
OZNANILA 

župnije 
Grahovo pri Cerknici  

Kuga se bliža
Ah, nikar moj Bug, Gospud inu Stvarnik, ne prsili mene takoršne štrajfinge 

oznanit! Timu mojmu folku pak, kateriga iz srca lubim, naj meni mogoče kaj 
dobriga inu srečniga oznanit sem bil vselej prpravljen, namreč de od Tvoje do-
brute inu milosti imajo čakat žegne nebeske, dolgu inu veselu zdravje, inu de od 
vsiga hudiga inu zlega jih boš rešil inu obvar-
val. Taku želim in prosim, de bi se njim godi-
lu. Kdu pak nas zmore tiga zagvišat, dokler ta 
strašna štrajfinga te neusmilene kuge vsesku-
zi se k nam približuje inu uže je začela morit 
ludi v naši soseski ter se ne šona ni stariga ni 
mladiga, ni uboziga ni bogatiga, ni kmeta ni gospuda, taku de v kratkem časi 
čez 500 ludi je pomorila? Zdaj se šliši veliku govorit od kuge, katera je v našo 
deželo prišla inu vsak dan se k našimu mestu prbližuje. Eni pravijo, de je zane-
sena iz ogrske dežele, drugi pravijo, de je prišla iz hrovaške dežele. Od te hude 
bolezni te kuge tulikajn ludi je uže pomorila v španski, polski, nemški, ogrski 
inu hrovaški deželi … Vsi se tožijo čez vahte, rekoč, kadar od začetka bi bili do-
bru vahtali, bi ne bila taku daleč prišla. Jest pak po resnici vam bom povedal, da 
obeden drugi nej uržoh, de kuga je v našo deželo prišla, ampak naši veliki grehi, 
katere G. Bug z le-to kugo štrajfat hoče. Mi vidimo in šlišimo, da arcnije neč ne 
pomagajo, temuč de ta, kateriga kuga zadene, mora umrejti. Tedaj pametno ste 
sturili, de upajne nejste postavili v dohtarje, v arcnije, temuč v tu prvu zdravje 
teh bolnih, v Marijo Divico, katero ste semkaj prišli obiskati inu nji ofrovati inu 
prositi. Le-ta tavženkrat več vam bo nucala kakor trijak, kakor angelica, bitto-
nica, valeriana, rozmarin, lorber, rožni jesih inu vse arcnije tiga svejta.

Janez Svetokriški, najslavnejši pridigar na Slovenskem

april 2020 št. 4
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Navodila slovenskih škofov za velikonočne 
praznike 2020 v času epidemije COVID-19

Radijski misijon na Radiu Ognji-
šče bo potekal od 29. marca do 4. aprila 
2020.

Cvetna nedelja, 5. april 2020
Župnik obhaja v zaprti župnijski cerkvi 

sveto mašo, če je mogoče ob 10.00 (ko je 
prenos svete maše iz mariborske stolni-
ce), brez navzočnosti ljudstva in brez  so-
maševanja. Župnik naj vernike povabi 
k spremljanju svete maše po TV SLO 2 
ob  10.00.  Škofje določajo, da župnik 
opravi blagoslov zelenja v zaprti cerkvi 
brez vernikov. Verniki naj doma pripra-
vijo zelenje (npr. zelenje z vrtov, buta-
re) in ga blagoslovijo z blagoslovljeno 
vodo. Duhovniki blagoslovljenega zelenja 
ne smejo deliti vernikom ali jim ga na do-
ločenem mestu pustiti na razpolago. Ško-
fje vabijo vse vernike k ogledu tedenske-
ga nagovora nadškofa Zoreta (TV SLO 1, 
predvidoma ob 11.30). Župniki prosimo 
župljane k naročanju mašnih namenov 
(po telefonu ali e-pošti) in k darovanju 
za sv. maše in za cerkev z nakazili na 
bančni račun župnije. V mesečnih ozna-
nilih Grahovega je na strani 4 spodaj.

Veliki četrtek, 9. april 2020
Vsem župnikom (duhovnikom) se za 

ta dan izjemoma dovoljuje, da  obhajajo 
večerno sveto mašo ob 18.00 v zaprti 
cerkvi brez udeležbe vernikov. Verniki 
naj se jim pridružijo v duhu in zmolijo 

rožni venec za duhovne poklice.  Škofje 
prosijo Radio  Ognjišče, TV Exodus ter 
lokalne radijske postaje in televizije, da v 
svojem programu v času svetega tridnevja 
vernikom omogočijo spremljanje nepo-
srednega prenosa svete maše. Po večerni 
sveti maši zvonovi utihnejo vse do veliko-
nočnega jutra.

Veliki petek, 10. april 2020
Župnik (duhovnik) sam opravi kri-

žev pot ob 15.00 v zaprti cerkvi in bogo-
služje velikega petka ob 18.00. Pri obre-
du duhovniki izrečejo posebno prošnjo za 
bolnike, pokojne in tiste, ki se nahajajo v 
stanju preizkušnje.  Verniki ste povablje-
ni, da se mu v duhu pridružite in zmo-
lite križev pot ob 15.00 (tudi na Radiu 
Ognjišče) in rožni venec ob 18.00. Lahko 
tudi spremljate križev pot papeža Franči-
ška (TV SLO 1 zvečer).

 
Velika sobota, 11. april 2020
Blagoslov in delitev ognja letos od-

padeta. Škofje ordinariji določajo, da je 
zaradi epidemije veljaven blagoslov jedil 
po televiziji oz. radiu.  Škofje vabijo vse 
vernike, da pripravijo velikonočna jedi-
la in se udeležijo televizijskega prenosa 
blagoslova velikonočnih jedil iz mari-
borske stolnice, ki bo na TV SLO 1 pred-
vidoma ob 15.00 in 17.00. Župnik Sandi 
se bo ob določenih urah sprehodil sam 
po vaseh grahovske župnije in kar s ce-
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ste blagoslovil domove vernih in posle-
dično tudi velikonočna jedila. In sicer: 
ob 13.00 po Bločicah, ob 14.00 po Go-
ričicah, ob  15.00 po Lipsenju, ob 16.00 
po Žerovnici in ob 17.00 po Grahovem. 
Župnik bo ob 20.00 obhajal velikonočno 
vigilijo sam v cerkvi. Verniki pa sočasno 
po svojih domovih zmolijo rožni venec s 
prižganimi svečami.  Velikonočno posla-
nico slovenskih škofov, ki bo na TV SLO 1 
na veliko soboto zvečer, bo predstavil škof 
msgr. dr. Jurij Bizjak.

 
Velika noč, 12. april 2020
Škofje vabijo vse vernike (družine) v 

Sloveniji, da se ob 8.00 zberejo na  veli-
konočnem zajtrku  in zmolijo naslednjo 
molitev:

Blagoslov velikonočnega zajtrka – je-
dil

Znamenje križa. Očenaš. Zdravamari-
ja. Slava Očetu.

Molimo. Nebeški Oče, blagoslovi ta veli-
konočna jedila in zajtrk. Naj nas velikonoč-
ni prazniki tako prenovijo, da bomo vedno 
bolj hrepeneli po duhovni hrani ter jo našli 
v tvoji besedi in sveti evharistični skrivnosti. 
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Župniki ob 8.00 zvonijo z vsemi zvono-
vi kot vabilo k zajtrku in v znamenje veliko-
nočnega praznika.  Župniki (duhovniki) 
darujejo velikonočno mašo sami v svojih 
zaprtih župnijskih cerkvah. Vstajenjske 
procesije letos odpadejo. Škofje vabijo 
vse vernike, da spremljajo prenos veliko-
nočne svete maše iz mariborske stolnice 
(TV SLO 2 ob 10.00),  tedenskega nago-

vora nadškofa Zoreta (TV SLO 1, predvi-
doma ob 11.35) ter papeževega blagoslo-
va Urbi et Orbi, ki bo predvidoma ob 12.00 
na TV SLO 1. Župniki prosimo župljane 
k naročanju mašnih namenov (po telefo-
nu ali e-pošti) in k darovanju za sv. maše 
in za cerkev z nakazili na bančni račun 
župnije. V mesečnih oznanilih Grahove-
ga je na strani 4 spodaj.

Ob veliki noči ne hodimo na obiske so-
rodnikom, kot je to lepa navada pri nas.

 
Velikonočni ponedeljek, 13. april 2020
Duhovnik obhaja sveto mašo sam in 

brez navzočnosti vernikov v zaprti cerkvi.
 
Bela nedelja oziroma nedelja Božjega 

usmiljenja, 19. april 2020
Duhovnik opravi sveto mašo sam in brez 

navzočnosti vernikov v zaprti cerkvi. Ško-
fje vabijo vse vernike, da spremljajo pre-
nos svete maše iz mariborske stolnice 
(TV SLO 2 ob 10.00) ter si ogledajo teden-
ski nagovor nadškofa Zoreta (TV SLO 1, 
predvidoma ob 11.30).  Župniki prosimo 
župljane k naročanju mašnih namenov 
(po telefonu in e-pošti) in k darovanju za 
sv. maše in za cerkev z nakazili na  ban-
čni račun župnije. V mesečnih oznanilih 
Grahovega je na strani 4 spodaj.

 
Spovedovanje v postnem in veliko-

nočnem času
Škofje vabijo vse vernike, da v letošnjem 

postnem in velikonočnem času, ko je za-
radi izrednih razmer onemogočen prejem 
zakramenta svete spovedi, v srcu obudijo 
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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.

iskreno kesanje ter zmolijo kesanje (Moj 
Bog, žal mi je …). Takšno kesanje odpušča 
male grehe. Če vsebuje trdni sklep čim prej 
pristopiti k zakramentalni spovedi, doseže 
tudi odpuščanje smrtnih grehov. Škofje do-
ločajo, da duhovniki zaradi nevarnosti šir-
jenja okužb vernikom ne smejo podeljevati 
zakramenta sprave. Spoved po telefonu 
oziroma spletu ni veljavna. Če zdravstvene 
ustanove (bolnišnice), dom upokojencev 
oziroma civilna zaščita zagotovijo zašči-
tno opremo duhovniku, lahko ta vernikom 
(bolnikom) v smrtni nevarnosti podeli za-
krament bolniškega maziljenja, ki odpusti 
vse grehe. Če bi v posameznem kraju prišlo 
do izrazitega povečanja števila okuženih, 
se lahko lokalni župnik obrne na krajevne-
ga škofa in ga prosi za dovoljenje za pode-
litev skupne odveze.

 
Dar posebnih odpustkov okuženim 

s COVID-19, družinskim članom, zdra-
vstvenim delavcem in vsem, ki skrbijo za 
bolnike

Apostolska penitenciarija v Rimu  po-
polni odpustek podeljuje vernikom 
s koronavirusom,  če so v stanju nenave-
zanosti na kakršen koli greh in so po ko-
munikacijskih sredstvih duhovno navzoči 
pri obhajanju svete maše, če vsaj zmolijo 
vero, Očenaš in k blaženi Devici Mariji ter 
to preizkušnjo v duhu darujejo bratom in 
sestram. Želijo pa izpolniti običajne pogo-
je za popolni odpustek, čim bo to mogo-
če.  Zdravstveni delavci in njihovi dru-

žinski člani bodo na enak način deležni 
daru popolnega odpustka. Ob enakih 
pogojih se podeljuje popolni odpustek 
tudi tistim vernikom, ki obiščejo ali po-
častijo Najsvetejši zakrament ali vsaj pol 
ure berejo Sveto pismo ali zmolijo rožni 
venec, križev pot ali rožni venec Božjega 
usmiljenja, da bi po posredovanju vsemo-
gočnega Boga prenehala epidemija, v olaj-
šanje vseh okuženih in za večno zveličanje 
vseh, ki jih je Gospod že poklical k  sebi. 
Cerkev moli za tiste, ki ne morejo prejeti 
zakramenta bolniškega maziljenja in svete 
popotnice, ter podeljuje verniku popolni 
odpustek v trenutku smrti pod pogojem, 
da je pravilno pripravljen in da je običaj-
no za časa življenja molil kakšno molitev. 
Za prejem tega odpustka je priporočljivo, 
da ima vernik pri sebi razpelo ali križ.

 
Zvonjenje
Škofje določajo, da duhovniki zvonijo 

ob običajnih urah tako med tednom kot 
ob  nedeljah in praznikih. Vernikom naj 
sporočijo, da se zvoni v priprošnjo Mariji 
za  konec epidemije. Župniki  vsak pone-
deljek z zvonjenjem ob 20.00 vabijo ver-
nike k molitvi, ki je povezana z molitvijo 
škofov na Radiu Ognjišče. Verniki ta dan 
prižgejo sveče na oknih v znamenje soli-
darnosti z vsemi žrtvami epidemije.

 
Verouk in svete birme
Verouk je do preklica odpovedan. Ka-

teheti naj tam, kjer je to mogoče, organizi-
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OBVESTILA
Velikonočno voščilo
Minil je dan trpljenja  
in prišel je dan vstajenja, aleluja.
Zaradi pandemije bo tudi letošnja velika noč 
nekaj posebnega. 
Sprašujemo se: 
»Bomo praznovali skupaj ali vsak zase?« 
Vajeni smo, da gremo v cerkev 
in k procesiji za največji krščanski praznik. 
Doživljamo Jezusov veliki petek,  
toda v srcu naj gori vera v Velikonočno vstajenje. 
Če je Kristus premagal smrt, bo premagal tudi tegobe naših bolezni. 
Le zaupajmo. 
Vsem voščim blagoslovljeno velikonočno praznovanje. 
 Župnik Sandi 

rajo verouk na daljavo (po spletu). Škofje 
so prestavili birme na čas, ko bodo od-
pravljeni ukrepi za omejevanje epidemije 
in ko bodo birmanci ustrezno pripravlje-
ni.  Krajevni škofje bodo duhovnikom 
pravočasno posredovali navodila o bir-
mah.  Duhovniki, redovniki in redovnice 
ter verniki naj odločno uresničujejo dr-
žavna navodila za preprečevanje epidemi-

je ter ohranitev svojega zdravja in zdravja 
bližnjih.

Slovenski škofje in škofijski upravitelj Rok
 

Dodatnim obvestilom lahko sledimo iz 
dneva v dan tudi na spletni strani Sloven-

ske škofovske konference

 � Na zahtevo slovenskih škofov za-
radi koronavirusa do preklica ni 
javne svete maše, tudi ne drugih 
verskih dejavnosti ali zakramen-
tov. Svete maše so na Radiu Ognji-
šče, pa tudi na drugem programu 
slovenske TV. Duhovnik mašuje 
po  namenih, ki ste jih predčasno 

darovali. Zagotovo pa je ta čas pre-
izkušnje lepa priložnost, da kaj več 
molimo v družinskem krogu. 

 � Če se le da, bodimo vsi doma. Vsak 
dan zvečer ob 18.20 podelim bla-
goslov z  Najsvetejšim iz cerkve 
po celi župniji, da ne bo korona-
virusa. Verjamem v čudež, ker je 
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Bog Vsemogočen in nam lahko 
pomaga. Tudi nebeški materi Ma-
riji se priporočimo. Na oknu pred 
cerkvenimi vrati lahko vzamete 
molitev za zdravje pred virusom. 

 � Prvi april je dan šaljivcev. Znajmo 
se pošaliti predvsem na svoj račun.

 � Ko bo dovoljeno, bodo tedenske 

svete maše v župnijski cerkvi ob 
19.00 in na podružnicah ob 18.00.

 � 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.

 � Verouk za otroke poteka po razpo-
redu ob sredah od takrat naprej, ko 
se bo tudi začel šolski pouk.

 � Župnik je dosegljiv vedno na mo-
bitel. Lahko naročite sv. maše tudi 
za mesec april ali pa ga pokličete 
kar tako malo za hec.

 � Če bo možno, bo na prvi petek do-
poldne obisk bolnikov na domu. Po 
sveti maši so litanije Srca Jezusovega.

 � Na prvo soboto molimo litanije v 
čast Materi Božji.

 � Ob sobotah gospe čistijo in krasijo 
cerkev po dogovoru ali po razpo-
redu. Ko bo možno, bodo ob 20.00 
pevske vaje za starejši cerkveni zbor.

 � Ker je naša župnija zaznamovana s 
salezijansko navzočnostjo, priporo-
čam na 24. v mesecu spomin Mari-
je Pomočnice in zadnjega v mesecu 
spomin na sv. Janeza Boska.

 � Poleg rednih sodelavcev pri obli-
kovanju 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 Ma-
vrico. 

 � Vsem, ki ta 
mesec godu-
jete, praznu-
jete rojstni 
dan ali kakšen 
jubilej, vošči-
mo obilo Bož-
jega žegna.
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MOLITVENI NAMENI SVETEGA OČETA –  april 2020
Da bi vsi, ki so podvrženi zasvojenosti, našli pomoč in podporo.
Oče naš …, Zdravamarija …, Slava Očetu …

Molitev za zdravje v času 
epidemije koronavirusa
Oče usmiljenja in tolažbe,
tvoj Sin Jezus Kristus, nam je s križem 
pokazal vrednost trpljenja.
Pomagaj našim bratom in sestram,
ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani.
Nakloni jim izboljšanje zdravja,
njihovim svojcem pa pogum in zaupanje.
Vsem zdravstvenim delavcem 
daj moč in zdravje,
da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov;
raziskovalcem pa, 
da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo.
Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov,
da bomo rešeni bolezni
in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo 
zahvaljevati.

Sv. Marija, zdravje bolnikov, prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni,  
 prosi za nas.
Naši krstni zavetniki, prosite za nas.
Naši angeli varuhi, prosite za nas.
Vsi božji svetniki in svetnice, prosite za nas.

Štirinajst svetih 
priprošnjikov v sili

Potem ko se je sredi 14.  stoletja v 
Evropi razširila črna kuga, so ljudje ve-
dno bolj molili k svetnikom, da bi jim 
bilo prizaneseno ali da bi ozdraveli. 
Prav zaradi tega je prišlo do češčenja 

štirinajstih priprošnjikov v sili. Gre za 
skupino svetnikov, h katerim so se ljudje 
priporočali za  zdravje in boljšo letino. 
Ko sveta niso več ogrožale kuge, so se k 
priprošnjikom zatekali zaradi naravnih 
nesreč in vojn, priporočali pa so se jim 
tudi v času slabega zdravja in osebnih 
stisk. Število štirinajstih pomočnikov se 
je ustalilo šele v 16.  stoletju, povezano 
pa je s  štirinajstimi postajami križeve-
ga pota. Štirinajst je bilo tudi rodov od 
Abrahama do Davida, od  Davida do 
Babilona in od Babilona do Kristusa. 
V 15. stoletju se je češčenje štirinajstih 
priprošnjikov v sili uveljavilo tudi v slo-
venskih krajih. Več kot na mestu je, da 
jih tudi v teh naših časih, ko nas ogroža 
korona virus, kličemo na pomoč. 

Sveti Ahac, prosi za nas,
sveta Barbara, prosi za nas,
sveti Blaž, prosi za nas,
sveti Ciriak, prosi za nas,
sveti Dionizij, prosi za nas,
sveti Erazem, prosi za nas,
sveti Evstahij, prosi za nas,
sveti Jurij, prosi za nas,
sveta Katarina, prosi za nas,
sveti Krištof, prosi za nas,
sveta Marjeta, prosi za nas,
sveti Pankracij, prosi za nas,
sveti Tilen prosi za nas,
sveti Vid prosi za nas. 



SVETE MAŠE IN GODOVI
1. 4., sreda, Agapa, mučenka Grahovo (19.00) Za župljane
2. 4., četrtek, Frančišek Paolski, 
puščavnik

Grahovo (19.00) + Ana SIVEC

3. 4., petek, Rihard, škof Grahovo (19.00) + Frančiška KOMIDAR, ob r. d. in godu
4. 4., sobota, Izidor, škof Bločice (18.00) + Alojz GREGORIČ, obletna
5. 4., CVETNA NEDELJA, 
Julijana in Eva, redovnici

Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)

+ Anton PRIMOŽIČ
+ Andrej TELIČ

6. 4., ponedeljek, Viljem, opat Grahovo (19.00) + Alojzij ZGONC, obletna
7. 4., torek, Janez Krstnik de la Salle Žerovnica (18.00) + Marija TURŠIČ, obletna
8. 4., sreda, Valter, opat Grahovo (19.00) ++ starši ŠTIMAC in MIHELIČ
9. 4., VELIKI ČETRTEK, 
Hugo, škof 

Grahovo (18.00) Za župljane

10. 4., VELIKI PETEK, 
Ezekiel, prerok

Grahovo (18.00) NI SVETE MAŠE – samo obredi!!!

11. 4., VELIKA SOBOTA, 
Stanislav, škof 

Grahovo (20.00) + Slavko Sivec, 30. dan

12. 4., NEDELJA GOSPODOVEGA 
VSTAJENJA, VELIKA NOČ

Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)

V zahvalo za zdravje
Za sosesko

13. 4., VELIKONOČNI 
PONEDELJEK, Ida, redovnica

Grahovo (9.00)
Bločice (10.15)

+ Ivanka ŽNIDARŠIČ, ob roj. dnevu
++ starši Matija in Terezija ZGONC

14. 4., velikonoč. torek, Lidvina, dev. Grahovo (19.00) ++ Branka, obletna, rajni in živi ROK
15. 4., velikonoč. sreda, Helena Grahovo (19.00) + Jernej TURK (Retje 45)
16. 4., velikonoč. četrtek, 
Bernardka Lurška, devica 

Grahovo (19.00) + Jakob ULE, obletna

17. 4., velikonoč. petek, Rudolf, muč. Sveta maša drugod
18. 4., velikonoč. sobota, 
Galdin, škof 

Lipsenj (18.00)
Grahovo (19.00)

+ Miroslav ULE, obletna
++ iz družin OBREZA in CVETKO (Martinjak)

19. 4., NEDELJA BOŽJEGA 
USMILJENJA, Leon, papež 

Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)

+ Julijana ZBAČNIK
Za župljane

20. 4., ponedeljek, Bernika, muč. Grahovo (19.00) Po namenu?
21. 4., torek, Anzelm, škof Grahovo (19.00) ++ Marija in Zvone PANTAR
22. 4., sreda, Aleksandra, muč. Grahovo (19.00) Po namenu?
23. 4., četrtek, Jurij, mučenec Grahovo (19.00) Po namenu?
24. 4., petek, Fidelis, duhovnik Grahovo (19.00) Po namenu?
25. 4., sobota, Marko, evangelist Grahovo (19.00) Po namenu?
26. 4., TRETJA 
VELIKONOČNA NEDELJA, 
Mati dobrega sveta 

Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)

+ Marija KOČEVAR
Za župljane

27. 4., ponedeljek, Hozana, 
devica

Grahovo (19.00) Po namenu?

28. 4., torek, Peter Šanel, muč. Grahovo (19.00) Po namenu?
29. 4., sreda, Katarina Sienska, dev. Grahovo (19.00) Po namenu?
30. 4., četrtek, Jožef Kotolengo, red. Sveta maša drugod


