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Družba sester sv. Križa  (kratica SSK) je bila ustanovljena leta 1856 v Ingenbohlu 
v  Švici. Ustanovila sta jo kapucin p. Teodozij Florentini in mati M. Terezija Scherer. 
Hotela sta reševati socialne stiske ljudi tedanjega časa, v izobraževanju revnih in skrbi 
zanje sta videla glavno nalogo. Sestre so začele delovati v šolah in sirotišnicah, v bolni-
šnicah in domovih za starejše, posvečale so se ljudem na robu družbe, brezposelnim 
in ljudem s posebnimi potrebami. Leta  1868 so prišle sestre v 
Đakovo na Hrvaškem in tam ustanovile provinco. V Slovenijo 
pa so prve sestre prišle iz Gradca leta 1894, in sicer v Beltince 
v Prekmurju. V Ljubljano v Jozefišče so prišle leta 1896 in od 
tam na Malo Loko 1918. »Vse, kar terja čas, je Božja volja« – te 
besede p. Teodozija so bile vodilo tudi slovenskim sestram. Kri-
stusov obraz so prepoznavale v revnih in zapuščenih otrocih, v 
bolnikih, delavcih, stregle so mu s poučevanjem deklet v gospodinjski šoli, pomagale po 
župnijah in vodile vrtce, izdelovale mašne plašče in oltarne prte. Danes se v samostanu 
zbirajo skupine na delovnih srečanjih, duhovnih obnovah in vajah. Število sester se je 
zelo zmanjšalo (10 v Sloveniji in 2 v tujini) in s tem tudi dejavnosti.

Sestre križniškega reda (kratica SKR) so rimokatoliški cerkveni red, ki je bil usta-
novljen med križarsko vojno v palestinskem Akronu. Glavni namen je bila strežba voj-
nim ranjencem in  romarjem  v  Sveto deželo. Ustanovitelj današnjega sestrskega reda, 
ki je bil po zamrtju v srednjem veku obujen v 19. stoletju, je bil veliki mojster križni-
kov  nadvojvoda Maksimilijan Avstrijski - Este, veliko zaslug za razvoj reda pa ima 
soustanovitelj p. Peter Pavel Rigler. Sestram sta bili zaupani nega bolnikov in oskrba 
revežev – pa tudi vzgoja in izobraževanje deklet. Red je prek  bratov križnikov prišel 
v Slovenijo leta 1895, kmalu zatem so sestre v  Ormožu  ustanovile bolnišnico, ki je 
bila ena najsodobnejših redovnih bolnišnic. Tam je bil tudi sedež slovenske province, 
ustanovljene leta 1918. Danes so v Sloveniji le še tri članice reda.
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NAPOVEDNIK
• 2. 2. je praznik Svečnice ali Gospo-

dovo darovanje. Pri obeh sv. mašah 
lahko z  nakupom sveč darujete za 
cerkveno razsvetljavo. V svetovnem 
merilu je to dan posvečenega življe-
nja.

• 3. 2. je god sv. Blaža in pri večerni maši 
t. i. Blažev žegen za bolezni na grlu.

• 4. 2. bo po pevskih vajah za otroški 
pevski zbor tudi t. i. zimska delavnica 
za otroke (ob 11.00).

• 5. 2. je prva nedelja v mesecu. Pri 
sv. maši sodelujejo otroci 4. razreda. 
Po  sv.  maši lahko prejmemo Blažev 
žegen.

• Od 6. do 10. februarja so zimske poči-
tnice, zato ni ne šole ne verouka.

• 8. 2. je dan Prešernove smrti ali dan 
kulture. Morebiti celo obiščemo kul-
turno prireditev, nedvomno pa lahko 
kaj kulturnega preberemo ali se vsaj 
kulturno vedemo.

• 9. 2. goduje mučenka Apolonija, ki je 
zavetnica proti zobobolu. Tudi njej se 
priporočimo vsaj za njen god, če že ne 
takrat, ko nas kaj zelo boli.

• 11. 2. je god Lurške Matere božje in 
svetovni dan bolnikov. Radi pomagaj-
mo in molimo za naše preizkušene bra-
te in sestre. Po pevskih vajah za otroški 
pevski zbor je valentinova delavnica za 
otroke ob 11.00.

• 12. 2. je druga nedelja v mesecu in 
redni mesečni ofer za potrebe cerkve. 
Bog povrni za vaše darove. Letos že-
limo dokončati fasado cerkve v Pod-

štebrku in zvonik v Žerovnici. Je tudi 
mesečna priložnost za sv. spoved. 
Pride g. Maks Ipavec iz Begunj.

• 14. 2. goduje sv. Valentin, ki ima ključ 
od korenin. Pregovorno se torej začne 
prebujati narava. Je pa sv. Valentin tudi 
zavetnik zaljubljencev. Ko bi naša lju-
bezen ne bila vezana le na eno osebo, 
temveč tudi na druge, še posebej na 
člane družine.

• 19. 2. obhajamo sedmo nedeljo med le-
tom. Pri sv. maši sodelujejo otroci iz 5. 
razreda.

• 22. 2. je začetek 
posta in pepel-
nična sreda. Ta 
dan se samo enkrat do sitega najemo, 
ne jemo mesa in ne pijemo alkohola. 
Isto velja ob vseh postnih petkih. Pa saj 
malo hujšanja nam ne bo škodilo. Slo-
venska karitas nas vabi, da bi v postu ne 
pili alkohola. Po sv. maši bosta sestanek 
in predavanje za starše veroučencev. 
Vabljeni!

• 24. 2. je praznik apostola Matija, ki pre-
govorno led razbija, če ga ni, pa ga na-
redi. Vabljeni k večerni sv. maši!

• 26. 2. je prva postna nedelja. Pri sv. 
maši v Grahovem sodelujejo otroci 
6. razreda, ki berejo kratek križev pot 
na začetku maše namesto kesanja. 
Po sv. maši bo ponovitev obreda pe-
peljenja. Goduje sv. Aleksander, ale-
ksandrijski škof, ki je krstni zavetnik 
našega g. župnika Sandija. Radi se ga 
spominjajmo v molitvi.
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OBVESTILA
• Zaradi zimskega časa so tedenske svete 

maše redno le v Grahovem ob 18.00, 
izjemoma na podružnicah ob 17.00.

• 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.

• Verouk za otroke poteka po razporedu 
(od torka do petka).

• Župnik Sandi je dosegljiv vedno pred 
in po sv. maši ali na mobitel.

• 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 sobotah ob 19.00 imajo vaje starejši 
cerkveni pevci. 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 oblikova-
nju mesečnih oznanil vabim k sodelo-
vanju tiste, ki znate kaj lepega napisati.

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

• 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.

• V naši župniji so prejeli sveti krst: Fran 
(26. 11.), Tija in Lana (14. 1.). Naj Bog 
blagoslovi njihove družine.

• V naši župnijski cerkvi sta se cerkveno 
poročila Gregor Žigon in Erika Kuma-
nović. Naj Božja ljubezen krepi njuno 
zakonsko zvezo.

• V Grahovem smo s cerkvenimi opra-
vili pokopali Jožeta Valenčiča (28. 12.), 
v  Žerovnici pa Ano Šušteršič (25. 1.). 
Gospod, daj jima večni pokoj!

• Na božični dan je v Bogu zaspal Franc 
Žnidaršič (po domače Tastarih). Bil je 
dobrotnik, saj je rad daroval za potrebe 
cerkve na Bločicah pri obnovi. Naj mu 
Bog dober plačnik.

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

MOLITVENI NAMENI SVETEGA OČETA –  februar 2023
Molimo, da bi župnije postavljale v 

središče skupnost in vse bolj postajale sku-
pnosti vere, bratstva in sprejemanja naj-
bolj ubogih.

Župnija kot svetišče, odprto vsem, je 

poklicana k vsem brez izjeme. Spominja, 
da morajo imeti ubogi in odrinjeni v srcu 
Cerkve vedno poseben prostor. Nosilec 
misijonarskega in evangelizacijskega de-
lovanja Cerkve je vedno Božje ljudstvo 
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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.

kot celota. Župnija ni isto kot stavba ali 
seštevek njenih struktur, temveč določeno 
občestvo vernih, katerih lastni pastir je žu-
pnik. Papež Frančišek nas nagovarja, da je 
župnija cerkvena navzočnost na ozemlju, 
prostor poslušanja Božje besede, rasti 
v  krščanskem življenju, pogovora, ozna-
njevanja, velikodušne ljubezni, obhajanja 
in češčenja. Župnija je občestvo zato, ker 
ga zbira Sveti Duh, da bi oznanjalo Božjo 
besedo in po krstnem studencu porajalo 
nove otroke. Zbrano okoli svojega pastir-
ja obhaja spomin Gospodovega trpljenja, 

smrti in vstajenja ter izpoveduje vero v lju-
bezen, vedno pripravljeno na poslanstvo, 
da vsem ponudi odrešilno novico, ki pri-
naša življenje. Župnijsko občestvo je zelo 
pogosto prvi človeški in osebni prostor, 
kjer se ubogi srečajo z obrazom Cerkve. 
Navadno so prav duhovniki tisti, ki jih 
prevzame sočutje do ranjenih bratov in 
sester, do bolnih, do brezdomcev, do brez-
poselnih in ubogih. Da odprejo vrata 
vsem, ki so v pomanjkanju. Tem župnija 
na poseben način oznanja evangelij Jezusa 
Kristusa.

Sv. Cedmon, pesnik in pevec
Skoraj vse, kar vemo o Cedmonu, ki so 

ga častili kot svetnika iz samostana Jarrow 
v poznem sedmem stoletju, je zapisano v 
Bedovi Cerkveni zgodovini. Ta poroča, da 
je v času, ko je umrla opatinja Hilda, v letu 
680, živel v samostanu brat Cedmon, nek-
danji kmečki hlapec, ki mu je Bog dal dar, 
da je čudovito pel. Nekaj let prej je Ced-
mon na neki praznik zapustil hišo svojega 
gospodarja, ko je harfa krožila med gosti, 
misleč, da nima daru ne za pesnitev ne za 
petje. Šel je v hlev in tam zaspal; tedaj je 
v sanjah zagledal zraven sebe človeka, ki 
ga je poklical po imenu in ga prosil: »Ced-
mon, zapoj mi pesem!« Cedmon je odgo-
voril, da ne zna peti. »A moraš peti,« je 
rekel tujec, in ko ga je Cedmon vprašal, o 
čem naj mu zapoje, mu je oni odgovoril: 
»Poj mi o Stvarniku vseh stvari.« Tako je 

Cedmon zapel v sanjah svojo prvo pesem 
v hvalo Bogu Stvarniku. Ko je napočilo 
jutro, se je spominjal besed, ki jih je pel 
v sanjah, in na lepem je lahko nadaljeval 
besedilo pesmi. Oskrbniku posestva je pri-
povedoval o svojem doživetju in svojem 
novem talentu. Oskrbnik je o tem pripove-
doval opatinji Hildi, in ko je tudi ta slišala 
Cedmona peti pesem, ki jo je sam zložil, 
so bili vsi istih misli, da je resnično dobil 
od Boga poseben dar. Opatinja je Cedmo-
nu svetovala, naj postane menih. Sprejeli 
so ga v samostan kot novinca. Ko je poznal 
Sveto pismo, je spisal še več pesmi, kakr-
šnih doslej še nihče ni slišal. Pel je, kakor 
pripoveduje Beda, o  stvarjenju človeštva 
in sveta, o Izraelu v Egiptu in njegovem 
potovanju v obljubljeno deželo. O Odreše-
nikovem življenju in trpljenju, o njegovem 
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veličastnem vstajenju in 
vnebohodu. O apostolih 
in o Cerkvi, o poslednji 
sodbi, o strašnih mukah 
v peklu in o veselju v ne-
beškem kraljestvu. Pravi-
jo, da je svojo smrt jasno 
naprej vedel. Dva  tedna 
pred smrtjo je prosil so-
brate, naj ga prenesejo v 
bolniško sobo v samo-
stanu. To jih je zelo pre-
senetilo, saj je bil nor-
malno zdrav. Neko noč, 
bilo je okrog polnoči, jih 
je vprašal: »Ali je sveta 
evharistija v hiši?« Ko so 
mu odgovorili, da je, je 

vprašal sobrate, če ima 
kdo kaj proti njemu. Pri-
znal jim je, da je bil v svo-
ji ljubezni do njih nepo-
poln. Nato je prejel sveto 
popotnico. Preden so se 
menihi zbrali k polnoč-
ni molitvi, je Cedmon 
napravil velik križ in brž 
nato umrl. Tako se je, kot 
pravi življenjepisec Beda, 
potem, ko je Bogu služil 
s preprostim in čistim 
namenom ter vdano po-
božnostjo, vzdignil pred 
njegovo obličje. Goduje 
11. februarja prav na god 
Lurške Matere Božje.

Spodbuda za začetek posta
O Jezus, kako dolgo je človekovo življe-

nje, čeprav se govori, da je kratko! Kratko, 
moj Bog, da si po njem pridobimo življe-
nje, ki nima konca, a zelo dolgo za dušo, 
ki bi rada bila kmalu pri tebi. Duša moja, 
kako se boš pogreznila v najvišjo Dobri-
no, v svojega Boga, ko boš spoznala, kar 
on pozna; ljubila, kar on ljubi; se veselila, 
česar se on veseli; tedaj boš našla svoj mir. 
Tvoja volja bo izgubila svojo nestalnost, 
nič več ne bo podvržena spremembam. 
Za vselej boš uživala njega in njegovo lju-
bezen. Blagor njim, ki so zapisani v knjigi 
življenja! Če si zapisana tudi ti, moja duša, 
zakaj se žalostiš in me vznemirjaš? Zaupaj 
v Boga, ki mu bom znova priznala svoje 
grehe in čigar usmiljenje bom razglašala. 

O, Gospod, rajši živim in umrjem v upa-
nju in prizadevanju, da dosežem večno 
življenje, kakor pa da bi imela vse stvari 
z njihovimi minljivimi dobrinami vred! 
Ne zapusti me, o Gospod! Upam v tebe 
in moje upanje ne bo osramočeno. Ka-
kor hitro nam je žal, da smo te razžalili, ti 
pozabiš na vse naše grehe in hudobije. O 
res neskončna dobrota! Česa bi si mogli 
še želeti? Koga bi ne bilo sram, da te toli-
ko prosi? To je trenutek, da sprejmemo in 
obrnemo sebi v korist, kar nam daješ ti, 
usmiljeni Bog in Gospod. Ti hočeš naše 
prijateljstvo. Kdo ti ga bo odrekel, ko se 
ti nisi branil preliti svoje krvi za nas, ko si 
žrtvoval življenje?

Sveta Terezija Avilska, mistikinja
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DOGODKI
Koledovanje  
in blagoslov hiš

Že kar tradicija je, da med božično-no-
voletnimi prazniki obiščejo naše domo-
ve koledniki, z njimi pa je župnik Sandi, 
ki opravi blagoslov naših domov. Letos 
se je začelo dan bo božiču, na štefanovo 
popoldne. Najprej so bili deležni obiska 
treh kraljev vaščani Grahovega, pozneje 
pa še po drugih vaseh. Letos smo prvič 
obiskali tudi Laze in Otok v dogovoru s 
starotrškim župnikom Blažem. Naše obi-
ske smo končali v soboto po prazniku Go-
spodovega razglašenja. Najlepše je bilo pri 
sveti maši na Tri kralje zvečer, ko se nas 
je zbrala polna cerkev otrok (večina s kole-
dniškimi kronami) in staršev. Zatem smo 
se preselili v gasilski dom na druženje ob 
koledniški pici. Kar enajst družinskih smo 

zmogli pojesti. Pripeljali so nam jih iz go-
stiln Stana in Herblan. Otroci so ob pici 
pili sok, starši pa tudi kaj konkretnejšega. 
Skoraj 100 nas je bilo v  gasilski dvorani. 
Letos je za kolednike šlo 18 skupin in 57 
različnih otrok. Najbolj pridni so koledo-
vanja udeležili štirikrat: Primož, Urban in 
Teo. Trikrat pa sta šla z nami Rok in Enej. 
Nekateri dvakrat, večina pa enkrat. Zbra-
li smo približno 3.000 evrov. Del sredstev 
smo namenili omenjeni pogostitvi, drugi 
del pa misijonom in obnovi sv. Štefana v 
Podštebrku. Vsem otrokom, staršem pa 
tudi darovalcem se iskreno zahvaljujem za 
sodelovanje v koledniški akciji. Naj nam v 
novem letu koristi tudi blagoslov treh kra-
ljev, katerih kratice smo zapisali z blago-
slovljeno kredo nad vašimi vrati.

Sandi, župnik
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SVETE MAŠE IN GODOVI
1. 2., sreda, Brigita Irska, opatinja   Sveta maša drugod
2. 2., četrtek, JEZUSOVO 
DAROVANJE – SVEČNICA

Žerovnica (17.00)
Grahovo (18.00)

+ Ana ŠUŠTERŠIČ, 7. dan
Starši Marija ŠTIH, ob godu, Janez KOROŠEC

3. 2., petek, Blaž, mučenec Grahovo (18.00) Za zdravje v družini ZGONEC
4. 2., sobota,  Gilbert, redov. ust. Grahovo (18.00) Za moža
5. 2., PETA NEDELJA  
MED LETOM,  
Agata, mučenka

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

+ Marija SRNEL, obletna
+ Ljudmila ŠEGA, obletna
+ Franc ŽNIDARŠIČ (Ta starih)

6. 2., ponedeljek, Pavel Miki  
in japonski mučenci

  Sveta maša drugod

7. 2., torek, Koleta, redovnica   Sveta maša drugod (za župljane)
8. 2., sreda,  Jožefina, sužnja Grahovo (18.00) Za zdravje in Božji blagoslov  v družini
9. 2., četrtek, Apolonija, mučenka Grahovo (18.00) + Anton JAKOPIN, obletna
10. 2., petek, Sholastika redovnica Grahovo (18.00) ++ Zvone, obletna, Marija PANTAR
11. 2., sobota, Lurška Mati Božja Grahovo (18.00) ++ Marija, obl., Franc GORNIK
12. 2., ŠESTA NEDELJA  
MED LETOM,  
Evlalija, mučenka

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

++ sin Valentin, obl. in ob godu, sin Andrej MALNAR
V čast sv. Valentinu za sosesko
Za župljane

13. 2., ponedeljek, Adolf, škof Grahovo (18.00) Za srečo in zdravje
14. 2., torek, Valentin, mučenec Grahovo (18.00) ++ Jože, ob roj. dnevu, Frančiška MIHELČIČ
15. 2., sreda, Klavdij, redovnik Grahovo (18.00) + Lojzka OŠABEN, obletna
16. 2., četrtek, Julijana Koprska, muč. Grahovo (18.00) Za uspešno operacijo
17. 2., petek, sedem ustanov. servitov Grahovo (18.00) ++ vsi predniki
18. 2., sobota, Flavijan, škof Grahovo (18.00) ++ Terezija, Mihael ZGONEC, obletna
19. 2., SEDMA NEDELJA 
MED LETOM, 
Konrad, spokornik

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

++ Marija, obl., ostali iz družine ŠKRLJ
+ Nikolaj GODEJŠA, obletna
+ Angela MIŠIČ

20. 2., ponedeljek, Frančišek 
in Jacinta, fatimska vidca

Grahovo (18.00) + Janez MLAKAR

21. 2., torek, Irena, devica Grahovo (18.00) Za župljane
22. 2., sreda, PEPELNICA, 
sedež apostola Petra

Grahovo (18.00) + Janez MLAKAR

23. 2., četrtek, Polikarp, mučenec Grahovo (18.00) ++ Rok MIHELČIČ, Alojz KOMIDAR
24. 2., petek, Matija, apostol Grahovo (18.00) ++ Ivana, Anton POROK, Ema ŠRAJ
25. 2., sobota,  Alojzij in Kalist, 
salezijanska mučenca

Žerovnica (17.00)
Grahovo (18.00)

+ Ana ŠUŠTERŠIČ, 30. dan
++ iz družin POROK in CVETKO

26. 2., PRVA POSTNA  
NEDELJA, 
Aleksander, škof

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

++ iz družin MIHELIČ in ŠTIMAC
+ Jože JENC, ob rojstnem dnevu
Za župljane

27. 2., ponedeljek, Baldomir, 
spokornik

  Sveta maša drugod

28. 2., torek, Roman, opat   Sveta maša drugod
 


