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O RAZVEDRILU
Sveti Frančišek Saleški je bil takoj potem, ko je postal duhovnik, tudi umeščen za pro-

šta ženevskega kapitlja. Ob tej priložnosti je imel pomemben govor, v katerem je pozval 
svoje sokanonike kot hrabre sobojevnike, da z duhovnim orožjem spet osvojijo Ženevo: 
»Z ljubeznijo moramo razmajati ženevsko obzidje, z ljubeznijo ga moramo napasti, z 
ljubeznijo ga moramo ponovno osvojiti. Ne 
predlagam vam ne železa, niti smodnika, ka-
terega vonj nas spominja na peklensko peč. 
Naj bo vaš tabor Božji tabor. Z lakoto in žejo, 
ki jo bodo trpeli ne naši nasprotniki, ampak 
mi sami, bomo odbili sovražnika.« Redno je 
bil pri uradnih kornih molitvah, učil je ve-
rouk, pridigal, spovedoval, obiskoval uboge, 
bolne in jetnike. Delal je, goreče je izpolnjeval vse svoje službene dolžnosti. Rad je po-
magal drugim duhovnikom in jih nadomeščal. O razvedrilu pa je takole zapisal: »Nujno 
je, da svojega duha, pa tudi svoje telo, sprostiš s kakšnim razvedrilom. Igre, katerih dobitek 
je nagrada in plačilo za spretnost in iznajdljivost telesa in duha, kakor zbijanje žogice z 
loparjem, žoganje, zbijanje krogle, snemanje obročkov med ježo, šah, to so razvedrila, ki 
so sama na sebi dobra in priporočljiva. Treba se je varovati samo pretiravanja, bodisi glede 
časa, ki ga zanje trošiš, bodisi glede nagrade, ki je pri njih določena. Če uporabljaš za igro 
preveč časa, to ni več razvedrilo, ampak zaposlitev. Ne sprostiš duha ne telesa, utrudiš ju 
in izčrpaš. Če igraš pet, šest ur šah, si na koncu ves ubit in duševno izmučen. Dolgo časa 
zbijati žogico telesa ne odpočije, ampak ga izmuči. Če je nagrada, za katero igramo, previ-
soka, postanejo želje igralcev pretirane. Razen tega ni pravično postavljati visoke nagrade 
za tako malo pomembne in malo koristne spretnosti in dejavnosti, kakor so prav spretnosti 
pri igri. Predvsem pa pazi, da ne navežeš svojega srca na te stvari.«
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NAPOVEDNIK
 � V nedeljo, 5. 6., bodo otroci pri sveti 

maši dobili spričevala. 
 � V nedeljo, 5. junija, bo tudi Binkoštni 

pohod k cerkvi sv. Miklavža na Slivnici. 
Odhod iz Grahovega bo ob 14.00. Sveta 
maša bo ob 16.00. Vabljeni!

 � V nedeljo, 12. 6., je v Grahovem izročitev 
spričeval otrokom. Ker je druga nedelja 
v mesecu, je tudi ofer za potrebe cerkve. 
Namesto podobic bomo dobili knjižico 
o svetniškem kandidatu patru Jožefu 
Kentenichu. Kaj več nam bo o njem po-
vedal g. Tomaž Kvaternik. Begunjski žu-
pnik Maks bo na razpolago za mesečno 
sv. spoved. Ob 11.00 je žegnanjska sveta 
maša v čast sv. Primoža in Felicijana na 
Bločicah. Sodelujejo tudi župnijski pev-
ci. Ofer bo za potrebe podružnice. Hvala 
vsem domačim gospodinjam za postrež-
bo. Župnik Sandi bo častil pa pijačo. Va-
bljeni v čim večjem številu!

 � V nedeljo, 19. 6., bosta nedeljska sv. 
maša in nato telovska procesija. Zače-
tek bo že ob osmih. Otroci pridejo s 
košaricami s cvetjem, da bodo posuli 
oltarje. Skupaj molimo za blagoslov v 
naši župniji. Pri slovesnosti sodelujejo 
naši cerkveni pevci. Po vaseh pa se do-
govorite glede bander in neba. Hvala.

 � V petek, 25. 6., je dan državnosti. Kri-
stjani verujemo, da nam je tudi Bog 
pomagal na poti do lastne države. Zato 
radi molimo za domovino in za tiste, ki 
so na odgovornih položajih. Sami pa se 
trudimo, da bi živeli pošteno.

 � V nedeljo, 26. 6., bomo pred prazni-
kom sv. Petra in Pavla. Del nabirke, 
t. i. Petrov novčič, je (le enkrat na leto) 
namenjen papežu. Še posebej slovesno 
bo v Žerovnici ob praznovanju sv. Pa-
vla, ko bodo tudi naši cerkveni pevci 
prepevali.

OBVESTILA
 H Tedenske svete maše v Grahovem so ob 
19.00, po podružnicah pa ob 18.00, če 
jih le naročite.

 H Čez teden molimo po sv. maši po različ-
nih namenih: ob ponedeljkih  za beati-
fikacijo naših svetniških kandidatov, ob 
torkih v čast sv. Janezu Bosku, ob sre-
dah za domovino, ob četrtkih po sveti 
maši za duhovne poklice, ob petkih za 
naše bolnike in ob sobotah za družine.

 H V mesecu juniju, ki je posvečen Srcu 
Jezusovemu, beremo pri vsaki sv. maši 
t. i. vrtnice.

 H Ob petkih popoldne so uradne ure v 
župnišču,  sicer pa je g. župnik dose-
gljiv vedno pred in po sv. maši ali na 
mobitel.

 H Na prvi petek po sveti maši so litanije 
Srca Jezusovega.

 H Na prvo soboto molimo litanije v čast 
Materi Božji.

 H 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!

 H Ker je naša župnija zaznamovana s sa-



3

lezijansko navzočnostjo, priporočam 
na 24.  v  mesecu spomin Marije Po-
močnice in zadnjega v mesecu spomin 
na sv. Janeza Boska.

 H Razen rednih sodelavcev pri oblikova-
nju mesečnih oznanil vabim k sodelo-
vanju še druge, ki znate kaj lepega na-
pisati.

 H Zaradi premajhnega števila animator-
jev letošnje poletje oratorija ne bo. Že 
lani so bile težave zaradi delavnic pa 
tudi zaradi varnosti in reda. Bomo pa 
jeseni imeli sobotne oratorije.

 H V začetku avgusta bomo romali v Švico 
(5 dni), s Cerkničani pa v Toskano 

(18.–20. 8.). Vabljeni!
 H Po dogovoru so priprave za krst in po-
roko.

 H V naši župniji sta nazadnje prejela sv. 
krst David Baraga (8. 5.) in Ela Babič 
(22. 5.). Naj ju Bog blagoslavlja in njuni 
družini naklanja ljubezni.

 H S cerkvenimi opravili smo pokopali g. 
Jožeta Vesela (22. 4.). Gospod, daj mu 
večni pokoj in večna luč naj mu sveti.

 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.

DOGODKI
Daljni domovini

Pesem moja, drobna ptica,
proti tebi, domovina, naj hiti:
saj požar ljubezni vroče
v mojem srcu ugasnit‘ noče,
Bogu in za dom gori.
 
Oh, Slovenija, izbrana,
med mogočne si poslana,
da jim kažeš bratstva pot:
res si lepa kot nobena,
za pravičnost pa borbena,
naj bi vladal mir povsod.
 
Od Prekmurja do Primorja,
Kranjska, Štajerska, Dolenjska
in Gorenjska te krase,
pa Koroška, Trst, Gorica,
tam slovenska govorica
naj nikoli ne zamre.

Od nekdaj, oh domovina,
za svobodo neutrudna se boriš!
Od sosedov spoštovanja,
ki na svetu mir ohranja,
in pravice le želiš.
 
Oh, Slovenija ljubezniva,
vsak tvoj sin, ki srečen biva,
kjer stoji očak Triglav,
po vasicah in po mestih,
za prihodnost tebi zvestih
svoje bi življenje dal.
 
Oh, Slovenija, mati blaga,
le zvestoba ti je draga,
ta ljubezni sad nam daj!
Bog naj čuva te in brani,
da sinov, ki vsak naj vdani
tvoj svobode bo čuvaj!

Martin Maroša
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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.

Jožefmarija Escrivá de Balaguer
se je rodil 9. januarja 1902 v  Barba-

stru v Španiji. Njegova starša, trgovec José 
in Dolores Escrivá, sta se trudila za dobro 
krščansko vzgojo. Družina se je po izgubi 
premoženja preselila v  Logroño. Tam je 
mladi Escrivá ob pogledu na stopinje v 
snegu bosonogega meniha prvič začutil, 
kot je pozneje pisal, da mu je Bog namenil 
tedaj še neznano poslanstvo. Da bi bil 
lahko povsem na razpolago božji vo-
lji, se je odločil, da postane duhovnik. 
Po letu 1918 je zaključil študij teolo-
gije, sprva v Logroñu, zatem pa na 
papeški univerzi v  Zaragozi, kjer se 
je s privoljenjem predstojnikov vpi-
sal še na  pravno fakulteto  državne 
univerze.  Mašniško posvečenje  je 
prejel 28. marca 1925 in po kratki 
napotitvi na podeželsko župnijo se je 
z dovoljenjem nadrejenih leta 1927 
preselil v Madrid, da bi tam dokončal 
doktorski študij prava. V španski pre-
stolnici je kot duhovnik deloval med 
vsemi sloji prebivalstva. Posvečal se 
je tako ubogim in trpečim v njihovih 
zasebnih bivališčih kot tudi neozdra-
vljivo bolnim in umirajočim v bolni-
šnicah. Postal je kaplan v bolnišnici, ki so 
jo upravljale  apostolske dame presvetega 
Srca Jezusovega, poučeval na univerzitetni 
akademiji in hkrati nadaljeval doktorski 
študij civilnega prava, ki ga je tedaj 
omogočala le madridska univerza. Zaradi 

apostolske vneme ga je vrsta ustanov in 
redovnih skupnosti kmalu začela prositi 
za vodenje duhovnih vaj in maševanje. 
Escrivá je na duhovnih vajah v Madridu 
2. oktobra 1928 odkril, da je njegovo 
poslanstvo ustanoviti  Opus Dei, pot sve-
tosti v Cerkvi, odprto za ljudi vseh slojev 
in prepričanj, ki se trudijo posvečevati 

svoje običajno delo sredi sveta. Dogodek 
je večkrat opisal kot razsvetljenje in vide-
nje, izkušnjo pa pripisoval posredovanju 
Boga. Organizacija je bila sprva namenje-
na moškim, 14. februarja 1930 pa je spo-
znal, da morajo biti v Opus Dei vključe-
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ne tudi ženske. Istega datuma je pozneje 
ustanovil  Duhovniško družbo svetega 
Križa, ki je z Opus Dei neločljivo pove-
zana. V družbo so vključeni tudi škofijski 
duhovniki, ki se v istem duhu trudijo za 
svetost pri opravljanju svojih duhovniških 
obveznosti. Med  špansko državljansko 
vojno  je pobegnil iz Madrida. Pre  An-
dore  in  Francije  se je nastanil na severu 
Španije, v Burgosu, in se po vojni spet vr-
nil v Madrid, kjer je dokončal študij prava 
in opravil doktorat. Escrivá je leta 1946 
odpotoval v  Rim  in se dokončno preselil 
tja. Leta 1947 je Sveti sedež postavil Opus 
Dei in Duhovniško družbo svetega Križa 
kot instituciji kanonskega prava in ju leta 
1950 uradno dokončno potrdil. S tem 
dejanjem je bilo priznano tudi združenje 
sodelavcev, ki mu lahko v duhu ekumen-
ske prenovitve pripadajo tudi nekristjani. 
Iz Rima in s potovanji je širil apostolsko 
delo Opus Dei po celem svetu. Po svojih 
najboljših močeh se je trudil za dobro du-
hovno vzgojo tistih, ki so mu sledili. Zara-
di pravne, teološke izobrazbe in vodstve-
nih sposobnosti so Escrivája imenovali za 
svétnika pri Svetem sedežu, za papeškega 
prelata in za  častnega člana  Papeške te-
ološke akademije. Ustanovil je Rimski 
kolegij Svetega križa (danes Papeška uni-
verza Svetega križa), Rimski kolegij svete 
Marije, Univerzo v Navarri  in v Pamplo-
ni ter v Piuri v Peruju. Zadnja leta njego-
vega življenja so zaznamovala dolga poto-
vanja po Evropi in Ameriki.

Escrivá je bil v prvi vrsti učitelj duhov-
nega življenja. Jedro njegovega sporočila je 

prepričanje, da so prav vsi ljudje poklicani 
k svetosti. »Posvečevati delo, posvečevati 
se v delu, z delom posvečevati druge«  je 
bilo geslo, ki ga je rad ponavljal. Poudarjal 
je potrebo združevanja poklicnega dela, 
molitve in apostolata v trdno življenjsko 
enoto, tako da kristjanov obstoj v vsakr-
šnem oziru postane Bogu všečna daritev. 
V njegovem življenju je igrala ljubezen do 
svobode odločilno vlogo, še zlasti z ozirom 
na dejavnost laikov v posvetnih družbenih 
strukturah. Poudarjal je, da morajo biti la-
iki v časnih vprašanjih povsem svobodni 
in da morajo s to svobodo ravnati odgo-
vorno, tj. v soglasju s krščansko vero in v 
zvestobi nauku Cerkve.

Umrl je zaradi infarkta 26. junija 1975 
na glavnem sedežu Opus Dei v Rimu. 
Tisti dan je pri sveti maši še enkrat izročil 
svoje življenje Cerkvi in papežu. Njegovo 
telo počiva v  kripti  sedanje prelatske 
cerkve Opus Dei, kamor vsako leto prihaja 
molit tisoče  romarjev  z vsega sveta. Ob 
smrti ustanovitelja je organizacija šte-
la 60.000  članov iz 80 narodov in je bila 
razširjena po vseh petih celinah.  Pa-
pež Janez Pavel  II.  je 17. maja 1992 pred 
več kot 200.000 romarji na  Trgu sv.  Pe-
tra  v  Rimu  razglasil Escrivája za  blaže-
nega. 6. oktobra leta 2002 ga je isti papež 
razglasil za  svetnika. V nagovoru zbrani 
množici je rekel: »Sveti Jožefmarija je bil 
poklican, da bi oznanil vsesplošno pokli-
canost k svetosti in dokazal, da so vsakda-
nje življenje in običajna opravila pot po-
svečenja. Lahko bi rekli, da je bil svetnik 
vsakdanjosti.«
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PRVO SVETO OBHAJILO
V nedeljo, 22.  5.  2022, je bilo v Gra-

hovem sveto obhajilo. Zakrament prvega 
svetega obhajila je prejelo osem prvoobha-
jancev, pet deklic in trije dečki. Za Anžeta, 
Dorotejo, Eneja, Ivo, Izabelo, Mijo, Nežo 
in Simona je bil ta dan še posebno nasme-
jan, sonce je sijalo tako na nebu kot tudi 
v njihovih srčkih. Priprave so potekale cel 
teden in prav v veselje jih je bilo gledati, 
poslušati in jih spremljati. Župnik Sandi 
jim je na prijazen način približal pomen 
svetega obhajila. V cerkev so prvoobha-

janci vstopili v procesiji ob svojih starših, 
bratih in sestrah, med sveto mašo so ak-
tivno sodelovali, prebrali prošnje, zahvale 
in peli. Ta dan jim bo zagotovo ostal v le-
pem spominu. Po cerkvenem obredu so se 
otroci posladkali s tortico.

V imenu vseh staršev se želim zahvali-
ti župniku Sandiju za vso podporo, prija-
znost in potrpežljivost. Hvala za duhovno 
podporo, ki jo nudite nam in celotni naši 
skupnosti.
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Razodetje Presvetega Srca Jezusovega 
redovnici Josefi Menendez (1890–1923)

Po zaslugi kardinala Eugenija Pacellija 
so njena razodetja prišla v javnost. Ome-
njeni kardinal je pozneje postal papež Pij 
XII. Takole ji naroča Jezus:

»Sem sama ljubezen! Moje Srce je glo-
bočina ljubezni. Ljubezen je ustvarila člo-
veka in vse, kar obstaja na svetu, da bi mu 
služilo. Ljubezen je nagnila Očeta, da je dal 
svojega Sina za rešitev človeka, ki je zara-
di greha izgubljen. Ljubezen je nagovorila 
brezmadežno Devico, skoraj otroka, da se 
je odrekla lepoti življenja v templju in pri-
volila, da postane mati Boga in sprejme vse 
trpljenje, ki ga nalaga Božje materinstvo. 
Ljubezen me je navedla, da sem se rodil v 
surovi zimi, reven in brez vsega. Ljubezen 

me je trideset let skrivala v popolni skritosti 
in najponižnejših delih. Ljubezen me je na-
gnila, da sem izbral samoto in tihoto, živel 
neznan vsem in bil prostovoljno pokoren 
ukazom svoje matere in svojega krušnega 
očeta. Ljubezen me je spodbudila, da sem 
objel vso bedo človeške narave. Kajti ljube-
zen mojega Srca je videla dalje. Vedela je, 
koliko duš, izpostavljenih pogubljenju, bo 
s pomočjo del in žrtev številnih drugih duš 
spet našlo življenje. Ljubezen me je nave-
dla, da sem pretrpel najodvratnejši prezir 
in najbolj okrutne muke, da sem prelil vso 
svojo kri in umrl na križu, da bi rešil člo-
veka in odkupil človeški rod. Ko me boste 
spoznali, boste našli mir in srečo.«



SVETE MAŠE IN GODOVI
1. 6., sreda,  Justin, mučenec   Sv. maša drugod (za župljane)
2. 6., četrtek, Potin, škof Grahovo (19.00) Po namenu
3. 6., petek, ugandski mučenci Grahovo (19.00) + Julka BAČNIK
4. 6., sobota, Krista, mučenka Lipsenj (18.00)

Grahovo (19.00)
+ Ivana GRADIŠAR, obletna
V spravo za osebne in grehe prednikov

5. 6., BINKOŠTNA NEDELJA, 
Bonifacij, škof

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

Za župljane
++ Stanko, obl., ostali ŠKRLJ
++ Marija, ob r. d., družina KRANJC

6. 6., ponedeljek, MARIJA, MATI CERKVE Žerovnica (18.00) ++ Mira, obl. in ob r. d., starši VESEL
7. 6., torek, Robert, opat   Sveta maša drugod
8. 6., sreda, Medard, škof Žerovnica (18.00) Izvoljen dan
9. 6., četrtek,  Primož in Felicijan, muč. Grahovo (19.00) Po namenu za zdravje
10. 6., petek, Edvard, duhovnik   Sveta maša drugod
11. 6., sobota, Barnaba, apostol Grahovo (19.00) ++ Jožef VESEL, Španičevi
12. 6., NEDELJA 
SVETE TROJICE, 
Eskil, mučenec

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

++ Ljubica, Franica ŽAGAR, obletna
Za župljane
+ Franc, 33. obl., Magdalena KOVAČIČ

13. 6., ponedeljek, Anton Padovanski, red. Grahovo (19.00) Po namenu
14. 6., torek, Valerij, mučenec Grahovo (19.00) + Ana TURK (iz Martinjaka)
15. 6., sreda, Vid, mučenec Grahovo (19.00) Za zdravje SREBOTNJAK in TOMEC
16. 6., četrtek, 
SVETO REŠNJE TELO IN KRI

Grahovo (19.00) + Jože KOVAČ

17. 6., petek, Avit, opat Lipsenj (18.00)
Grahovo (19.00)

+ Anton KOTNIK
Za srečo in zdravje

18. 6., sobota, Elizabeta, devica Lipsenj (18.00)
Grahovo (19.00)

++ starši TRUDEN in LAH
++ starši in brat Jernej (Retje 45)

19. 6., DVANAJSTA NEDELJA 
MED LETOM, Nazarij, škof

Grahovo (8.00)
Žerovnica (10.15)
Bločice (11.00)

+ Angela KOVAČ, obletna
+ Janez GODEJŠA
Za župljane

20. 6., ponedeljek, Marjeta Ball, red. Grahovo (19.00) Živi in ++ iz družine POROK
21. 6., torek, Alojzij, redovnik Grahovo (19.00) ++ Alojzija, ob godu in r. d., in Pavel Ocepek
22. 6., sreda, Janez Fisher, Tomaž More Grahovo (19.00) Po namenu?
23. 6., četrtek, Agripina, mučenka   Sveta maša drugod
24. 6., petek, SRCE JEZUSOVO, 
roj. Janeza Krstnika 

Grahovo (19.00) ++ Franc, obl., in Veronika Rožanc

25. 6., sobota, Srce Marijino   Sveta maša drugod
26. 6., TRINAJSTA NEDELJA 
MED LETOM, Jožefmarija 
Escriva

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

+ + Jožef VESEL (dar. Ivan Knaus)
++ Franc, obl., ostali ROJC, Marija GODEJŠA
Za župljane

27. 6., ponedeljek, Ema Krška, kneginja   Sveta maša drugod
28. 6., torek, Irenej, škof Grahovo (19.00) Po namenu?
29. 6., sreda, PETER IN PAVEL, 
APOSTOLA

Grahovo (19.00) ++ starši FRANC, obl., Marija GORNIK, 
Mežnarjeva rodbina

30. 6., četrtek, rimski mučenci   Sveta maša drugod
 


