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O OBLAČENJU IN LIŠPANJU
V življenju svetega Frančiška Saleškega se je zgodilo nekaj pomembnega. Kot prošt 

iz ženevskega kapitlja je v letih od 1594 do 1598 postal potujoči misijonar, potreben 
pomoči, reven, nenehno sredi groženj. Ki bo v kritičnih trenutkih našel mir in pogum 
samo v zgledih sv. Frančiška Ksaverija in nedavnih angleških mučencih. On sam bo 
moral kot prvi iti v napad proti Ženevi, vsaj proti ženevskim ministrom, k čemur je 
pozival kanonike svojega kapitlja. Na prošnjo sa-
vojskega vojvode ga je škof Granier poslal osvajat 
pokrajino Šableško za katoliško vero. Naj ga tisti, 
ki v njem vidijo samo blagega pastirja, ki bedi 
nad nežnimi ovcami in jagenčki sredi cvetočih 
travnikov, spremljajo v njegovem misijonarskem 
boju. V njem bodo odkrili bojevnika, o kakr-
šnem govori sveti Pavel, ki si je nadel »oklep vere 
in ljubezni, za čelado pa upanje odrešenja« (1 Tes 
5, 8). Takole pove o dostojnem oblačenju in urejanju: »Dostojnost obleke in okrasja je 
odvisna od vrste blaga, kroja in snažnosti. Kar zadeva snažnost naše obleke, mora biti 
skoraj vedno na primerni višini. Kolikor je le mogoče, ne smemo trpeti na njen nobene 
umazanije in madežev. Zunanja snažnost nekako predstavlja notranjo poštenost. Bog sam 
zahteva telesno dostojanstvo od tistih, ki pristopajo k njegovemu oltarju in ki jim je nalože-
na glavna skrb za bogoslužje. Ponavadi se lepše oblačimo ob praznikih, odvisno od veličine 
slovesnega dneva. Poročena žena se more in mora kititi, kadar je ob možu in on to želi. Če 
dela enako, kadar je daleč od njega, se že vprašujejo, katerim očem se hoče s to posebno 
skrbnostjo prikupiti. Več lišpa je dovoljeno dekletom, ker si svobodno lahko žele ugajati več 
moškim, pa le zato, da si pridobijo enega za sveti zakon. Vedno se norčujemo iz starih ljudi, 
ki hočejo biti mladostno nališpani. Takšne neumnosti moremo prenašati le pri mladini.«
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NAPOVEDNIK
• V nedeljo, 24. julija, obhajamo Kri-

štofovo nedeljo. Pri obeh sv. mašah 
bomo blagoslovili naše avtomobile. 
Vaš dar je namenjen za vozila naših 
misijonarjev. Hvala. Prav na ta dan 

obhajamo tudi dan starih staršev, kot 
ga je določil sedanji papež Frančišek.

• V zadnjem tednu meseca julija je žu-
pnik Sandi na duhovnih vajah, a vsee-
no vedno dosegljiv na telefon.

OBVESTILA
• Mesec julij je počitniški in dopustni-

ški mesec, zato ni verouka, ne pev-
skih vaj, ne drugih župnijskih dejav-
nosti.

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

• Po dolgem času so slovenski škofje 
ponovno zvišali dar vernikov ob na-
ročilu sv. maše. Ta znaša po novem 23 
evrov. V luči vse splošnih podražitev 
se ta ukrep zdi logičen. Komur bi bilo 
preveč, lahko da kar po starem, to je 
20 evrov.

• 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 naše bolnike in ob sobotah za 
družine.

• V počitnicah ni uradnih ur, je pa g. žu-
pnik Sandi dosegljiv vedno pred in po 
sv. maši ali na mobitel.

• V času dopustov lahko obiščemo cer-
kve tudi v krajih, kjer počitnikujemo. 
Boga ne smemo nikoli poslati na do-
pust.

• 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 cer-
kev po dogovoru ali po razporedu.

• 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 oblikova-
nju mesečnih oznanil vabim k sodelo-
vanju še druge, ki znate kaj lepega na-
pisati.

• Zaradi premajhnega števila anima-
torjev letošnje poletje oratorija ne bo. 
Že lani so bile težave zaradi delavnic – 
pa tudi zaradi varnosti in reda. Bomo 
pa jeseni imeli sobotne oratorije.

• Skupaj s cerkniško župnijo bomo 
romali v Toskano (18.–20.  8.). Še so 
prosta mesta. Interesenti dobijo več 
informacij pri župniku Sandiju. Va-
bljeni!

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

• V naši župniji so v zadnjem času 
prejeli sv. krst: Tereza, Tiney Lan in 
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Hana (12. 6.), Tim in Tomaž (19. 6.) 
ter Filip (26. 6.). Naj jih Bog blagosla-
vlja in njihovim družinam naklanja 
ljubezni.

• Umrl je Franc Valenčič iz Grahovega, 
ki pa sicer ni bil cerkveno pokopan. Pa 
vendar župnik Sandi, ki ga je zadnjega 
pol leta skoraj vsak dan obiskal, zanj 

moli in ga priporoča v molitev tudi 
drugim.

• Priporočam verski tisk, predvsem 
Družino in Ognjišče, za otroke pa Ma-
vrico.

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

DOGODKI
SVETA BIRMA

Pridi, pridi Sveti duh  je odmevalo 
po vsej cerkvi Brezmadežnega spočetja 
Device Marije, ko je 15 birmancev v 
nedeljo, 29. 5., prejelo zakrament svete bir-
me. Osem  sedmošolcev in sedem osmo-
šolcev je nestrpno pričakovalo ta dan, ko 

so prejeli Božjo milost in darove Svetega 
Duha. Zakrament svete birme jim je po-
delil ljubljanski škof g. Franc Šuštar, ki jim 
je v tednu priprav namenil tudi nekaj po-
učnih besed za življenjsko popotnico pri 
spoznavanju Božje ljubezni.

Ažbe, Bruno, Erik, Gašper, Marcel, 
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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.

Mark M., Mark Ž., Rok, Eva, Hana, Kle-
men, Manca, Neža, Žan in Živa so ob-
novili krstne obljube, se utrdili v veri in 
prejeli moč Božjega Duha. Ta pomemben 
korak so uspeli doseči s svojo notranjo 
pripravljenostjo, predvsem pa s pomočjo 
župnika Sandija, ki jih je z veliko mero 
potrpežljivosti pripravljal na življenje po 
Jezusovem nauku.

Za vso podarjeno znanje, brezpogoj-
ni trud, potrpežljivost in vodenje po poti 
do Jezusa in prejema Božje milosti se star-
ši iz srca zahvaljujemo župniku Sandiju in 
katehetinjama Patricii in Poloni.

N.M.

Žegnanje na Bločicah
Na drugo nedeljo v mesecu juniju smo 

obhajali praznik zavetnikov sv. bratov Pri-
moža in Felicijana, ki sta bila rimska vojaka, 
a tudi pogumna kristjana. Ker se nista želela 
odpovedati svoji veri, so ju mučili in usmrti-
li. Nista se bala smrti, saj sta vedela, da ju bo 
Bog sprejel v nebeško kraljestvo, ker ga nista 
zatajila. Zgled sta nam vsem, da bi poživili 
vero v Boga in v njegovo pomoč tudi v teh 
naših negotovih časih. Pri sv. maši so sodelo-
vali tudi cerkveni pevci in organistka Anita. 
Vaščanke so po končani slovesnosti v cerkvi 
pogostile vse prišleke s sladkimi dobrotami, 
župnik pa je poskrbel za vino in pivo.      sos
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Sveti Charbel (Šarbel) Makhlouf 
se je rodil l. 1828 v maronitski vasi 

Bega – Kafra ob  vznožju Libanonskega 
Gorja, pri krstu pa je dobil ime Jožef. Z 
vstopom v samostan Annaya l. 1851 je do-
bil redovno ime Šarbel. Takrat je začel tudi 
s strogim asketskim življenjem. Opravljal 
je težka fizična dela in se hranil s prepeče-
nim kruhom in najslabšimi plodovi vrta, 
čeprav je še za to vedno prosil za dovolje-
nje. Svojo svetost je pridobil kot skriti in 
zatajevani libanonski redovnik. Zadnjih 
15 let življenja je preživel kot puščavnik, 
popolnoma potopljen v kontemplacijo in 
samozatajevanje. Njegovo življenje je bilo 
osredotočeno na evharistijo in vsakdanjo 
sveto mašo. Okoli njegovega groba je 45 
dni in noči brlela svetloba, a telo je osta-
lo nestrohnjeno vse do današnjih dni. Ob 
grobu se je čutil poseben vonj. Samo prve 
tri mesece po njegovi smrti je zabeleženih 
350 ozdravljenj po njegovi priprošnji, za-
radi katerih so ga že za časa življenja, še 
posebno po smrti, klicali čudodelnik. Leta 
1965 ga je papež Pavel VI. proglasil za bla-
ženega, leta 1977 pa za svetnika.

Litanije svetega Šarbela
Sveti Šarbel – poživi našo vero!
Živi čudež Božji.
Junak pobožnosti, ljubezni in vere.
Čisti studenec, ki pogasi vsako žejo.
Zdravilo, ki ozdravlja telo in dušo.
Obilni dar, vse prekipevajoč.
Puščavnik, slaven po svojih velikih čudežih.
Zaničevalec vsega bogastva tega sveta.
Krotko jagnje, s srcem polnim usmiljenja.

Dragocena dišava, ki napolnjuje ves svet.
Služabnik Presvetega oltarnega Zakramenta.
Častilec vedno čiste Device Marije.
Radodarni darovalec, ki izpolnjuješ stvar-

stvo z blagoslovom in milostmi.
Dišeče kadilo libanonskih ceder.
Svetilnik, ki razsvetljuje Božjo Cerkev.
Čudovita svetloba, ki je sijala iz groba.
Pozorni poslušalec in izpolnjevalec prošenj 

vernih.
Nad vsako hvalo čist in ubogljiv.
Revež, ki sprejema in ljubi vsa pomanjkanja.
Kličoči glas, ki prebuja vest.
Zgled za ljudi današnjega časa.
Angel v človeški podobi.
Dragocena krona meništva.
Naš zaklad in ponos za vse čase.
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Prosi za nas, o sveti samotar Božji,
da postanemo vredni obljub Kristusovih.

Molimo. O sveti Šarbel, bil si goreč in 
ranjen od hrepenenja po Božanskem ve-
ličastvu. Bil si mogočen v duhu in junak 
molitve in pokore. Na nenavaden način 
si razglašal pomen nadnarave in nujnost 
samozatajevanja pred Prestolom Božje 
navzočnosti, ki presega vse človeške vre-

dnote. Hvala bodi skrivnostnemu Telesu 
Kristusovemu, ki je Cerkev. Vedno si bil 
povezan z našim Gospodom in s člove-
štvom z zvezo ljubezni. Ne moremo ti sle-
diti v tvojo samoto in po poti tvojih žrtev, 
toda prosimo te, izpolni naša srca z željo 
po poboljšanju in pomagaj nam razume-
ti velik pomen duhovnega življenja in daj 
nam spoznati, kako nujen je za našo reši-
tev. Amen.

Vprašanje o smislu življenja  
je vprašanje o prihodnosti

Vprašanje o smislu življenja je vedno 
tudi vprašanje o prihodnosti. Noben člo-
vek ne more živeti pristno, avtentično, 
ne da bi se spraševal: kako in kaj bo jutri, 
pojutrišnjem, v nekaj letih, v daljni priho-
dnosti – z menoj samim, z mojo družino, 

mojim delom, mojimi načrti: z mojimi 
soljudmi, s katerimi sem povezan, z dr-
žavo in družbo, s političnim razvojem na 
našem planetu. Večinoma se ljudje sprašu-
jemo po več ali manj bližnji prihodnosti. 
Pridemo pa v položaj, ko ni na kocki bli-
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žnja prihodnost, marveč prihodnost na-
sploh, s tem pa tudi vprašanje o zadnjem 
smislu in cilju realnosti. Položaji, v katerih 
se pogled zaostri nasproti poslednji priho-
dnosti, morejo biti npr.: smrt ljubljenega 
človeka, brezizhodno trpljenje, samotno 
staranje, izkustvo neuspeha in polomije 
v  življenju. Biti morejo pa tudi pozitivna 
izkustva, vrhunska doživetja sreče. Ali 
obstaja prihodnost, kjer bo tisto, kar 
nekdo zdaj izkuša le v odlomku in kakor 
dragoceno osrečujoče naključje, prišlo do 
dokončne in trajne izpolnitve? Ali obstaja 
poslednja prihodnost, ki vse zaobsega in 
dovršuje, prihodnost, ki zagotavlja smisel 
tudi takšnemu življenju, ki je, človeško 
gledano, brezsmiselno in brezupno, in bo 
prinesla izpolnitev in dovršitev vsemu, kar 
je vsaj delno uspelo v našem življenju? Te-
olog Walter Kasper je zapisal: »Človek ne 

samo da ima upanje, človek je bitje upanja. 
Noben človek ne more živeti, ljubiti, delati, 
snovati, ne da bi upal in ne da bi imel odnos 
do prihodnosti. K bistvu človeške osebe 
spada, da je sama sebi dana in naložena kot 
naloga. Prihodnost je za  človeško osebo 
odprtost, ki spada k sestavnim prvinam 
človeške osebe. Prihodnost zaradi tega 
ni nekaj, kar bo jutri in pojutrišnjem: 
prihodnost je sestavna razsežnost 
sedanjosti. Prihodnost odloča o vprašanju, 
čemu in zakaj sedanjost, o smislu človeka 
v današnjosti. Prihodnost ima zato smisel 
v sedanjosti. Kjer je izgubljeno upanje 
na prihodnost, tam postane sedanje življe-
nje nesmiselno.«

Profesor Anton Strle,  
svetniški kandidat naše dekanije

(besedilo napisano v knjigi Živo upanje, 
izdani v letu 1990)



SVETE MAŠE IN GODOVI
1. 7., petek, Estera, sp. žena Grahovo (19.00) Po namenu
2. 7., sobota, Ptujskogorska MB Grahovo (19.00) Po namenu v zahvalo
3. 7., IZSELJENSKA 
NEDELJA, Tomaž, apostol

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

++ Anton, obl., Jožefa HERBLAN
++ Janez, obl., Marija DEBEVC
Za župljane

4. 7., ponedeljek, Urh, škof Grahovo (19.00) + Rok MIHELČIČ, obletna
5. 7., torek, Ciril in Metod, 
slov. apostola

Grahovo (19.00) Za zdravje

6. 7., sreda, Marija Goretti, muč. Grahovo (19.00) ++ Jakob, Marija POROK, obletna
7. 7., četrtek, Edilburga, opatija Grahovo (19.00) ++ Vinko KOBAL, Bernarda in Franci KRAGELJ
8. 7., petek, Prokopij, mučenec Grahovo (19.00) Za zdravje
9. 7., sobota, kitajski mučenci   Sveta maša drugod
10. 7., PETNAJSTA 
NEDELJA MED LETOM, 
Amalija, mučenka

Grahovo (9.00)
 

++ iz družine ANZELJC
 

11. 7., ponedeljek, Benedikt opat Grahovo (19.00) Za župljane
12. 7., torek, Mohor in Fortunat, muč.   Sveta maša drugod
13. 7., sreda, Henrik, kralj Grahovo (19.00) + Alojz KOMIDAR, obletna
14. 7., četrtek, Toskana, žena   Sveta maša drugod
15. 7., petek, Bonaventura, škof   Sveta maša drugod
16. 7., sobota, Karmelska MB Lipsenj (18.00)

Grahovo (19.00)
+ Frančiška ULE, 8. obletna
+ Jožef VESEL

17. 7., ŠESTNAJSTA 
NEDELJA MED 
LETOM, Aleš, spokornik

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

++ Jakob in Ivana MELE
++ Franc, obl., sin Jože ŠTENTA
Za župljane

18. 7., ponedeljek, Miroslav, škof Grahovo (19.00) ++ starši DROBNIČ
19. 7., torek, Makrina, devica Grahovo (19.00) ++ iz družine GODEJŠA in TROHA
20. 7., sreda, Marjeta 
Antiohijska, mučenec

Grahovo (19.00) Za zdravje

21. 7., četrtek, Danijel, prerok Grahovo (19.00) Vsi ++ iz Retij 45
22. 7., petek, Marija 
Magdalena, spokornica

Grahovo (19.00) Za srečo in zdravje

23. 7., sobota, Brigita Švedska Grahovo (19.00) ++ Marija, ob r. d., Franc KOČEVAR
24. 7., KRIŠTOFOVA 
NEDELJA, Krištof, mučenec

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

+ Andrej KRANJC, obletna
+ Janez GODEJŠA
Za župljane

25. 7., ponedeljek, Jakob 
starejši, apostol

Grahovo (19.00) Po namenu?

26. 7., torek, Joahim in Ana, 
Marijini starši

Grahovo (19.00) ++ Anica, ob godu, ostali DOLŠAK

27. 7., sreda, Gorazd in Kliment   Sveta maša na duh. vajah
28. 7., četrtek, Samo, škof   Sveta maša na duh. vajah
29. 7., petek, Marta in Marija   Sveta maša na duh. vajah
30. 7., sobota, Peter Krizolog, škof Grahovo (19.00) Za župljane
31. 7., OSEMNAJSTA 
NEDELJA MED LETOM, 
Ignacij Lojolski, ust. jezuitov

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

++ Julijana in Leopold ZBAČNIK
++ Marija, obl., Janez DEBEVC
+ Terezija ŽELEZNIK, ob roj. Dnevu

 
 


