimskega časa so tedenske svete 
maše v Grahovem ob 18.00, po podru-
žnicah pa ob 17.00, če jih le naročite.

 × Čez teden molimo po sv. maši po 
različnih namenih: ob ponedelj-
kih  za beatifikacijo naših svetniških 
kandidatov, ob torkih v čast sv. Janezu 
Bosku, ob sredah za domovino, ob če-

trtkih po sveti maši za duhovne po-
klice, 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.
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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.

 × 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 cer-
kev po dogovoru ali po razporedu. Ob 
20.00 so pevske vaje za starejši cerkveni 
zbor. Vabljeni novi člani!

 × 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.

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

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

 × V naši župniji je prejel sveti krst 
Leonard (19. 12.). Naj Bog blagoslavlja 
njega in njegovo družino.

 × Nazadnje sta v naši župniji bila 
cerkveno pokopana: Helena  Rok 
v  Žerovnici  (17.  11.) in Mitja Rok 
(18. 11.) v Grahovem. Gospod, daj jima 
večni pokoj! Hvala vsem, ki darujete za 
svete maše naših pokojnih.

 × Priporočam verski tisk, predvsem Dru-
žino in Ognjišče, za otroke pa Mavrico. 
Naročniki na verski tisk lahko porav-
nate letno naročnino pri g. župniku. 
Vabimo tudi nove naročnike.

 × Kupite lahko Marijanski koledar (3 evre) 
in pratiko (6,5 evra) za leto 2022, naroči-
te pa se lahko tudi na Mohorjeve knjige.

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

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 zahvaljevali.
 
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.
Vsi božji svetniki in svetnice, prosite za nas.
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France Balantič
Pred kratkim smo obhajali 100. oble-

tnico rojstva pesnika Franceta Balantiča, 
ki je umrl v vojni vihri prav v našem Gra-
hovem. Rojen je bil 29. novembra 1921, 
umrl pa nasilne smrti 24. novembra 1943 
skupaj še z drugimi domobranci. Čeprav 
je bil mlad, je napisal veliko umetniških 
pesmi. Šele v zadnjih desetletjih so njego-
ve pesmi dobile na veljavi. Ena od teh je 
tudi naslednja.

 
V zimskem vetru

Mraz bruha rože na šipe,
bolest v očeh se košati,
noč bega srca utripe,
kot pes cvili veter pred vrati.
 
O, sam sem na ženitnini,
sam v vinu kopljem spomine,
pojo že dan petelini,
sam v vinu kopljem spomine.
 
Se vrč nekdaj veselil je
z menoj usmiljene roke,
ki segla, nežna kot ivje,
po sad je v veje visoke.
 
In kot se breskev razkolje,
odprla nama je usta.
Ah, dala nama je usta –
še slast na ustnicah polje.
 

In vrč nekoč me hladil bo,
izmil sledi je poljuba,
sijaj v očeh se skalil je,
odšla, odšla je preljuba.
 
Zdaj sam sem na ženitnini,
sam v vinu kopljem spomine,
pojo že dan petelini,
sam v vinu kopljem spomine.
 
Mraz bruha rože na šipe,
bolest v očeh se košati,
noč bega srca utripe,
kot pes cvili veter pred vrati.
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Don Bosko – navdih za naše življenje  
(goduje 31. januarja)

Sv. Janez Bosko je bil ves ze-
meljski in ves nebeški, ves člove-
ški in ves Božji, ves v zemeljskem 
napredku in ves duhoven. Vse 
mu je služilo v en sam namen: 
rešiti duše, da bi tako dostojno 
poveličal Boga, kar je edini smi-
sel vsega življenja in prizade-
vanja. Bil je glumač, rokohitrc, 
spretnež, pa ne za to, da bi postal 
šarlatan in zabavljač, temveč da 
bi pridobil duše za Boga. Bil je 
krojač, pek, slaščičar, mizar, če-
vljar, kovač, pa ne za to, da bi po-
stal uspešen obrtnik, temveč da 
bi bil dober apostol mladih. Bil je 
organist, violinist, čelist, pevec, 
pa ne za to, da bi orkestriral, pač 
pa da bi slavil Boga. Obvladal je 
italijansko, latinsko, francosko, 
grško, hebrejsko, pa ne da bi bil 
prevajalec ali turistični vodič, 
pač pa uspešen vodič duš k Bogu. 
V zapore je tovoril kruh, sadje in 
tobak, pa ne za to, da bi bil le so-
cialni delavec, temveč da bi mla-
de odvrnil od slabega. Kjer se je pojavil, 
povsod so se mladi lepili nanj kot muhe 
na med, pa ne, da bi ga slavili in bi iz tega 
koval svojo slavo, temveč da bi jih vodil k 
svetemu življenju. Bil je milijonar, pa ne za 
to, da bi užival na Havajih, da bi imel jahto 
ali razkošno vilo, temveč da je mladim dal 
kruh, delo in jih vodil v nebesa. Don Bo-
sko je obvladoval življenje. Bil je tako zelo 

človek kot nihče, pa tako potopljen v Boga 
kot le malokateri svetnik. Njemu je bilo 
delo molitev in molitev delo, slavil je Boga 
v cerkvi in na dvorišču, se znašel na kra-
ljevih dvorih in bil doma v barakah. To je 
življenje evangeljskega človeka v polnosti. 
Kot Jezus Kristus, Bog in človek. To je nav-
dih za vse nas, tudi danes in jutri.

Tone Ciglar
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LITANIJE SOČUTJA
Odgovor: Gospod, bodi jim blizu in jih po-
tolaži.
Ko bolečina kar prekipeva,
ko zdravljenje napreduje počasneje, kot 
smo upali,
ko smo preplašeni zaradi terapije,
ko se težko odpovemo svojim načrtom,
ko narašča občutje odtujenosti,
ko smo iztrošeni in utrujeni,
ko nas vznemirja nepotrpežljivost,
ko se tesnobi pridruži še osamljenost,
ko se zaradi bolezni težko pogovarjamo,
ko se v nas naselita obup in malodušje,
ko se zaradi strahu ne upamo soočiti s pri-
hodnostjo,
ko divjanje bolezni načne samozavest,
ko nas napadeta jeza in zamera,
ko nas zamorijo skrbi in preobčutljivost,
ko se je težko opreti na skrb drugih,
ko se prebudi zavist do zdravih,
ko prevladata črnogledost in cinizem,
ko stisko poveča potreba po spravi,
ko bolezen napak razumemo kot kazen,
ko so ljubljeni tako daleč,
ko bolezen povzroči finančne težave, ki 
vodijo v obup,
ko nas objame občutek, da ni smiselno 
upati,
ko nam slabotnost onemogoči, da bi sploh 
mislili,
ko se prijatelji v strahu pred boleznijo 
umaknejo,
ko bolezen povzroči razdražljivost,
ko nas preganjata obžalovanje in sram za-
radi nekdanjih grehov,
ko je težko spati,

ko izgine apetit,
ko se upiramo nujnim spremembam,
ko nas skuša zanikovanje,
ko je videti, da nas nihče ne razume,
ko smo privezani na dom ali omejeni v gi-
banju,
ko grozita apatija in brezdušnost,
ko se zaradi zdravil stanje navidez poslab-
ša,
ko je vse, kar potrebujemo, nežen dotik,
ko je nemogoče ohraniti domače navade,
ko je težko najti moč za nadaljevanje,
ko molitev postane naporna,
ko trpljenje postaja neznosno,
ko se bliža smrt.

Molimo. Usmiljeni Oče, tvoj ljubljeni Sin 
je izkazal posebno sočutje gobavcem, ne-
žnost dolgoletnim bolnikom in ozdravlje-
nje bolnikom, ki so jih položili predenj. 
Predte polagamo vse bolne in tiste, ki po-
trebujejo zdravilno milost. Naj ljubezen in 
usmiljenje božanskega zdravnika dvigne-
ta vse, ki trpijo zaradi bolezni, obnovi jih 
v zdravju in miru. To te prosimo v imenu 
Jezusa, našega Gospoda. Amen.
 



SVETE MAŠE IN GODOVI
1. 1., sobota, 
MARIJA, BOŽJA MATI

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

Po namenu za vse
+ Andrej TELIČ, obletna
Za blagoslov v službi

2. 1., DRUGA BOŽIČNA 
NEDELJA, 
Bazilij in Gregor, škofa

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

Za župljane
Za zdravje
Za zdravje

3. 1., ponedeljek, Jezusovo ime Grahovo (18.00) Po namenu
4. 1., torek, Angela, redovnica Grahovo (18.00) Na čast trikrat Materi Kraljici Zmagovalki
5. 1., sreda, Milena, devica Grahovo (18.00) Za eno rajno dušo
6. 1., četrtek, GOSPODOVO 
RAZGLAŠENJE – Sv. trije kralji

Grahovo (18.00) ++ oče Jože, sin Tine, tast ob r. d. –  
DOVIČEVI

7. 1., petek, Rajmund, duhovnik Grahovo (18.00) ++ Jože in Marija MULEC
8. 1., sobota, Severin, opat Grahovo (18.00) + Matija ROK
9. 1., NEDELJA 
JEZUSOVEGA KRSTA

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

++ Anton in družina KOVAČ
Za župljane
Klementinska maša (namen ge. Melite)

10. 1., ponedeljek, Viljem, škof Grahovo (18.00) Klementinska maša (namen ge. Melite)
11. 1., torek, Pavlin Oglejski, škof Grahovo (18.00) Klementinska maša (namen ge. Melite)
12. 1., sreda, Tatjana, mučenka Grahovo (18.00) Klementinska maša (namen ge. Melite)
13. 1., četrtek, Veronika, devica Grahovo (18.00) Klementinska maša (namen ge. Melite)
14. 1., petek, Oton, redovnik Grahovo (18.00) Klementinska maša (namen ge. Melite)
15. 1., sobota, Pavel, puščavnik Grahovo (18.00) + Mera URBIČ
16. 1., NEDELJA 
VERSKEGA TISKA, 
Marcel, papež

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

+ Mitja ROK
++ Ivana, obl., sin Jože ŠTENTA
V zahvalo za zdravje

17. 1., ponedeljek, Anton, puščavnik Grahovo (18.00) Za župljane
18. 1., torek, Grahovo (18.00) ++ starši KOMIDAR
19. 1., sreda, Suzana, mučenka Grahovo (18.00) V čast sv. Duhu za pravo pamet in blagoslov pri delu
20. 1., četrtek, Boštjan, mučenec Grahovo (18.00) Za duše v vicah
21. 1., petek, Neža, mučenka Grahovo (18.00) + Jože JENC
22. 1., sobota, Vincencij, mučenec Grahovo (18.00) + Mitja ROK
23. 1., NEDELJA 
SVETEGA PISMA, 
Akvila, mučenec

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

+ Janko POROK, obletna
+ Janez GODEJŠA, obletna
++ Marija, Matevž ŽNIDARŠIČ, obl.

24. 1., ponedeljek, Frančišek Saleški, škof   Za župljane
25. 1., torek, SPREOBRNENJE 
APOSTOLA PAVLA

Grahovo (18.00) V čast sv. Duhu za pravo pamet in bla-
goslov pri delu

26. 1., sreda, Timotej in Tit, škofa Grahovo (18.00) Za zdravje
27. 1., četrtek, Angela Merici, ust. uršulink Grahovo (18.00) Za srečo in zdravje v družini
28. 1., petek, Tomaž Akvinski, c. učitelj Grahovo (18.00) + Tone FAJDIGA
29. 1., sobota, Sabina, mučenka Grahovo (18.00) Pavel, Alojzija OCEPEK
30. 1., DON BOSKOVA 
NEDELJA, Martina, mučenka

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

+ Jožefa HERBLAN, 4. obletna
++ Ivana, sin Jože LOGAR
+ Marija SRNEL, obletna

31. 1., ponedeljek, Janez Bosko, 
ust. salezijancev

Grahovo (18.00) Na čast sv. Duhu za moža

 
 


