
OZNANILA 

župnije 
Grahovo pri Cerknici  

PRIDIGA KOT SPODBUDA  
ZA DUHOVNO RAST KRISTJANA

Sem bral v lebni teh ss. puščavnikov od eniga svetiga meniha z imenam Paulus 
Simplex. Le-ta en dan je stal pred cerkvijo ter ugleda eniga grešnika, kateriga hudiči 
s ketnami zvezaniga so pelali inu okuli njega skakali. Angel varih pač je daleč za 
taistem žalosten stal. Ta grešnik pak je bil črn, kakor en zamurc, ter je smrdel hujši 
kakor obena mrha. Takoršen gre v cerku, per pridigi ostane, le-to pošluša, se zgreva, 
oblubi Bogu se pobulšat inu spovedat. Gre iz cerkvi. 
Paulus Simplex zagleda, de angel varih za roko ga 
pele, hudiči pak od daleč sožalostni stali ter k nje-
mu prbižat se nejso smeli. Glihi viži sem bral od 
einiga grešniga grozovitniga razbojnika z imenam 
Mojzes. Le-ta en dan gre v cerku, de bi kaj mogel 
ukrasti ludem, kateri so pridigo pošlušali. On tudi 
začne pošlušat ter šliši od velike martre peklenske, 
tem grešnem prpravljene, se prestraši inu zgreva ter 
precej gre v puščavo pokuro delat inu en velik svetnik rata. Inu dokler hudiči po-
znajo, da tulikajn nuca tem dušam prnese ta božja beseda, se poflisajo vsih vižah od 
le-te ludi odvrnit, kakor s. Pachomius je djal, da večkrat je šlišal hudiče, kadar so 
svet držali inu djali, da pridige nerveč ludi odgreha h pokuri prpravijo, zatorej de 
hočejo ludi od pridige odvračat. Gdu navej, de kadar s. Anton de Padua je pridigval, 
tulikajn ludi grešnih se je spokurilu inu pobulšalu, de zreči se ne more, inu dokler iz  
cele dežele so tekli njega poslušat, cerkve so bile premajhne, de na puli jim je mogel 
pridigvat. Hudiči pak, nevošlivi tem dušam, večkrat so sturili, da pridiženca se je 
polomila pod svetem Antonam, zatu en velik šraj je vstal vmej folkam.

Janez Svetokriški, naš najbolj slavni pridigar

marec 2020 št. 3
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NAPOVEDNIK
 � 1. 3. je prva postna nedelja, zato 

bo na začetku sv. maše kratek kri-
žev pot. Sodelujejo otroci 3. ra-
zreda. Po sveti maši bomo lahko 
pristopili k pepelenju. Na Bloči-
cah bo tudi ofer za potrebe cerkve. 
Bog povrni vsem darovalcem. Bo 
tudi priložnost za sveto spoved. 
Slovenska Karitas nas vabi k po-
stni akciji 40 dni brez alkohola. 

 � 4. 3. je dekanijska sveta maša pri 
Sv. Vidu ob 9.30. Vabljeni tudi naši 
župljani! 

 � 6.–8. 3. so na Bledu postne duhov-
ne vaje za mladino iz salezijanskih 
župnij. Vabljeni tudi iz naše župni-
je. Podrobnejše informacije in pri-
jave pri g. župniku.

 � 8. 3. je druga postna nedelja. Na 
začetku svete maše molimo kra-
tek križev pot. Sodelujejo otroci 
4. razreda. Je ofer za potrebe cer-
kve pri obeh svetih mašah. Zbi-
ramo še vedno za cerkev na Lip-
senju. Hvala in Bog povrni! Bo 
tudi priložnost za mesečno sveto 
spoved.

 � 15. 3. je tretja postna nedelja. Na 
začetku svete maše molimo kra-
tek križev pot. Sodelujejo otroci 
5. razreda. 

 � 19.–25. 3. je teden molitve za dru-
žine. Pri vsaki sveti maši bosta pri-
merno branje in molitev.

 � 20. 3. bo v Cerknici ob 19.30 du-

hovni večer za mlade (molitev, pe-
sem, spoved …). Vabljeni tudi naši!

 � 20.–22. 3. so na Pohorju postne du-
hovne vaje za mladino iz salezijan-
skih župnij. Vabljeni tudi iz  naše 
župnije. Podrobnejše informacije 
in prijave pri g. župniku.

 � 22. 3. je četrta postna nedelja. Na 
začetku svete maše molimo kra-
tek križev pot. Sodelujejo otroci 
6. razreda. So volitve za župnijske 
svete. Na listih boste dobili ime-
na, ki jih obkrožite; liste nato vr-
zite v pripravljeno košaro. 

 � 27.–29. 3. so na Pohorju postne du-
hovne vaje za mladino iz salezijan-
skih župnij. Vabljeni tudi iz  naše 
župnije. Podrobnejše informacije 
in prijave pri g. župniku.

 � 28. 3. je sobota, ko bomo ob 10.00 
z otroki izdelovali darilca za mate-
rinski dan. Zvečer ali ponoči pre-
maknite uro za eno naprej, da ne 
zamudite sv. maše!

 � 29. 3. je peta postna nedelja. Na 
začetku svete maše molimo kra-
tek križev pot. Po sveti maši je 
praznovanje dneva staršev ob 
prazniku sv. Jožefa in Marijinega 
oznanjenja. Za  mamice in očke 
bomo pripravili lepa darilca. In 
tudi za babi. Sodelujejo cerkve-
ni pevci in otroški zbor, pa tudi 
otroci 7. in 8. razreda (letošnji 
birmanci).
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OBVESTILA
 Ӵ Zaradi zimskega časa so tedenske 
svete maše v Grahovem ob 18.00, 
po podružnicah pa ob 17.00, če jih 
le naročite.

 Ӵ Čez teden molimo po sv. maši po 
različnih namenih: ob  ponedelj-
kih    za beatifikacijo naših svetni-
ških kandidatov, ob torkih v čast sv. 
Janezu Bosku, ob sredah za domo-
vino, ob četrtkih po  sveti maši za 
duhovne poklice, ob petkih za naše 
bolnike in ob sobotah za družine.

 Ӵ Verouk za otroke poteka po razpo-
redu ob sredah.

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

 Ӵ Na prvi petek po sveti maši so lita-
nije Srca Jezusovega.

 Ӵ Na prvo soboto molimo litanije v 
čast Materi Božji.

 Ӵ Ob sobotah gospe čistijo in krasijo 
cerkev po dogovoru ali po razpo-
redu. Ob 10.00 so pevske vaje za 
otroški zbor in ob 19.00 tudi za sta-
rejši cerkveni zbor. Vabljeni novi 
člani!

 Ӵ Ker je naša župnija zaznamovana 
s salezijansko navzočnostjo, pri-
poročam na 24. v mesecu spomin 
Marije Pomočnice in zadnjega v 
mesecu spomin na sv. Janeza Bo-
ska.

 Ӵ Razen rednih sodelavcev pri obli-
kovanju mesečnih oznanil vabim k 
sodelovanju še druge, ki znate kaj 
lepega napisati.

 Ӵ Po dogovoru so priprave za krst in 
poroko.

 Ӵ Priporočam verski tisk, predvsem 
Družino in Ognjišče, za otroke pa 
Mavrico. 

 Ӵ Vsem, ki ta mesec godujete, pra-
znujete rojstni dan ali kakšen jubi-
lej, voščimo obilo Božjega žegna.

 Ӵ V naši župniji so prejeli sv. krst: 
Tim (18. 1.), Zarja in Maks (19. 1.). 
Njihove družino priporočamo 
Božji ljubezni!

 Ӵ V zadnjem času smo v župniji Gra-
hovo imeli dva cerkvena pogreba: 
Andrej Telič (8.  januar), Slavko 
Švigelj (22.  februar). Gospod, daj 
jima večni pokoj in večna luč naj 
jima sveti.

 Ӵ Zbiramo še vedno za cerkev sv. 
Štefana v Podšteberku. V župnij-
ski cerkvi so še tri miniaturne ko-
pije križevega pota, ki še čakajo na 
zlate dobrotnike. Enajst se jih je že 
našlo, ki so darovali za obnovo ene 
postaje 400  evrov. Hvala vsem in 
Bog povrni!

 Ӵ Vabljeni na romanje v Lurd (Ma-
rijina božja pot na  Francoskem) 
skupaj s Prekmurci (1.–6. junij), pa 
tudi na Poljsko (18.–22. avgust).
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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.

MOLITVENI NAMENI SVETEGA OČETA –  marec 2020

Da bi Cerkev na Kitajskem vztrajala v zvestobi evangeliju in rasla v edino-
sti. V tej povezavi pa molimo tudi za zdravje Kitajcev, ki so najbolj na udaru 
z zahrbtno in smrtonosno boleznijo, imenovano korona virus.

Molitev h Gospodu

Rad bi ljubil, toda le v nekaterih trenutkih.
Rad bi bil delaven, toda le za nekatere stvari.
Rad bi bil iskren, toda ne do vsakega človeka.

Rad bi vodil sebe, toda rajši se oziram po drugih.
Rad bi imel čas za druge, toda še rajši se ukvarjam s seboj.

Radi bi imel čas zate, toda le ob nedeljah.
Rad bi zaplaval na globoko, toda bojim se valov.

Rad bi živel po evangeliju, toda nerad ga prebiram.
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Jezusovo naročilo  
za postni čas

Na pepelnično sredo beremo odlo-
mek iz evangelija, ko nam Jezus naro-
ča, da moramo v postnem času poži-
viti molitev, se znati odpovedovati in 
opravljati dobra dela. Pogosto se nam 
zgodi, da nam zaradi obilice opravil 
zmanjkuje časa in nam teče voda v 
grlo. Takrat najprej opustimo molitev, 
češ, Bog lahko vedno počaka. Postni 
čas naj nas glede tega malo predrami. 
Čez dan si vzemimo trenutke zbrano-
sti in tišine, ko se na hitro odmakne-
mo svetu. Lahko je to na sprehodu, ko 
naletimo na križ ali kapelico. Takrat 
lahko na hitro kaj zmolimo. Ali doma 
v svoji sobi. Ali za volanom ali v vrsti 
v trgovini. V postu se tudi odpovejmo 
kakšni stvari: televiziji, računalniku, 
mobitelu, hrani, pijači … tudi prepiru 
in slabi volji. Priložnosti je na pretek. 
Potrudimo pa se tudi za opravljanje 
dobrih del. Mogoče tistih vsakdanjih, 
ki so monotona, ki jih storimo prisi-
ljeno, ker se jih ne moremo rešiti. Še 
posebej, ko se nanašajo na naše bli-
žnje. Naj čutijo, da delamo z ljubezni-
jo in navdušenjem.

soso

FRANČIŠKA RIMSKA,  
ŽENA IN REDOVNICA

Pri nas veliko žena goduje na sv. 
Frančiško. Rodila se je leta 1384 v 
Rimu, krstili pa so jo v  znameniti 

cerkvi sv. Neže na trgu Navona. Kot 
mlado dekle je prebirala življenje sve-
tnikov in mučencev, zato se je pogosto 
tudi mrtvičila in si izbirala hude poko-
re. Želela je ostati neporočena in iti v 
samostan, toda oče jo je obljubil v za-
kon mlademu plemiču Lovrencu Pon-
zianiju. Kljub notranji stiski in hudim 
duševnim bojem se je uklonila očetovi 
volji in se že kot trinajstletna poroči-
la. Kljub prisili v zakon jo je mož imel 
rad. Tudi sam je bil pobožen in do nje 
spoštljiv. Tudi njena svakinja Ivanka 
je imela podobno življenjsko zgodbo, 
zato sta se spoprijateljili in si med se-
boj vse zaupali. Frančiška je rodila šest 
otrok, od katerih so trije umrli kmalu 
po rojstvu, hčerka Agneza je umrla, 
ko ji je bilo komaj pet let, sinček Evan-
gelist pa je umrl star devet let. Samo 
Janez Krstnik je preživel starše. Skrb-
na mati Frančiška je prav zanj darova-
la svoje življenje, ko mu je v bolezni 
stregla in si nakopala smrtno bolezen. 
Ko ji je umrla tašča, je prišlo gospo-
dinjstvo številne družine v njene roke 
in so vse hišne skrbi slonele na njenih 
ramenih. Kljub obveznostim si je vze-
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la čas za molitev v hišni kapeli ali v 
votlini na vrtu. Vrh vsega je pomagala 
tudi drugim bolnikom, od katerih so 
mnogi ozdraveli. Frančiška je živela in 
opravljala svoja velika dela ljubezni in 
usmiljenja v zelo žalostnih razmerah. 
Vojske, kuga, lakota in splošno razde-
janje mesta Rim so jo strašno prizade-
li. Papeži so se v tem času preselili v 
Avignon (v južno Francijo). Po svojih 
močeh je pomagala  siromakom in jih 
sprejemala v svojo palačo. Skrbela je 
zanje in jim pekla kruh. Ko je nekoč 
zmanjkalo moke, jo je Bog poplačal 
s čudežem: v leseni skrinji je našla ve-
liko najlepšega žita. Moč, da je vse to 
prenesla, ji je dajal angel, ki ga je leta 
in leta otipljivo videla ob svoji strani. 
Govorila je, da je izgledal kot devet-
leten otrok. Bil je ljubezniv in oči je 
imel vedno uprte v nebo. Frančiška je 
umrla 2. marca 1440. Njene zadnje be-
sede so bile: Nebesa so odprta. Nadan-

gel je svoje delo dokončal, stoji pred 
mano in mi prijazno namiguje, naj 
grem za njim. Leta 1608 jo je papež 
Pavel V. razglasil za svetnico.  Uprizar-
jajo jo kot redovnico v črni obleki, ob 
njej pa angela. Včasih tudi s krušnim 
peharjem v roki. Je ob sv. Krištofu so-
zavetnica avtomobilistov.

Iz knjige: Leto svetnikov  
(I. del, izdana 1968)

Materinski dan

Materinskega dne brez Anne Ma-
rie Jarvis, ki je 12. maja 1907 priredi-
la srečanje v spomin na svojo mamo, 
ne bi bilo. Leto dni pozneje se je na-
mreč začela zavzemati za to, da bi 
drugo nedeljo v maju uradno posve-
tili materam. Pred lokalno cerkvijo je 
potresla 500 belih nageljnov in svojo 
željo izrazila v pismih, ki jih je posla-
la najpomembnejšim funkcionarjem 
tistega časa. Njena želja je bila usliša-
na. 8. maja 1914 je ameriški kongres 
drugo nedeljo v maju uradno potrdil 
kot materinski dan. Na naših tleh se 
je praznovanje materinskega dne po-
javilo po prvi svetovni vojni. Sprva so 
ga praznovali v mesecu maju, pozneje 
pa prestavili na 25. marec, ko kristja-
ni praznujemo Gospodovo oziroma 
Marijino oznanjenje. Po drugi svetov-
ni vojni je v naši deželi bolj stopil v 
ospredje 8. marec, svetovni dan žena. 
Kakorkoli, četudi bi se svojih mater 
spomnili ob vseh treh datumih, ne bi 
bilo nič preveč.
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Francka Šmid

Šopek za mamico

Za tebe mama moja
je zvonček beli vzklil,
za tebe mama moja
tak' zgodaj se zbudil.
 
Trobentica tam v meji
je razcvetela se
in teloh v strmi rebri
se razbohotil je.
 
Pomladno cvetje prvo
tak' zgodaj zacveti,
da mamam ga nabrale
otroške bi dlani.
 
Ne bom za praznik dala
ti cvetja dragega,
ne vrtnice bahave,
ne nageljna rdečega.
 
Po logih bom domačih
nabrala šopek ti
in vtkala vanj ljubezen,
ki v srcu le gori.
 

Francka Šmid

Babica

Pri topli se peči babica greje,
ni židane volje, vnučka se smeje,
jamra in stoka, da vse jo boli,
še peč ne pregreje premrlih kosti.
 
V čase nekdanje misel hiti,
ko v zimskem večeru kolovrat vrti,
se fantovska pesem pod oknom glasi.
 
Pesmi prisluhne, pa se ji zdi,
da dragega glas najlepše zveni,
da poje le zanjo, le njej govori,
od sreče, ljubezni, srce ji drhti.
 
Že davno njen dragi v grobu počiva,
samotna je hiša, neobdelana njiva,
le vnučka je sonce, ki sveti v temino,
ogreje jo s svojo mladostno toplino.

 



SVETE MAŠE IN GODOVI
1. 3., PRVA POSTNA 
NEDELJA, Albin, škof 

Grahovo (9.00)
Bločice (10.15)

+ Anton PRIMOŽIČ
++ iz družin DRENIK in PUNTAR

2. 3., ponedeljek, Neža Praška, red. Grahovo (18.00) Za župljane
3. 3., torek, Kunigunda, cesarica Grahovo (18.00) Po namenu za moža
4. 3., sreda, Kazimir, kraljevič Sv. Vid (9.30)

Grahovo (18.00)
dekanijska sveta maša
Po namenu?

5. 3., četrtek, Gerasim, puščavnik Grahovo (18.00) ++ starši, brat in sestra iz družine PREMROV
6. 3., petek, Fridolin, škof Grahovo (18.00) V zahvalo in v dober namen
7. 3., sobota, Perpetua in 
Feliciata, mučenki

Grahovo (18.00) + Jožefa HOČEVAR

8. 3., DRUGA POSTNA 
NEDELJA, Janez od Boga, red.

Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)

+ Sara KOČEVAR, za 30 r. d. in 10. obletna
+ Nikolaj GODEŠA, 5. obletna

9. 3., ponedeljek,
Frančiška Rimska, redovnica

Sv. maša na duhovnih vajah

10. 3., torek, 40 armenskih mučencev Grahovo (18.00) Za župljane
11. 3., sreda, Trofim, mučenec Grahovo (18.00) + Franc JURCA
12. 3., četrtek, Doroteja, mučenka Sv. maša na duhovnih vajah
13. 3., petek, Patricija, mučenka Sv. maša na duhovnih vajah
14. 3., sobota, Matilda, kraljica Bločice (17.00)

Grahovo (18.00)
+ Ludvik MODEC, obletna
+ Julijana ZBAČNIK

15. 3., TRETJA POSTNA 
NEDELJA, Klemen Dvoržak, red.

Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)

++ iz družine KOVAČ 
+ Andrej TELIČ

16. 3., ponedeljek, Herbert, škof + Sv. maša drugod 
17. 3., torek, Patrik, škof + Sv. maša drugod (za župljane)
18. 3., sreda, Ciril Jeruzalemski, škof + Sv. maša drugod
19. 3., četrtek, Jožef, Jezusov rednik Grahovo (18.00) ++ starši OBREZA in ULE
20. 3., petek, Klavdija, mučenka Grahovo (18.00) ++ sin Andrej, ob r. d., mama Francka, oče 

Jože, ob godu, sin Tine –DOVIČEVI
21. 3., sobota, Nikolaj iz Flue Grahovo (18.00) + Ciril SRNEL, obletna
22. 3., ČETRTA POSTNA 
NEDELJA, Lea, spokornica

Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)

+ Jože MULEC, 2. obletna
+ Jože JENC, ob godu

23. 3., ponedeljek, Rebeka, red. Grahovo (18.00) + Slavko ŠVIGELJ, 30. dan
24. 3., torek, Katarina, redovnica Grahovo (18.00)  ++ Jože TELIČ, ob r. d. in godu (Žer. 28)
25. 3., sreda, GOSPODOVO 
OZNANJENJE 

Grahovo (18.00) ++ Rok MIHELČIČ, Alojz KOMIDAR

26. 3., četrtek, Lara, mučenka Grahovo (18.00) Za župljane
27. 3., petek, Rupert, škof Grahovo (18.00) Po namenu?
28. 3., sobota, Bojan, knez Grahovo (18.00) + Igor KLANČAR (Dolenje Jezero)
29. 3., PETA POSTNA 
NEDELJA, Bertold, redovnik

Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)

+ Jožefa HERBLAN, ob 80. roj. dnevu
++ starši France in Ivana, brat Stane TURŠIČ

30. 3., ponedeljek, Amadej, vojvoda Grahovo (19.00) Po namenu?
31. 3., torek, Kornelija, mučenka Grahovo (19.00) + Albina ULE, obletna


