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OZNANILA
župnije
Grahovo pri Cerknici
enu srečnu inu veselu novo lejtu
Janez Svetokriški (rojen najverjetneje leta 1645, umrl leta 1714) je bil kapucin in duhovnik. Živel je pri sv. Križu v Vipavski dolini in velja za očeta slovenskega cerkvenega govorništva. Svoje pridige je izdal v knjigi Sveti priročnik. Naj
nas letos v uvodniku naših oznanil prav on nagovarja.
Na noviga lejta dan
En srečen, veseli inu vsih troštov nebeških poln dan inu začetek noviga lejta,
nebeško večnost, voščim in prosim od taistiga, kateri danes tu sladku inu nersveteši ime Jezus si je izvolil. Le-tu bodi celu lejtu vaše veselje, trošt inu pomoč.
Inu tudi Marija Divica ta nervekši duhovni trošt v tem svetem imenu je našla, ki
pravi: Moj duh se razveseli v Bugu,
mojmu izveličerju, namreč v Jezusu. Le-tu sladku inu nersveteši sveto
ime bodi vaš trošt inu pomoč le-tu
lejtu 1697, kateru danes začne. Inu
kadar bi bilu meni mogoče, jest bi
hotel danes sturiti kakor vselej na
noviga leta dan je sturil celtarski
krajl Livius, kateri v eni zlati kočiji po celem mestu se je pustil pelati in z le-te kočije rdeči zlati so kapali, na katerih je bilu zapisanu: Krajl vošči starim in mladim,
bogatim inu ubogim enu srečnu inu veselu novo lejtu. Ali Bug meni odpusti, ako
želim v zlati kočiji se pelati, dokler meni moja regula prepovej, se pelati v kočiji
inu dnarje imeti. Da bi skuzi našiga Odrešenika Kristusa Jezusa moj današnji
sveti ofer enu srečno novo lejtu hotel dati duhovnim inu deželskim, starim inu
mladim, da bi le-tu lejtu 1697 zdravi, veseli, bogati inu zlasti v gnadi božji dokončali.

NAPOVEDNIK
ӴӴ Po božiču pa tja do praznika sv. treh
bomo pojedli, denar pa namenili delkraljev nas obiščejo koledniki (glej
no misijonom, delno obnovi cerkve na
razpored!). Spremlja jih g. župnik in
Lipsenju. Hvala za Vašo velikodušnost!
(po želji) blagoslovi vaše domove. ӴӴ Na praznik Nedolžnih otrok, 28.
Sladke dobrote, ki nam jih namenjate,
12., molimo tudi za nerojene otroke.

Koledniki in blagoslov hiš 2019:
28. december (sobota): GRAHOVO
10.00: ob glavni cesti in hiše okrog zadružnega doma,
12.00: od glavne ceste mimo stare šole proti Radleku,
14.00: od glavne ceste mimo gasilskega doma, šole in naprej,
16.00: od stare šole mimo fužine proti frizerstvu Brigita.
29. december (nedelja): GRAHOVO
14.00: pod glavno cesto: smer župnišče–mizarstvo Ule.
16.00: MARTINJAK (pri naših otrocih in sodelavcih).
Koledniki in blagoslov hiš 2020:
2. januar (četrtek): ŽEROVNICA
10.00: od gasilskega doma po levi strani naprej,
14.00: pred gostilno Stana po desni strani,
16.00: okrog mlina Mavko in Podštebrk,
4. januar (sobota):
10.00: LIPSENJ (nad cesto in pri cerkvi),
14.00: LIPSENJ (pod cesto) in GORČICE,
16.00: GORENJE JEZERO (pri naših otrocih).
5. januar (nedelja)
14.00: BLOČICE,
16.00 BLOŠKA POLICA (pri naših otrocih in sodelavcih).
6. januar: 15.00 rezervni termin,
18.00: Grahovo: koledniška sv. maša in pica.
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ӴӴ Nedelja po božiču je nedelja sv.
Družine (29. 12.), ko še posebej
molimo za ljubezen in razumevanje po naših družinah. Ob 10.00
pri cerkniški sv. maši sodeluje logaški kvintet.
ӴӴ V ponedeljek, 30. 12., organiziramo dekanijski izlet mladine v Verono. Odhod ob 4.45. Prispevek
za prevoz in vstopnino je 25 evrov.
Druge podrobnosti pri g. župniku.
ӴӴ Na starega leta dan (ali na drugi sveti večer) je ob 18.00 v župnijski cerkvi zahvalna maša za vse dobrote, ki
smo jih prejeli od Boga v preteklem
letu. Noč bo dolga, zato je zelo na
mestu obisk silvestrske svete maše.
Vabljeni v čim večjem številu!
ӴӴ V času od božiča do treh kraljev so
božično-novoletne počitnice. Ni verouka. Začnemo ga šele 8. januarja.
ӴӴ Na prvi dan leta obhajamo praznik
Marije, Božje Matere. Je tudi svetovni dan miru.
ӴӴ V soboto, 4. 1., bo ob 19.00 v Cerknici dekanijski ples za mladino.
ӴӴ Na praznik Gospodovega razglašenja bo po sv. maši v Grahovem
druženje za kolednike in njihove
starše (tudi pica). Vsi koledniki
pridejo s kronami.
ӴӴ Na prvo nedeljo, 5. 1., bo na Bločicah ofer za potrebe cerkve. Tudi
priložnost za sveto spoved. Obhajamo tretji sveti večer.
ӴӴ V nedeljo, 12. 1., pri sv. maši v Grahovem sodelujejo otroci 5. razreda.

Bo ofer za potrebe cerkve. Na vrsti
je mesečna spoved. V spovednici
bo gospod dekan Maks Ipavec.
ӴӴ Od 18. do 25. januarja je teden molitve za edinost kristjanov. Pri vsaki
sv. maši bo primerno branje.
ӴӴ V petek, 17. 1., bo v Cerknici ob
19.00 srečanje in predavanje za botre naših župnij. Če le niste od daleč, toplo vabljeni!
ӴӴ Na nedeljo verskega tiska, 19. 1.,
pri sv. maši v Grahovem sodelujejo
otroci 6. razreda.
ӴӴ V sredo, 22. 1., začenjamo devetdnevnico v čast sv. Janezu Bosku.
ӴӴ V soboto, 25. 1., bomo imeli od
9.00 do 12.00 mini oratorij v čast
sv. Janezu Bosku. Imeli bomo igre,
delavnice, pesmi in molitev. Vabljeni otroci v čim večjem številu!
ӴӴ Na zadnjo nedeljo v mesecu, 26.
1., bomo v Grahovem obhajali don
Boskov praznik. Sodelujejo bodoči
birmanci (7. in 8. razred). V Žerovnici pa bo žeganjska sv. maša v
čast Spreobrnjenja apostola Pavla.
Z ubranim petjem bodo polepšali
bogoslužje naši župnijski pevci.
ӴӴ V sredo, 29. 1., bo v Cerknici srečanje dekanijskih duhovnikov. K
sv. maši, ki bo ob 9.30, vabljeni tudi
verniki vseh okoliških župnij.
ӴӴ V petek zadnjega januarja se bo
v Cerknici začel tečaj za zaročence.
Trajal bo pet petkov ob večernih
urah. Vabljeni vsi tisti, ki imate namen se to leto poročiti.
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OBVESTILA
Božični praznik pomeni, da Bog prinaša luč upanja v temo ne samo najdaljših noči v letu, ampak tudi v naša srca. Kljub lučkam po ulicah in stanovanjih
je še vedno preveč teme v nas samih, pa tudi v odnosih do drugih. Razveselimo bližnje ne samo z darili, ampak tudi z nasmehom in žarki upanja, ki naj
sijejo iz naših oči.
ZATO VSEM SODELAVCEM, ŽUPLJANOM IN VAŠČANOM ŽELIM OB
PRAZNOVANJU JEZUSOVEGA ROJSTVA IN VSTOPA V LETO 2020, DA
BI BILI LJUDJE, KI PRINAŠAJO V SVET TEME LUČ OPTIMIZMA IN VESELJA.
Bog vas blagoslovi. Župnik Sandi
 Zaradi zimskega časa so tedenske
svete maše v Grahovem ob 18.00,
po podružnicah pa ob 17.00, 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 za duhovne poklice, ob petkih za naše bolnike in ob
sobotah za družine.
 Verouk za otroke poteka po razporedu ob sredah.
 Ob petkih 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. Že dopoldne
pa obisk bolnikov na domu.
 Na prvo soboto molimo litanije v
čast Materi Božji.
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 Ob sobotah gospe čistijo in krasijo
cerkev po dogovoru ali po razporedu. Ob 10.00 so pevske vaje za
otroški zbor in ob 20.00 tudi 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.
 Po dogovoru so priprave za krst in
poroko.
 Priporočam verski tisk, predvsem
Družino in Ognjišče, za otroke pa
Mavrico. Naročniki na verski tisk
lahko poravnate letno naročnino

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.

pri g. župniku. Vabimo tudi nove
Zlati dobrotnik je tisti, ki daruje
naročnike.
400 evrov za eno obnovljeno posta Kupite lahko Marijanski koledar,
jo tristo let starega križevega pota.
Takih se vas je že našlo osem.
pratiko za leto 2020, naročite pa se
lahko tudi na Mohorjeve knjige. Na  Od 16. do 21. marca 2020 bomo
poromali v Grčijo (bus in ladja).
polici bodo tudi božične voščilnice
s prispevkom za pomoč družin.
Od 27. do 29. aprila pa s Cerkniškimi farani tudi v Bosno. Še prosta
 Zahvaljujem se vsem dobrotnikom
mesta. Prijave in druge informacije
naših cerkva. Še posebej vsem tipri župniku Sandiju.
stim, ki ste namensko darovali za
podružno cerkev sv. Štefana na  Vsem, ki ta mesec godujete, praznujete rojstni dan ali kakšen jubiLipsenju. Naj Bog vsem poplača s
svojim blagoslovom in zdravjem.
lej, voščimo obilo Božjega žegna.

PAPEŽEVA SVETOVNA MREŽA MOLITVE – januar 2020
Prizadevanje za mir v svetu
Molimo, da bi si kristjani, pripadniki drugih verstev in ljudje dobre
volje prizadevali za mir in pravičnost
v svetu.
Oče naš … Zdrava Marija … Slava
Očetu …
Bratstvo zagotovo izraža tudi mnogovrstnost in različnost, ki obstajata
med brati, ki jih povezujeta ista narava in isto dostojanstvo. Izraz tega
je verska pluralnost. V tem kontekstu
pravilna drža ni ne prisiljena poenotenost ne spravno mešanje različnih
virov (sinkretizem). Ker smo kot verniki poklicani storiti, je prizadevanje
za enako dostojanstvo vseh v imenu
Usmiljenega, ki nas je ustvaril, in v
imenu katerega je treba iskati sožitje
nasprotij in bratstvo v različnosti. Rad
bi potrdil stališče katoliške Cerkve:
Ne moremo klicati Boga kot Očeta

vseh ljudi, če zavračamo bratsko držo
do nekaterih, ki so tudi ustvarjeni po
Božji podobi. Zastavljajo pa se nam
različna vprašanja: Kako varovati
enost človeške družine? Kako gojiti
bratstvo, ki ni zgolj namišljeno, ampak
je pristno? Kako naj prevlada vključevanje drugega nad izključevanjem
v imenu lastne pripadnosti? Skratka,
kako so lahko verstva poti bratstva in
ne ločitvene pregrade?
Pri tem ni druge poti: ali bomo skupaj gradili prihodnost ali pa je ne bo.
Še posebej verstva se ne smejo odpovedati nujni nalogi graditve mostov med
narodi in kulturami. Prišel je čas, da se
verstva bolj zavzeto, z več poguma in
drznosti ter brez pretvarjanja posvetijo
pomoči človeški družini, da bi zoreli v
pripravljenosti za spravo, v drži upanja
in iskanju konkretnih poti k miru.
papež Frančišek
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DOGODKI
7. decembra je rojstni dan praznoval naš
gospod župnik Sandi. Ob rojstnem dnevu mu želimo obilo božjega blagoslova
na vseh poteh, predvsem pa zdravja, da bi
mogel še dolgo opravljati svoje poslanstvo.
Žegnanje Brezmadežna
Župnijska cerkev v Grahovem je posvečena Brezmadežni Devici Mariji. Katoliška
Cerkev namreč 8. decembra praznuje slovesni praznik brezmadežnega spočetja device
Marije. Zaradi posebne naloge v zgodovini
odrešenja, saj je bila izbrana, da postane
Božja Mati, je bila Marija po nauku Cerkve obvarovana madeža izvirnega greha in
je bila vse od spočetja deležna posvečujoče
milosti. To tudi izraža besedna zveza brezmadežno spočetje. Nauk o Marijinem brezmadežnem spočetju namreč pravi, da je bila
Marija, ki je bila pred vsemi veki določena
za mater Božjega Sina Jezusa Kristusa, ravno zaradi te svoje naloge vnaprej predvidena za svetost in čistost. Bog
je zaradi Jezusovega rojstva
vnaprej odel Marijo s svojo
milostjo, da je bila od samega začetka svojega bivanja
čista in brez madeža. Vse to
se je zgodilo že takrat, ko sta
jo spočela njena starša sv.
Joahim in sv. Ana. Zato pravimo, da je bila Marija brez
madeža spočeta. Marija je
bila torej obvarovana vsakega greha in še prav posebej
izvirnega greha, s katerim
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smo ljudje ranjeni in zaradi njega nagnjeni k slabemu. Brezmadežno Devico Marijo
upodabljamo po prizoru iz Knjige razodetja
kot »ženo, ogrnjeno s soncem, in luno pod
njenimi nogami, na njeni glavi pa venec
dvanajstih zvezd« (prim. Raz 12,1). Z eno
nogo stoji na glavi kače, kar spominja na besede iz prvih poglavij Svetega pisma: Njen
zarod ti bo glavo strl, ti ga boš pa ranila na
peti. (prim. 1 Mz 3,15). 8. december je poseben praznik tudi za slovenske duhovnike
in bogoslovce, ki so se na ta dan v prvem
letniku bogoslovja slovesno posvetili Mariji.
To posvetitev vsako leto obnavljajo.
Miklavževanje
V nedeljo, 8. 12., ko se je nad vasjo Grahovo že spuščal mrak, je otoke v naši župnijski cerkvi obiskal sveti Miklavž. Dva razigrana parklja in nekaj angelov so čas pred
Miklavževim prihodom popestrili z uprizoritvijo gledališčne igre z naslovom Na pred-

večer sv. Miklavža. Otroci so nato z glasnim
petjem priklicali svetega moža, ki je z zlato
palico v roki vstopil v cerkev in prijazno
pozdravil vse navzoče. Povedal jim je, da je s
seboj prinesel tudi svojo zlato knjigo, v kateri je z zlatimi črkami zapisal imena otrok, ki
so bili celo leto zelo pridni. Otroci so si oddahnili, ko jim je zaupal, da si prav nihče ni
zaslužil šibe. S seboj je prinesel poln koš daril, ki jih je velikodušno razdelil med kar 105
otrok. Ti so se pogumno podali pred oltar
in z Miklavžem izmenjali nekaj besed. Nekateri, predvsem najmlajši, so bili sprva nezaupljivi, vendar jih je Miklavž s prijaznim
pogledom in nasmehom hitro omehčal. Dobri mož s sivo brado si je vzel tudi čas, da
so starši lahko naredili kakšno fotografijo
za spomin. Kako darežljiv je sveti Miklavž,
so se lahko otroci prepričali, ko je na koncu
obdaroval tudi dva nagajiva parklja, ki sta
z rožljanjem verig v cerkvi vzbujala strah
in trepet. Ob slovesu so se otroci in njihovi
starši Miklavžu prisrčno zahvalili za obisk in
prejeta darila. Na pot so ga pospremili z željo, da jih ob letu osorej znova obišče.
Nataša Korče
JANUAR – DON BOSKOV MESEC
O bratski ljubezni
Ni mogoče ljubiti Boga, če ne ljubimo
bližnjega. Ista zapoved, ki nam ukazuje ljubezen do Boga, nam veleva tudi ljubezen
do bližnjega. Apostol Janez zapiše: »Tisti, ki
ljubi Boga, naj ljubi tudi svojega brata. Če
kdo pravi, da ljubi Boga, pa sovraži svojega
brata, je lažnivec.« Kadar med nami vlada
taka ljubezen in se vsi med seboj ljubimo

in se vsak veseli sreče drugega kakor svoje
lastne, tedaj tak kraj postane raj in se občuti resničnost svetopisemskih besed, da je
prijetno bivati skupaj. Kakor hitro pa med
nami zavlada sebičnost in so med posamezniki spori in nesoglasja, ta dom hitro postane kakor pekel. Gospodu je zato silno
všeč, če smo združeni v želji služiti Bogu in
se medsebojno podpirati v dobroti. Evangelist Luka je pohvalil prve kristjane, da
so se namreč vsi tako ljubili, da se je zdelo, da so eno srce in ena duša. Veliko škodo med nami lahko povzroča godrnjanje,
ki nasprotuje pravi ljubezni. Nasprotno pa,
kakšen zgled daje tisti, ki lepo govori o svojih bližnjih in zna celo opravičiti njihove
napake. Zato se skrbno ogibajte godrnjanja,
posebno zoper svoje domače. Še hujše od
godrnjanja pa je obrekovanje ali podtikanje
slabih namenov. Tudi ni v skladu z ljubeznijo zbadanje bližnjih, tudi za šalo ne. Šale, ki
bližnjemu niso všeč ali ga žalijo, nasprotujejo krščanski ljubezni. Mar bi vam bilo po
godu, če bi vas zasmehovali in se iz vas pred
drugimi norčevali? Varujte se tudi prepirov.
Včasih iz malenkosti nastanejo spori, ti preidejo v razprtije in žalitve, ki rušijo edinost
in nadvse žalostno kršijo ljubezen. Še več,
če vam je pri srcu dobrota, se potrudite, da
boste ljubeznivi in krotki z vsemi, s katerimi
se srečujete. V govorjenju in ravnanju bodite ljubeznivi ne samo s prijatelji, ampak
tudi s tistimi, ki so vas kdaj razžalili ali vas
še sedaj grdo gledajo. Sveti Pavel pravi, da
ljubezen vse prenese. To pomeni, da ne bo
imel nikdar prave krščanske ljubezni, kdor
noče potrpeti z napakami bližnjega.
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SVETE MAŠE IN GODOVI

1. 1., sreda, Marija, Božja
Mati, NOVO LETO
2. 1., četrtek, Bazilij in
Gregor, škofa
3. 1., petek, Jezusovo ime
4. 1., sobota, Angela, red.
5. 1., DRUGA BOŽIČNA
NEDELJA, Milena, devica
6. 1., ponedeljek,
GOSPODOVO
RAZGLAŠENJE,
Gašper, Melhior, Boltežar
7. 1., torek, Rajmond, duh.
8. 1., sreda, Severin, opat
9. 1., četrtek, Hadrijan, opat
10. 1., petek, Viljem, škof
11. 1., sobota, Pavlin Oglejški, šk.
12. 1., NEDELJA
JEZUSOVEGA KRSTA
13. 1., ponedeljek, Veronika, dev.
14. 1., torek, Oton, opat
15. 1., sreda, Pavel, pušč.
16. 1., četrtek, Berard, muč.
17. 1., petek, Anton, pušč.
18. 1., sobota, Marjeta
Ogrska, redovnica
19. 1., DRUGA NEDELJA
MED LETOM, Suzana, muč.
20. 1., ponedeljek, Boštjan, muč.
21. 1., torek, Neža, mučenka
22. 1., sreda, Laura, devica
23. 1., četrtek, Zaroka
Marije in Jožefa
24. 1., petek, Frančišek
Saleški, škof
25. 1., sobota, Spreobrnjenje
apostola Pavla
26. 1., SVETOPISEMSKA in
DON BOSKOVA NEDELJA
27. 1., ponedeljek, Angela Merici, red.
28. 1., torek, Tomaž Akvinski
29. 1., sreda, Valerij, škof
30. 1., četrtek, Martina, muč.
31. 1., petek, Janez Bosko,
ust. salezijancev

Grahovo (9.00) Za duše v vicah
Žerovnica (10.15) Za župljane
Grahovo (18.00) Po namenu?

Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (9.00)
Bločice (10.15)
Grahovo (18.00)

Po namenu?
++ in živi iz družine ZUPANČIČ
++ oče in tast, ob r. d, sinova Tine in Andrej – DOVIČEVI
++ Marija, Matevž ŽNIDARŠIČ
+ Mera URBIČ (iz Lipsenja)

Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)

Po namenu?
Po namenu?
Po namenu?
Za župljane
++ iz družin MAHNE in VOLONTE
++ Andrej, Ivana LOGAR, obletna
+ Anton ŽNIDARŠIČ
Sveta maša drugod
Grahovo (18.00) po namenu
Grahovo (18.00) + Frančiška KOMIDAR, 1. obletna
Grahovo (18.00) Za župljane
Grahovo (18.00) + Anton JAKOPIN, ob godu
Lipsenj (17.00)
++ Ana, obletna, Franc, starši GERBEC
Grahovo (18.00) Za notranje ozdravljenje in osvobojenje
Grahovo (9.00) + Jožefa HERBLAN, 2. obletna
Žerovnica (10.15) V čast svetemu Antonu
Sveta maša drugod
Grahovo (18.00) + Jože KOVAČ, obletna
Grahovo (18.00) Ana SIVEC
Grahovo (18.00) Po namenu?
Grahovo (18.00) Za župljane
Grahovo (18.00) + Janko POROK, 19. obletna
Grahovo (9.00) ++ Vida, obletna, ostali MIHELČIČ
Žerovnica (10.15) Žegnanjska v čast sv. Pavlu
Sveta maša drugod
Grahovo (18.00) Za župljane
Grahovo (18.00) Po namenu?
Grahovo (18.00) Po namenu?
Grahovo (18.00) Po namenu?

