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OZNANILA
župnije
Grahovo pri Cerknici
O BOGOLJUBNOSTI
Ko je Frančišek Saleški prišel dokončno iz Italije, kjer je kar nekaj let študiral, sta
ga bila vesela najbolj njegova starša. Užalostilo ga je le to, da je njegova mati trpela
zaradi slabega vida. Oče je Frančiška določil, da bo prevzel grad in posestvo ter postal
senator, toda on bi raje bil duhovnik. S težkim srcem je oče vendarle dovolil sinu, da
se odloči, kakor sam misli, da je prav. Že naslednji dan, 10. maja 1593, je prejel talar –
duhovniško obleko. Od škofa je dobil službo prošta in dogovorila sta se, da bo v naslednjem mesecu dni prejel nižje
redove in subdiakonat. 18. septembra istega leta je prejel
diakonat, 18. decembra pa je bil posvečen v duhovnika. Tri
dni pozneje je zapel novo mašo in bil nadvse srečen. Rekel
je: »Pri tej sveti maši je Bog prejel posest nad mojo dušo.«
Frančišek takole pravi o bogoljubnosti: Ob stvarjenju je Bog
zapovedal rastlinam, naj prinašajo sadove vsaka po svoji vrsti. Tako zapoveduje tudi kristjanom, živim rastlinam svoje
Cerkve, naj prinašajo sadove bogoljubnosti, vsak po svojem
položaju in poklicu. Drugače mora udejanjati bogoljubnost
plemič, drugače obrtnik, drugače spet služabnik, drugače
knez, drugače dekle, vdova, zakonska žena. Pa ne samo to.
Vaje v bogoljubnosti je treba prilagoditi močem, opravilom in dolžnostim slehernega posameznika. Mar bi bilo prav, če bi škof hotel živeti samotarsko kakor kartuzijanci? Ali če
zakonci po zgledu kapucinov ne bi hoteli pridobivati premoženja? Če bi obrtnik bil ves
dan v cerkvi kakor menih, menih pa bi bil neprestano na razpolago bližnjemu in v njegovi
službi kakor škof, mar takšna bogoljubnost ne bi bila smešna, zgrešena in neznosna? Pa
vendar se takšne napake prav pogosto ponavljajo. Bogoljubnost prav ničesar ne skazi, in
kadar je pristna, celo vse napravi popolno.

NAPOVEDNIK
H 1. 5. je praznik dela, v Cerkvi pa obhajamo praznik Jožefa delavca. Ta
dan tudi začnemo šmarnično pobožnost v čast Devici Mariji, ki jo vsak
dan opravimo med sveto mašo v Grahovem, kot samostojno pobožnost pa
tudi v Žerovnici in na Bločicah. Vabljeni otroci in odrasli!
H Na god sv. Florijana (4. 5.) bomo, kot
je navada v župnijski cerkvi, opravili sv.
mašo za blagoslov naših polj in zmolili
litanije vseh svetnikov.
H 8. 5. je druga nedelja v mesecu, zato
bosta ofer za potrebe cerkve in priložnost za mesečno sveto spoved. Pri
grahovski sv. maši bo g. Tomaž Kvaternik predstavil kandidata za svetnika, patra Jožefa Kentenicha.
H Od 12. do 14. maja godujejo t. i. ledeni
svetniki: Pankracij, Servacij in Bonifacij. Sledi še »poscana« Zofka (15. 5.) in
pregovorno bi se moralo zatem začeti
bolj toplejše vreme.
H 15. 5. je šesta velikonočna nedelja oziroma začetek devetdnevnice za prvoobhajance.
H Od ponedeljka dalje (16. 5.) prvoobhajanci s starši prihajajo vsak dan k sv.
maši in k šmarnicam v Grahovo. Po sv.
maši sledijo vaje za prvoobhajance.
H 16. 5. si otroci pomerijo prvoobhajilne
oblekice.
H 18. 5. je po večerni sv. maši spoved za
starše prvoobhajancev.
H 19. 5. je po sv. maši spovedovanje prvoobhajancev.
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H 20. 5. je petek, ko so naprošeni starši
prvoobhajancev in birmancev, da postavijo dva mlaja in napis. Tudi uredijo
cerkev in učilnico. Hvala za ves trud!
H 22. 5. je v naši župniji tudi praznik
prvega svetega obhajila. Prvič v življenju bo prejelo Jezusa v svoje srce
naših sedem pridnih drugošolcev:
Anže Babič, Doroteja Opeka, Enej
Godeša, Iva Petrič, Izabela Ocepek,
Mija Urbas, Neža Jenček in Simon
Modec. Če bo lepo vreme, se slavljenci in starši zberemo na dvorišču in
gremo v procesiji v cerkev. Molimo
zanje in za njihove družine. S petjem
bo popestril slovesnost naš cerkveni zbor. Po sv. maši bo pogostitev za
slavljence in njihove družine v župnišču. Zahvala vsem za sodelovanje in
pomoč pri pripravi in lepem poteku
slavja.
H Od ponedeljka (23. 5.) dalje bo tedenska priprava in vsak dan vaje za birmance po sv. maši.
H V torek, 24. 5., na praznik Marije Pomočnice bo ob 18.00 srečanje birmancev s škofom. Med sv. mašo bo škof
v spovednici za starše in botre. Po sv.
maši pa bo srečanje s člani župnijskega
in gospodarskega sveta.
H V četrtek, 26. 5., na praznik Gospodovega Vnebohoda, bo po maši sv. spoved
za birmance.
H 27. 5. goduje tudi naš novi blaženi Alojzij Grozde. Njegovo podobo imamo
na platnu tudi v naši župnijski cerkvi.

Radi se mu priporočamo, predvsem pa
slavlja njihove družine, zato se jih
naj nas spodbuja njegovo življenjsko
spomnimo v molitvi.
geslo: Evharistija, sonce mojega življe- H 31. 5. je torek, ko je zaključek šmarnic
nja.
in verouka. Vabljeni vsi otroci v GrahoH 29. 5. je sv. birma. Če bo primerno
vo, da jim razdelimo nagrade za obisk
vreme, se bomo zbrali na dvorišču
pri šmarnicah in spričevala.
starši, botri in birmanci ter šli v procesiji v cerkev. Pri sv. maši sodelujejo
ministranti, pevci, bralci, krasilke in
čistilke. Letos imamo 15 birmancev.
Iz sedmega razreda: Ažbe Gerbec,
Bruno Troha, Erik Rožanc, Gašper
Godejša, Marcel Mihelčič, Mark Mišič, Mark Žnidaršič in Rok Tominec.
Iz osmega razreda pa: Eva Tavzelj,
Hana Mele Grudzinski, Klemen Korče, Manca Žnidaršič, Neža Košir, Žan
Logar in Živa Kovač. Naj Bog blago-

OBVESTILA
 Tedenske svete maše v Grahovem so ob
19.00, po podružnicah pa ob 18.00, 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.
 V mesecu maju vabim otroke s starši k
župnijski sveti maši in šmarnicam.
 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.
 Na prvo soboto molimo litanije v čast
Materi Božji.
 Ob sobotah gospe čistijo in krasijo cerkev po dogovoru ali po razporedu. Ob
20.00 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 sodelovanju še druge, ki znate kaj lepega
napisati.
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 Po dogovoru so priprave za krst in pohovim, ki ste ob pogrebu g. Antona
roko.
Kotnika namesto cvetja darovali za
 V naši župniji je prejel sv. krst Tine
cerkev sv. Štefana. Že to pomlad bomo
Herblan iz Žerovnice (24. 4.). Naj ga
začeli z zunanjo obnovo, ker smo preBog blagoslavlja in njegovi družini natekle dolgove že odplačali. Hvala tudi
klanja ljubezni.
drugim darovalcem!
 S cerkvenimi opravili smo na Bločicah  Priporočam verski tisk, predvsem Drupokopali Magdaleno Kovačič (23. 3.)
žino in Ognjišče, za otroke pa Mavrico.
in Angelo Koman (29. 3.). Gospod, daj  Vsem, ki ta mesec godujete, praznujete
jima večni pokoj in večna luč naj jima
rojstni dan ali kakšen jubilej, voščimo
sveti.
obilo Božjega žegna.
 Zahvaljujem se domačim in vsem nji-

Ljubi, človek, ljubi! (Martin Maroša)
Ljubi, človek, ljubi.
Ljubi brata, ki te rad ima,
ljubi tudi nehvaležneža.
Sovraštva klic prihaja iz pekla,
ljubezni ukaz prihaja iz neba.
Kdor sovraži, seje žalost in nesrečo,
kdor pa ljubi, seje rože, radost, srečo.
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Ne sovraži, ljubi, in boš vedno srečen,
ne sovraži, ljubi, in na laž postaviš
vse trinoge, kruteže, nasilnike,
vse, ki sejejo za sabo smrt, gorje.
Sovraštvo je skeleči ogenj, ki uničuje,
ljubezen balzam, ki blaži in osrečuje.
Ljubezen in dobrota, to je sreča,
sovraštvo in nesloga, vseh nesreč nesreča!

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.

Prvoobhajilna (sestre klarise)
Večerjo zadnjo Jezus je
z apostoli obedoval:
tedaj pa kruh spremenil je –
Njegovo je Telo postal.

Glej, kruh daruje mašnik zdaj,
nato še vino Bogu v dar.
Daruje še vsak sebe naj,
vse, kar ima, da na oltar.

In vino v s svojo sveto Kri
spremenil je – naročil je
apostolom: Naj se godi,
to v moj spomin vi delajte!

Pokaže mašnik hostijo
da počastimo Jezusa:
povzdigne kelih prav tako –
hvalimo Sina Božjega!

Oltar pripravljen je lepo,
ves z belim prtom je pokrit:
saj na oltarju Jezus bo –
pod vinom, hostijo bo skrit.

Neskončno dober Jezus je!
Tako brezmejno ljubi nas:
se v obhajilu nam daje,
s Telesom Rešnjim hrani nas.

Pomočnica vodnica (Alojzij Grozde)
Srcu pošlji Pomočnico,
da predrami ga iz spanja,
daj mu pravega spoznanja.
daj do sebe mi Vodnico,
da na potu kje ne zajde,
da po njej do Tebe najde.
Da bo k Tebi spet prispelo,
da Te blizu bo čutilo,
se pri Tebi pomirilo,
novo pesem Ti zapelo.

In Marija zdaj prihaja,
svojo roko mi podaja,
da popelje me do kraja,
kjer moj bog kraljuje,
s srečo srca napolnjuje.
Svet ta kraj je, draga Mati,
tvoje šmarnice dehtijo,
bele svečice gorijo,
tu mi hočeš Njega dati.

DAROVI SVETEGA DUHA
Dar modrosti
Biti moder pomeni biti pameten, biti
inteligenten. Kdor je pameten, se v življenju veliko nauči in tudi marsikaj doseže.
V času šolskega učenja ali študija si pridobivamo veliko modrosti in znanja. Radi

rečemo, da če veliko vemo, v življenju laže
pridemo skozi. Gotovo to drži, saj nas ne
bo mogel imeti vsak za norca, kaj šele, da
bi nas na vsakem koraku »okrog prinašali«. Toda modrost, ki nam jo daje Sveti
Duh, je drugačna. Predvsem nam pomaga,
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da živimo v skladu z Božjim načrtom, da
živimo tako, kot Bog od nas pričakuje.
Dar umnosti
Nasprotje umnosti je neumnost. Radi
rečemo, če kdo stori kaj narobe, da je neumen. Toda vse pogosto s to besedo žalimo svoje bližnje, ker jo uporabljamo kar
tako iz navade. Umen je tisti, ki uporablja svoj um, svoje možgane, preden kaj
stori. Ponavadi rečemo, da je tak bistroumen, da razmišlja s svojo glavo. To pač
velja za človeški um, potrebujemo pa tudi
Božjega uma, ki nam daje spoznanja o
tem, kaj je dobro za nas.
Dar sveta
Če česa ne vemo, gremo radi k staršem ali prijateljem ter jih povprašamo za
nasvet. Nasvet je lahko dober ali slab. Od
slabih prijateljev lahko pričakujem slab
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nasvet in od dobrih dobrega. Kristjan pa
se bo rad zatekel po nasvet tudi k Bogu.
Dar moči
Živimo v svetu, kjer moč veliko
pomeni. V športu ponavadi zmaga močnejši, tudi v vojnih spopadih. Tistega, ki
je močan, se mnogi bojijo, spet drugi pri
njem iščejo varstva. Moč, ki nam jo daje
Sveti Duh, ni v nasilju ali v zastraševanju.
Je moč, ki mi pomaga premagati najprej
samega sebe in lastne slabosti.
Dar vednosti
So ljudje, ki radi vedno kaj novega izvedo. Pravimo, da so radovedni. To ni slabo,
je pa res, da se lahko zdrava radovednost
sprevrže v »firbec«. O neki stvari imamo
pravo vednost, če jo prav spoznavamo. Ne
zadovoljimo se le z mnenjem drugih, ampak skušamo tudi sami kaj prebrati ali si

ogledati. Vednost, ki mi jo Božji Duh daje,
pa pomeni vedeti o sebi in svetu še nekaj
več kot samo tisto, kar vidim s telesnimi
očmi ali dojemam s človeško pametjo.
Dar pobožnosti
Pobožen je tisti, ki živi po božje. Lepo
je moliti, lepo je hoditi k maši, lepo se je
pripravljati na zakramente svetega krsta,
obhajila ali birme. Toda to še ni dovolj, da
smo pobožni. Tudi v našem življenju se
mora to poznati. Marsikdo hodi k maši, pa
preklinja, marsikdo gre k birmi, pa krade,
marsikdo je kristjan, pa laže.

Dar strahu božjega
V našem življenju je pogosto navzoč
strah. Strah pred slabo oceno, pred razburjenim sošolcem, pred starši, pred učiteljem ali celo duhovnikom. Strah me je
grmenja, teme ali nočnih telefonskih klicev. Včasih smo si sami krivi za strahove
okoli sebe. In celo eden od darov Svetega
Duha nas straši. Pa vendar ni tako. Božji
strah je nekaj dobrega, saj pomeni strah,
da bi pozabili na Božjo ljubezen in usmiljenje.

Sveta Ubaldeska, redovnica
Ubaldeska Taccini se je rodila leta 1136 stanišča v Livornu. Prevažali so z ladjami
v vasici Calcinaia blizu mesta Pise v itali- pesek, opeko in les ter se ji priporočali. Gojanski Toskani. Živela v skromni družini in duje 28. maja. Na ta dan je leta 1206 umrla.
že mlada se je posvetila delu za najbolj uboge in bolne. Ko ji je bilo 16
let, je odšla v mesto Pisa in vstopila
v bolnišnični red svetega Janeza, ki je
pripadal malteškemu redu. 55 let je
v redovniškem poklicu služila predvsem bolnikom in obrobnim. Že med
njenim življenjem so se na njeno priprošnjo zgodili mnogi čudeži. Najbolj znan je tisti, ko je zajela vodo iz
vodnjaka, ki se je spremenila v vino.
Njene posmrtne ostanke – relikvije
so pokopali v cerkvi sv. Janeza Krstnika v njeni rojstni vasi Calcinaia.
Še danes je v svoji deželi zelo čaščena.
V cerkvi Božjega groba v Pisi ima doprsni kip, v katerem so njene relikvije. V mesecu maju so prirejali njej v
čast regato po reki Arno vse do pri7

SVETE MAŠE IN GODOVI

1. 5., TRETJA
VELIKONOČNA NEDELJA

Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)
Bločice (11.00)
2. 5., ponedeljek, Atanazij, škof Grahovo (19.00)
3. 5., torek, Filip in Jakob,
Bločice (18.00)
apostola
Grahovo (19.00)
4. 5., sreda, Florjan, mučenec Grahovo (19.00)
5. 5., četrtek, Gotard, škof
Grahovo (19.00)
6. 5., petek, Dominik Savio, dijak Grahovo (19.00)
7. 5., sobota, Gizela, opatinja
Lipsenj (18.00)
Grahovo (19.00)
8. 5., NEDELJA DOBREGA
Grahovo (9.00)
PASTIRJA,
Žerovnica (10.15)
Viktor, mučenec
Bločice (11.00)
9. 5., ponedeljek, Pahomij, pušč. Grahovo (19.00)
10. 5., torek, Job, svetop. mož Grahovo (19.00)
11. 5., sreda, Antim, mučenec Grahovo (19.00)
12. 5., četrtek, Leopold Mandić, red.
13. 5., petek, Fatimska Marija
14. 5., sobota, Bonifacij, muč. Grahovo (19.00)
15. 5., PETA VELIKONOČNA Grahovo (9.00)
NEDELJA,
Žerovnica (10.15)
Zofija, mučenka
Bločice (11.00)
16. 5., ponedeljek, Janez Nepomuk Grahovo (19.00)
17. 5., torek, Jošt, puščavnik
Grahovo (19.00)
18. 5., sreda, Erik, kralj
Grahovo (19.00)
19. 5., četrtek, Marija Bernarda Grahovo (19.00)
20. 5., petek, Lucifer, škof
Grahovo (19.00)
21. 5., sobota, Teobald, mučenec Lipsenj (18.00)
Grahovo (19.00)
22. 5., ŠESTA
Žerovnica (8.00)
VELIKONOČNA NEDELJA, Bločice (9.00)
Marjeta, redovnica
Grahovo (10.00)
23. 5., ponedeljek, Socerb, muč. Grahovo (19.00)
24. 5., torek, Marija Pomočnica Grahovo (19.00)
25. 5., sreda, Magdalena de
Lipsenj (18.00)
Pazzi, red.
Grahovo (19.00)
26. 5., četrtek, GOSPODOV Grahovo (19.00)
VNEBOHOD, Filip Neri, duh.
27. 5., petek, Alojzij Grozde, muč. Grahovo (19.00)
28. 5., sobota, Ubaldeska,
Lipsenj (18.00)
redovnica
Grahovo (19.00)
29. 5., SEDMA
Žerovnica (8.00)
VELIKONOČNA NEDELJA, Grahovo (9.00)
Maksim Emonski, škof
Bločice (11.00)
30. 5., ponedeljek, Ivana
Orleanska, devica
31. 5., torek, OBISKANJE
Grahovo (19.00)
DEVICE MARIJE

Po namenu Brezmadežne in za duše v vicah
Po namenu
Za župljane
Po namenu
+ Antonija ŽNIDARŠIČ, ob 100. roj. dnevu
+ Anton ŽNIDARŠIČ, obletna
Za blagoslov polj
+ Miroslav JURJEVČIČ, 30. dan
+ Marija, obletna, Zvone PANTAR
+ Anamarija ZGONC, obletna
+ Katarina NAGLIČ, 30. dan
++ Ivanka ŽNIDARŠIČ, obl., družina CERJANEC
++ Alojz, obl., Alojzija VESEL, sin Jožef
Za župljane
Po namenu
Vsi ++ iz Retij 45
++ Anton, Alojzija STRLE
Sveta maša drugod
Sveta maša drugod
++ iz družine ALBREHT in ULE
++ iz družin JENC in PRIMOŽIČ
+ Janez GODEJŠA, obletna
++ iz družin KOVAČIČ in TEKAVEC
V čast Materi Božji za zdravje
Za župljane
+ Jožef VESEL, 30. dan
Po namenu?
++ Rok MIHELČIČ, ob r. d., Alojzij KOMIDAR
+ Ivana LAVRIČ
++ iz družin ANZELJC, KEBE in LESKOVEC
Za blagoslov polj – prošnji dan
Za blagoslov polj
Za prvoobhajance
Za župljane
Po namenu?
Za blagoslov polj
+ Ana TURK, obletna
Za srečo in zdravje
+ Ivana ZEMLJAK, ob r. d., 25. obletna
+ Anton KOTNIK
++ starši KOMIDAR
Za župljane
Za birmance
Po namenu?
Sveta maša drugod
V čast Mariji Pomočnici v dober namen

