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O ZVESTOBI V MAJHNIH STVAREH
Usoda sv. Frančiška Saleškega je bila dokončno odločena: moral je stopiti v naporno 

in nevarno škofovsko službo. Oktobra 1602 je pisal nekemu prijatelju: »Naj se zgodi, 
kar bo hotela Božja previdnost. Jaz sem še vedno tak, kot sem bil do sedaj: ne želim si 
škofovske službe, kakor si je nikoli nisem želel. Če me doleti, jo bo treba opravljati; če 
pa me ne doleti, bo toliko bolje zame.« Kako bi škofovska služba ne prišla? Posvečenje je 
bilo določeno 8. decembra, zato je Frančišek zapisal, da je na praznik Marijinega Brez-
madežnega spočetja prav Nebeški Materi v roke iz-
ročil svojo usodo. Za kraj škofovskega posvečenja je 
izbral mesto Thorens, ker so tam živeli njegova mati 
in bratje. Na posvečenje se je pripravil s tritedenski-
mi duhovnimi vajami na domačem gradu in v sa-
moti. Sv. Frančišek takole piše o zvestobi v malem: 
»Bodi pripravljen pretrpeti za Gospoda obilo velikih 
bridkosti, celo mučeništvo. Odloči se podariti mu, kar 
imaš najdragocenejšega, če mu bo tako všeč: očeta, mater, moža, ženo, otroke, celo svoje 
oči in svoje življenje. Na vse to naj bo tvoje srce pripravljeno. Dokler pa ti Božja previdnost 
ne pošilja tako občutnih in velikih bolečin, pa vsaj vdano prenašaj drobne žalitve, majhne 
nevšečnosti, malo pomembne izgube, ki se ti dogajajo dan za dnem. Ob teh majhnih prilo-
žnostih, ki jih boš izkoristil z ljubeznijo in zavzetostjo, boš popolnoma osvojil njegovo srce. 
Postalo bo čisto tvoje. Majhna vsakodnevna dejanja ljubezni, glavobol, zobobol, oteklina, 
moževo ali ženino čudaštvo, razbit kozarec, zaničljiv izraz ali kujanje, izgubljene rokavice, 
prstan ali robec, majhna prisila, da greš zgodaj spat ali rano vstaneš, zato da moliš ali 
pristopiš k obhajilu, droben občutek sramu, ki ga ima človek, ko naj javno opravi nekatere 
pobožnosti – skratka, vse te majhne nevšečnosti, sprejete z ljubeznijo, so Božji dobroti v 
zelo veliko dopadenje.«
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NAPOVEDNIK
• Mesec oktober je posvečen Mariji, ro-

žnovenski Materi božji. Pred vsako 
tedensko sveto mašo molimo rožni ve-
nec, ob nedeljah pa eno desetko.

• Prvi teden v oktobru obhajamo teden 
za življenje.

• V soboto, 1. oktobra, organiziramo 
izlet v zabaviščni park Gardaland. 
Prevoz in vstopnina znašata 60 evrov. 
Še so prosta mesta. Prijave zbira žu-
pnik Sandi.

• Na prvo nedeljo v mesecu, 2. 10., pri 
grahovski sv. maši sodelujejo otroci 
predšolskega in 1. razreda.

• V nedeljo, 9. 10., pri grahovski sv. 
maši sodelujejo otroci 2. razreda. Je 
ofer za kurjavo. Pride g. Maks iz Be-
gunj za mesečno sv. spoved.

• V soboto, 15. 10., bo od 9.00 do 12.00 
mini oratorij za otroke v župnišču. Va-
bljeni prav vsi!

• V nedeljo, 16. 10., pri grahovski sveti 

maši sodelujejo otroci 3. razreda.
• V torek, 18. 10., bo ob 19.30 sestanek 

staršev bodočih prvoobhajancev (2. 
razred) v župnišču. Vabljeni vsi starši!

• V nedeljo, 23. 10., obhajamo svetov-
ni dan misijonov. Zbiramo sredstva 
za slovenske misijonarje in zanje tudi 
molimo. Smo pa tudi sami misijonar-
ji med ljudmi, ki Boga ne poznajo ali 
ga celo sovražijo. V Grahovem sode-
lujejo pri sv. maši otroci 4. razreda. V 
Žerovnici in na Bločicah ni sv. maše 
ta dan, ker je župnik na romanju z 
molitveno skupino sv. Duha.

• Na Martinovo soboto (12. 11.) bomo šli 
na Martinovo romanje v Koper in oko-
lico (Strunjan, Izola, Marezige, Hrasto-
vlje  …). Prispevek za prevoz, malico, 
kosilo in degustacijo znaša 50 evrov, za 
župnijske pevce 50 % popusta. Podrob-
nosti bomo objavili naknadno. Prijave 
zbira župnik Sandi. Vabljeni!
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OBVESTILA
 H Septembra smo začeli novo šolsko in 
veroučno leto. Občasno bodo ob sobo-
tah ob 11.00 tudi delavnice. Prispevek 
za verouk znaša 40 evrov za prvega 
otroka, za vsakega naslednjega iz dru-
žine pa 10 evrov manj. Zbiramo prijave 
tudi za  predšolski verouk, imenovan 
Sončni žarek. Vabljeni!

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

 H Na prvo soboto molimo litanije v čast 
Materi Božji.

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

 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 zdravje naših bolnih in ob sobo-
tah za družine.

 H Uradnih ur ni,  ker je g. župnik dose-
gljiv vedno pred in po sv. maši, pa tudi 
na mobitel.

 H V naši župniji je prejela sv. krst Nika 
(3. 9.). Naj Bog ohranja njeno družino 
v svoji ljubezni!

 H V cerkvi na Bločicah sta si (3. 9.) pred 
Bogom obljubila zvestobo in ljubezen 
Klavdija in Ažbe Žnidaršič. Naj Vse-
mogočni blagoslavlja njuno družino.

 H S cerkvenimi opravili smo pokopali v 

Žerovnici gospo Ano Štenta (16. 9.). 
Gospod, daj ji večni pokoj in večna luč 
naj ji sveti.

 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 Razen rednih sodelavcev pri oblikova-
nju mesečnih oznanil vabim k sodelova-
nju 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 Ob sobotah naše gospe rade čistijo in 
krasijo župnijsko cerkev, pa tudi žerov-
niško. Občasno pa tudi na Lipsenju in 
Bločicah. Hvala za vaš trud in skrbnost. 
Vabimo k  sodelovanju tudi druge go-
spe!

 H Hvala tudi vsem, ki namensko darujete 
za cerkev sv. Štefana. Nadaljujemo ob-
novo. Bog povrni!

 H Zahvaljujem se vsem za bero in tudi 
za vaše dobrote z vrta, ki jih prinesete 
v župnišče. Bog povrni!

 H Slovenski škofjwe so odločili, da je dar 
za sv. maše s 1. septembro 23 €. Hvala 
za razumevanje.

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



4

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.

URNIK VEROUKA ZA OTROKE 2022/23

Torek: 13.30 sedmi razred.
Sreda: 15.30 tretji in peti razred,

16. 30 predšolski in prvi razred, drugi razred.
Četrtek: 13.30 četrti razred,

14.30 osmi razred,
16.00 deveti razred.

Petek: 13.15 šesti razred.

DOGODKI
Blagoslov šolskih torb 
na katehetsko nedeljo

V nedeljo, 25. 9. 2022, je pri sv. maši 
v Grahovem potekal blagoslov šolskih 
torb. Kar nekaj veroučencev je sklenilo, 
da bo svoje šolske stvari zaupalo Bož-
jemu varstvu in šolske torbe postavi-
lo pred oltar. Gospod župnik Sandi je 
konec maše poleg torb blagoslovil tudi 
ostale vernike, ki so bili prisotni. Med 
sv. mašo pa je večkrat poudaril, da Bog 
pomaga tistim, ki se trudijo, s čimer je 
želel opozoriti na to, da blagoslov torb 
ne pomeni, da se otrokom ne bo treba 
nič učiti. Sv. mašo so z ubranim petjem 
naredili še lepšo in slovesnejšo župnijski 
pevci, ministranti, devetošolka Neža s 
prebranimi prošnjami in ostali sodelu-
joči. 

 
Molitev k sv. Judu Tadeju, 
apostolu (goduje 28. 10.)

Pozdravljam te, sveti Juda Tadej, ti so-

rodnik našega Gospoda in Odrešenika Je-
zusa Kristusa, veliki apostol in slavni mu-
čenec. Čestitam ti k plemenitemu rodu, k 
tvojim krepostim in svetosti ter večnemu 
blaženstvu. Zaupam v tvojo mogočno 
priprošnjo in zaradi premnogih tvojih za-
slug prihajam k tebi. Posnemal bom tvoj 
zgled in si prizadeval za tvoje češčenje. Ti 
pa, sveti Juda Tadej, me pridruži številu 
svojih izvoljenih in se me pred Gospo-
dom pogosto spominjaj. Od Jezusa mi iz-
prosi, da se mi pomnoži vera, utrdi upa-
nje in razvname ljubezen. Varuj me pred 
vsakim zalezovanjem hudega duha in mi 
pomagaj, da bom uspešno premagoval 
duševne in telesne nevarnosti. Varuj me 
malodušnosti in obupa. Pomagaj mi iz 
stisk, iz katerih si sam ne morem poma-
gati. Od Boga mi izprosi tiho vdanost v 
Njegovo Sveto voljo in oblije Njegovega 
blagoslova za vsa moja dela, zlasti za mi-
lost stanovitnosti v dobrem in za srečno 
zadnjo uro. Amen.
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Jezusove besede sv. 
Favstini Kovalski (1. 10. 1937)

Moja hči, potrebujem tvojo daritev, 
napolnjeno z ljubeznijo, kajti samo ta ima 
pred  menoj vrednost. Veliki so dolgovi 
sveta, storjeni zoper mene; odplačajo jih 
lahko čiste duše s svojo žrtvijo, daritvijo, 
z duhovnimi deli usmiljenja. Zapiši to za 
tiste osebe, ki so pogosto zaskrbljene, ker 
nimajo tvarnih dobrin, da bi z njimi vršile 
telesna dela usmiljenja. Enako ali veliko 
večjo vrednost imajo duhovna dela usmi-
ljenja: zanje pa ni treba ne dovoljenja ne 
žitnice, dostopna so vsem. Če oseba ne 
naredi dela usmiljenja, ki ga je na kakršen 
koli način sposobna, na sodni dan ne bo 
dosegla mojega usmiljenja. O, če bi ljudje 
znali nabirati večne zaklade, bi ne bili so-
jeni, ker bi z usmiljenjem prehiteli mojo 
sodbo.

 
SVETI JANEZ KAPISTRAN

Iz Frančiškovih redov je izšlo veliko 
pomembnih in vplivnih osebnosti. Eden 
med večjimi in pomembnejšimi je gotovo 
tudi sveti Janez Kapistran, ki je bil potujo-
či pridigar, mirovni posrednik, spovednik, 
redovni prenovitelj, imenovan tudi »apo-
stol Evrope«.

Janez se je rodil 24. junija 1386 v majh-
nem kraju Capestrano (od tod je njegovo 
ime, ki so ga že sodobniki izgovarjali Ka-
pistran) v Abruzzih, vzhodno od mesta 
L‘Aquila v  Italiji. Njegov oče Anton je bil 
bogat baron, ki se je tam naselil kot vojak 
in se poročil z domačinko. Janez je že kot 

mladenič ostal brez očeta. Toda nadarjeni 
fant se je v svetu dobro znašel. V Perugii 
je študiral pravo in pri šestindvajsetih letih 
postal župan svojega mesta. V poznejših 
mestnih prepirih so ga odstranili s polo-
žaja in ga vrgli v ječo. Med težkim ujetni-
štvom je doživel osebno spreobrnjenje. V 
ječi je sanjal, da ga sveti Frančišek kliče in 
vabi v svoj red. Odkupil se je iz ujetništva, 
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dosegel spravo s sovražniki svoje rodbine, 
ki so mu prej pobili štiri brate in požgali 
dve hiši. 4. oktobra 1416 je sprejel redov-
no obleko. Težko se je odločil za samo-
stan, ko pa se je oklenil novega življenja, 
se ni več oziral nazaj. Leta 1417 je napravil 
obljube in papež Martin V. mu je že leta 
1418 dovolil prejeti mašniško posvečenje. 
Imenoval ga je za inkvizitorja zoper krivo-
verske voditelje po Italiji. Kapistran je to 
poslanstvo opravljal brez nasilja. Ljudi je 
nagovarjal z besedo ljubezni in predvsem 
s svojim zgledom spokornosti.

Janez je kmalu postal prijatelj ljudske-
ga misijonarja Bernarda Sienskega. Šest 
let starejšega redovnega brata je spremljal 
na njegovih misijonskih popotovanjih, ko 
pa je prejel mašniško posvečenje, je tudi 
sam postal potujoči pridigar. Bernard 
Sienski je skupaj z Janezom Kapistra-
nom skrbel za razširjanje Frančiškovega 
reda po Italiji. Kakor k Bernardu so tudi 
k Janezu prihajale cele množice ljudi, ko 
je pridigal. Kamorkoli je prišel, povsod 
so ga slovesno sprejeli in ga pospremili 
v mesta. Ko je govoril Janez Kapistran, 
so bile tudi največje cerkve premajh-
ne. Množice so vrele k njemu, ker ga je 
spremljal sloves velikega čudodelnika in 
Božjega glasnika. Papež je bil navdušen 
nad govorniškimi sposobnostmi tega 
Frančiškovega brata in nad karizmo, s 
katero je izpolnjeval svoje poslanstvo. 
Zato ga je večkrat postavil za svojega le-
gata (odposlanca). Deloval je v Avstriji in 
na Moravskem, na Češkem in v Nemčiji, 
na Poljskem in Nizozemskem. Živel je v 

času reform Frančiškovih redov in si je 
prizadeval, da bi bratje oblikovali način 
življenja, ki bi bil čim bližji duhu svetega 
Frančiška.  Celih štirideset let je pridigal 
vsak dan, privoščil si ni skoraj nič počit-
ka. S  svojimi besedami s prižnice je po-
segal tudi v politiko in pripomogel, da so 
se pomirili sprti vladarji in vojskujoča se 
mesta. Ko je leta 1453 padel Carigrad in 
so pričakovali napad Turkov na Srednjo 
Evropo, je Kapistran na več državnih 
zborih pridobival kneze za obrambo kr-
ščanskega sveta. Ko so vsi poveljniki obu-
pavali, je Kapistran po notranjem navdi-
hu vodil krščanske čete v boj in 22. julija 
1456 rešil Beograd nevarnega obleganja. 
S križem v roki je spodbujal vojake k na-
padu na Turke.

Umrl je zaradi kužne bolezni 23.  ok-
tobra 1456 v Iloku na Hrvaškem. Na dan 
smrti obhajamo njegov god. Njegovi po-
smrtni ostanki so se izgubili. Papež Ale-
ksander VIII. ga je leta 1690 razglasil za 
svetnika, za blaženega pa je bil razglašen 
že leta 1622.

Upodobitve
Klasična upodobitev Janeza Kapistrana 

je tista, ki kaže svetnika z zastavo s križem. 
Eden najbolj znanih primerov je slika Bar-
tolomea Vivarinija, ki je nastala leta 1459, 
štiri leta po Janezovi smrti. Razstavljena je 
v Louvru v Parizu. Veliki pridigar na upo-
dobitvah pogosto drži v rokah monštranco 
s hostijo, včasih pa je na njej tudi zname-
nje IHS. Prikazan je tudi z razpelom in za-
stavo s križem.
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Spotakne se ob štor in pade črezenj;
pobere se, drvar zakolne jezen:
»Da vrag te je postavil sem … prekleto!
A štor molči, molče mu govori:
Oh, komaj je minilo eno leto,
odkar si deblo mi posekal ti.
 
Kako je raslo v sinji zrak veselo,
kako je zelenelo in dehtelo,
jesen užilo toliko in zim.
Zdaj tu čepim brez krasa, vsem napotje.
Ne ti, ne ti, le jaz naj se rotim
in kolnem rojstva svojega trenotje.
 
Ljudstvo raja, poje, sluša pevski zbor,
jaz sam presedam v gozdu, drugi štor,
pogazili so mojo srečo vso
sodniki črnogledi s srcem krutim.
In zdaj – nad mano se jeze celo;
zakaj? Da se nesrečnega počutim.

Anton Medved
 



SVETE MAŠE IN GODOVI
1. 10., sobota, Terezija Deteta Jezusa, red. Grahovo (19.00) + Andrej KRANJC, ob rojstnem dnevu
2. 10., ROŽNOVENSKA NEDELJA, 
Angeli varuhi

Grahovo (9.00)
Lipsenj (10.15)
Bločice (11.00)

++ Janez, Alojzija LOGAR, obletna
Za župljane
++ Matija, obl., Ivana INTIHAR

3. 10., ponedeljek, Evald, mučenec Grahovo (19.00) Po namenu
4. 10., torek, Frančišek Asiški, red. Grahovo (19.00) Po namenu
5. 10., sreda, Bartolomej Longo, pravnik Grahovo (19.00) V zahvalo za opravljene izpite
6. 10., četrtek, Bruno, ust. kartuz. Grahovo (19.00) Za ženo ob rojstnem dnevu
7. 10., petek, Rožnovenska Marija Žerovnica (18.00)

Grahovo (19.00)
++ starši Franc, Ivanka VESEL, hči Mira
++ starši Franc, Ivanka VESEL, hči Mira
++ Zora, ob roj. dnevu, Štefan POLOVIČ

8. 10., sobota, Pelagija, spokornica    
9. 10., OSEMINDVAJSETA NEDEL-
JA MED LETOM, Abraham, sp očak

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

+ Jožef VESEL, ob rojstnem dnevu
Za župljane
+ Ciril SRNEL, obletna

10. 10., ponedeljek, Florencij, muč.    
11. 10., torek, Janez XXIII., papež Grahovo (19.00) ++ Janez, Ivanka RAVŠELJ (iz Viševka)
12. 10., sreda, Maksimiljan Celjski, škof Grahovo (19.00) + Mitja ROK
13. 10., četrtek, Kelidona, devica Grahovo (19.00) ++ iz družin PONIKVAR in FAJDIGA
14. 10., petek, Kalist, papež Grahovo (19.00) V zahvalo za življenje in zdravje
15. 10., sobota, Terezija Velika, redov-
nica

Žerovnica (18.00)
Grahovo (19.00)

+ Ana ŠTENTA, 30. dan
V zahvalo za mami

16.  10.,  DEVETINDVAJSETA NE-
DELJA MED LETOM, Hedvika, 
kneginja

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

+ Vida KRANJC
+ Anton PRIMOŽIČ, obletna
Za župljane

17. 10., ponedeljek, Ignacij Antiohijski, muč. Grahovo (19.00) Za srečo in zdravje
18. 10., torek, Luka, evangelist Grahovo (19.00) Po namenu
19. 10., sreda, Kanadski mučenci Grahovo (19.00) Za srečo in zdravje
20. 10., četrtek, Irena, mučenka    
21. 10., petek, Uršula, mučenka    
22. 10., sobota, Janez Pavel II. papež Lipsenj (18.00) + Anton KOTNIK
23.  10.,  MISIJONSKA NEDELJA, 
Janez Kapistran, duh.

Grahovo (9.00) + Ana ŠTENTA, ob rojstnem dnevu

24. 10., ponedeljek, Senoh, menih Grahovo (19.00) Po namenu
25. 10., torek, Darinka, mučenka Grahovo (19.00) Za župljane
26. 10., sreda, Lucijan, mučenec Grahovo (19.00) Po namenu
27. 10., četrtek, Sabina Avilska, muč. Grahovo (19.00) ?
28. 10., petek, Simon in Juda Tadej, ap. Grahovo (19.00) + Antonija BARAGA, obletna
29. 10., sobota, Mihael Rua, sdb Grahovo (19.00) + Srečo ANZELJC, obletna
30.  10.,  ŽEGNANJSKA NEDELJA, 
Marcel, mučenec

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

+ Franc MLAKAR
+ Jože JENC, obletna
Za župljane

31. 10., ponedeljek, Bolfenk, škof Grahovo (19.00) Po namenu
 


