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OZNANILA
župnije
Grahovo pri Cerknici
V KRATKEM ČASU VAM BODO OČI ZAPRLI
Jest ne rečem, de bi v veliko škodo inu revo ne bil padel taisti gospud, de s
kvartami je bil zgubil vse danarje, njive, vinograde, hišo inu cilu zobe, zakaj kadar nej druziga imel, zobe z ust si je pustil drejti ter jih je gori stavil, dokler vse
je bil zgubil. En drugi, potem kir je bil zajegral vse, kar je imel, k zadnimu svojo
ženo je bil gori na jegro postavil inu tudi taisto zakvartal. Ali vender nihdar ne
bote eniga našli, da bi tulikajn bil zgubil, kulikajn zgubi ta, kateri skuzi greh
G. Boga zgubi inu ob vse pride.
Premislite, da v kratkem času vam bodo oči zaprli inu obliče s to črno zemlo
pokrili. Zatoraj poflisajte se k eni dobri smrti se prpravit. Gvišnu taisti stari
človek je prez pameti, katiri namejsti cirkve lubi oštarijo, namejsti roženkranca majoliko, namejsti molitve šentovajne, namejsti potrpežlivosti srd inu kreh
namejsti pokure. Inu tem nespametnem se k zadnimu zgodi kakor uni lisici,
katera se je igrala inu skakala okuli ene šterne ter v šterno pade. Začne na pomoč klicat, pride vovk. Vpraša lesico, ko je delala, de je noter padla; kulikajn
časa je tiga; aku se je pobila; aku zna plavat; aku voda je mrzla … Ali lisica je
djala: »Nej čas zdaj se fopat, temuč hitro pomagaj mi vun, sicer utonem.« Vovk
pa se je z lisico fopal, dokler lisica je bila utonila. Ah, moji stari ludje, nej čas
več se fopat inu šalit, ampak pomagajte si hitru z jame tiga greha, aku n'hočete
v žveplenski šterni utonit.
Nimate vi stare žene menit, de vam je prpuščenu veliku piti, dokler ste stare,
kakor una stara baba, katera je bila vse, kar je imela, zapila, menejoč, de ne bo
dolgu več živela. En sam kožuh je bil nji ostal, katiriga je nosila. Gre inu volno
od kožuha ostriže inu taisto za en maselc vina preda. Vari vas Bug od takoršne
nespodobnosti.
Janez Svetokriški, najslavnejši slovenski pridigar

NAPOVEDNIK

(če bodo pogoji glede ukrepov covid-19 to dopuščali)
za vse, kar prinesete v župnišče.
• Praznik Vseh svetih, 1. 11., letos
V Grahovem pri sv. maši pojeobhajamo v skladu s civilnimi in
jo naši pevci. Pri grahovski sveti
cerkvenimi ukrepi glede na comaši sodelujejo otroci 7. razreda.
vid-19. Oznanjene svete maše
župnik opravi zasebno. Ob 16.00 • V sredo, 11. 11., bo ob 19.00 sestanek članov župnijskega in gospobo župnijska cerkev v Grahovem
darskega sveta.
odprta za sveto spoved in za sv.
obhajilo. Ob 17.00 bo v župnijski • V nedeljo, 15. 11., sodelujejo v
Grahovem pri sveti maši otroci 8.
cerkvi molitev rožnega venca za
in 9. razreda. Na vrsti bo mesečnaše rajne. Za tiste, ki ste jih nana spoved. Pride gospod dekan
pisali, pa tudi za tiste, ki so umrli
Maks.
v zadnjem letu. Za popolni odpustek, ki ga lahko darujemo tudi • V torek, 17. 11., bo ob 19.00 sestanek staršev za prvo sveto obhajilo.
za naše rajne, je treba k spovedi,
sv. obhajilu, na grobove svojih • Na nedeljo Kristusa Kralja, 22. 11,
zaključujemo cerkveno leto. V
dragih in zmoliti po papeževem
Grahovem pri sv. maši sodelujejo
namenu »Vero« in »Očenaš«.
predšolski in otroci 1. razreda.
• V sredo, 4. 11., bo v Starem trgu
dekanijsko srečanje duhovnikov. • Prva adventna nedelja letos pade
na 29. 11. Pripravili bomo advenOb 9.00 bo molitev rožnega venca
tne venčke in prižgali prvo svečko
v župnijski cerkvi, ob 9.30 pa bo še
v pripravi na Jezusovo rojstvo.
sveta maša. Vabljeni tudi verniki iz
• V nedeljo, 6. 12., nas bo ob 16. uri
cele dekanije.
obiskal Miklavž. Prispevek star• Na zahvalno nedeljo, 8. 11., bo
šev je 10 evrov na enega otroka.
ofer za vzdrževanje duhovnikov
Za ministrante ni prispevka starv Grahovem in Žerovnici. Ob
šev.
tej priložnosti se vam zahvalim

OBVESTILA

(če bodo pogoji glede ukrepov covid-19 to dopuščali)
• Prispevek za verouk znaša 40 evrov
Vabljeni otroci, stari od tri do pet
za prvega otroka, za vsakega nalet!
slednjega iz družine pa 30 evrov. • Čez teden molimo po sv. maši po
Zbiramo prijave tudi za predšolski
namenu za zdravje.
verouk, imenovan Sončni žarek. • Na prvi petek po sveti maši so lita2

•
•
•

•

•
•

nije Srca Jezusovega. Že dopoldne
pa obisk bolnikov na domu.
Na prvo soboto molimo litanije v
čast Materi Božji.
Ob nedeljah v novembru molimo
po vsaki sv. maši za rajne, ki jih posebej priporočamo Bogu.
Ob sobotah naše gospe rade čistijo in krasijo župnijsko cerkev, pa
tudi žerovniško. Občasno pa tudi
na Lipsenju in Bločicah. Hvala za
vaš trud in skrbnost. Vabimo nove
sodelavke!
Zaradi zimskega časa so tedenske
svete maše v Grahovem ob 18.00,
po podružnicah pa ob 17.00, če jih
le naročite. V mesecu novembru je
še veliko prostih namenov.
Cerkveni zbor ima pevske vaje ob
20.00. 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.
Gospod župnik je vedno dosegljiv
na telefon, pa tudi pred in po sv.
maši.
Razen 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.
Vsem, ki ta mesec godujete, praznujete rojstni dan ali kakšen jubilej, voščimo obilo Božjega žegna.

MOLITVENI NAMENI SVETEGA OČETA
– november 2020
Molimo, da bi napredek na področju robotike in umetne inteligence vedno služil človeku.
»Dostojanstvo vsakega človeka
je treba odločno postaviti v središče
našega razmišljanja in našega delovanja.«
Pomembno je neprestano ponavljati: Umetno inteligenco, robotiko
in druge tehnične iznajdbe je treba
uporabljati tako, da bodo prispevale
k služenju človeštvu in zaščiti našega
skupnega doma, ne pa nasprotnemu,

kakor žal napovedujejo nekatere ocene. Dostojanstvo vsakega človeka je
treba odločno postaviti v središče našega razmišljanja in našega delovanja.
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Sam izraz »umetna inteligenca« je lahko zavajajoč. Prikriva namreč dejstvo,
da so funkcionalni avtomatizmi kakovostno ločeni od značilnosti človeškega znanja in delovanja. Tako lahko
postanejo družbeno nevarni. Nevarnost, da človek postane tehnologiziran, je že del naše stvarnosti, namesto
da bi tehnologija postala humanizirana. Tako imenovanim »inteligentnim
strojem« se z veliko naglico pripisujejo zmožnosti, ki so v resnici človeške.
Treba je bolje razumeti, kaj pomenijo
inteligenca, spoznanje, emotivnost,
čustvena namenskost in avtonomija

moralnega delovanja. Umetne naprave, ki simulirajo človeške zmožnosti,
so v resnici brez človeških kvalitet.
Ureditev njihove uporabe in samo
raziskovanje je treba usmeriti h konstruktivni in enakomerni interakciji
med človeškimi bitji in zadnjimi izvedbami strojev. Ti se namreč širijo
v našem svetu in radikalno spreminjajo scenarij našega obstoja. Če bi se
omenjeno znalo uveljavljati tudi v dejanjih, bi se izjemni potenciali novih
iznajdb lahko uporabili v korist posameznika in vsega človeštva.
Papež Frančišek

Sveti Engelbert, kolnski škof
Znano srednjeveško romarsko središče v Kelmorajnu so svoj čas množično obiskovali tudi slovenski romarji. Mesto je namreč še danes znano po
relikvijah svetih Treh kraljev. V Kolnu
na Nemškem pa so pokopane tudi sv.
Uršula in njene tovarišice mučenke.
Mogoče malo manj pomemben je njihov svetniški škof Engelbert. Rodil se
je leta 1185 v eni najvplivnejših porenskih grofovskih družin. Po takratni navadi je dobil že v prav mladih
letih številne cerkvene nadarbine. Kot
trinajstletni deček je že bil prošt cerkve sv. Jurija v Kolnu, pozneje pa tudi
stolni prošt. Za današnje čase bi ta način podeljevanja cerkvenih služb za-
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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.

radi materialnih dobrin in političnega
vpliva bil vsega pohujšanja vreden,
takrat pa je to bilo nekaj normalnega
med bogatimi rodbinami. Engelbert v
svoji mladosti ni bil nič duhoven človek, ampak se je celo vmešaval v politično življenje. Šel je tudi na križarsko vojno proti albižanom, predvsem
željan pustolovščine in hrepenenja
po dodatnih časteh in službah. A je
prišlo v njegovem srcu do preobrata
in je spoznal, da pred Bogom nič ne
šteje zunanja veljava, ampak notranje
razpoloženje srca do Boga in bližnjih.
Leta 1216 so ga izvolili za nadškofa.
Ker je dežela bila duhovno in materialno opustošena, se je zavzel za vsesplošno prenovo. Ljudje so ga vzljubili
in mu priskočili na pomoč. Zavzel se
je tudi za redno najemniško vojsko in
zagotovil v mestu in okolici trajen mir.
Spoštoval in upošteval ga je tudi cesar

Friderik II. in mu zaupal upravljanje
države severno od Alp in skrbništvo
nad njegovim sinom Henrikom, ki je
pozneje postal tudi kralj. On sam ga je
okronal za kralja 8. maja 1222. Engelbert je tudi brzdal samovoljo svetnih
gospodov in odpravljal stanje brezpravnosti, ki so ga v državi povzročili
dvajsetletni boji za oblast. Najbolj pa
se je trudil opravljati dobro svojo škofovsko službo v prid božjega ljudstva.
Zaradi močnega vpliva ga niso vsi
podpirali, zato so nastajali tudi zarote in hotenja, da bi ga ubili. Ko se je
7. novembra 1225 napotil v Scwelm,
ga je Friderik Isenburški s svojimi privrženci pričakal v soteski pri Gewelsbergu in ga ubil. Pokopali so ga v kolnski stolnici, kot svetnika pa ga slavimo
prav na dan njegove smrti.
Iz knjige Leto svetnikov, 4. del
(izdana 2000)

Nauči me ljubiti v dejanju
Z zaprtimi očmi grem skozi dan.
Nikoli več se ne bo ponovil,
zapisan je v zgodovino mojih sanj.
Samo Ti veš, Gospod, koliko jih še bo.
Dnevov in trenutkov.
Samo Ti veš, kolikokrat bo še zame sonce vzšlo,
da, le Ti veš,
koliko možnosti še bo za dejanje ljubezni.
Nauči me ljubiti, Gospod.
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Ljubiti v dejanju, da ne ostanem le v besedah,
obljubah, praznem upanju in priznanju,
da sem slaboten, da ne znam, da ne zmorem!
S Teboj zmorem, s Teboj mi dana sta pogum
in moč za nov korak, za novo pot, za novo upanje,
za stisk dlani, za ljubezen v dejanju med ljudmi.
Nauči me ljubiti, Gospod!
Nauči v dejanju sprejemati oči,
Nositi breme vseh teh, ki križali bodo moje zdaj poti.
Nauči me ljubiti v dejanju, Gospod!

Tevž Matjaž Potočnik

Koliko ljudi
Koliko ljudi je že vstopilo v moje življenje.
Morda le za trenutek, da so mi polepšali dan.
Morda le za dan ali dva in se za vedno izgubili v vesolju mojih poti.
Koliko ljudi je s svojo besedo, bežnim pogledom
in dejanjem zaznamovalo moj dan.
Prinesli so mi sonce v svojih očeh, žarek topline v svojih dlaneh,
da sem bil človek, človek v vsem svojem jazu.
Koliko ljudi je že vstopilo v moje življenje.
Koliko tistih, ki so zagrnili mi sonce
in se zaradi njih je utrnila solza iz oči.
Koliko tistih, ki so prekleli mi dan, ko sem se rodil,
ali trenutek, ko deček spočet je bil.
Koliko ljudi je že vstopilo v moje življenje.
Njih, ki so obljubljali mi večno zvestobo, ljubezen, prijateljstvo.
Njih, ki so gradili mostove med srci, polagali cvetje na pot
in peli pesmi zaupanja. Pa so odšli.
Odšli, kakor odide nevihtni oblak,
kakor preneha rositi dež na zemljo, ko se izprazni.
Odšli in za seboj pustili praznino, ki boli,
otožen pogled v množico ljudi. Koliko ljudi …
Boš danes odšel tudi ti?
Tevž Matjaž Potočnik
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Vzkliki za odpuščanje
(Odgovarjamo: Odpusti mi, Gospod, moje grehe!)
Gospod, odpusti mi kritike na račun bližnjega.
Gospod, odpusti mi samoljubje, ko sem pretiraval s potrebami.
Gospod, odpusti mi ravnodušnost ob trpljenju drugih.
Gospod, odpusti mi sovraštvo, ki sem ga gojil v srcu.
Gospod, odpusti mi maščevalne misli, ki mi zastrupljajo dušo.
Gospod, odpusti mi vzkipljivost ob vsaki neprijetnosti.
Gospod, odpusti mi pomanjkljivo usmiljenje do drugih.
Gospod, odpusti mi lastno voljo, ki jo pogosto postavljam pred Tvojo.
Gospod, odpusti mi trdosrčnost, ko me kdo prosi za ljubezen.
Gospod, odpusti mi mlačnost v molitvi.
Gospod, odpusti mi zaverovanost vase, ki me ločuje od drugih.
Gospod, odpusti mi nehvaležnost do Tebe.
Gospod, odpusti mi laži, s katerimi sem včasih zakrival resnico.
Gospod, odpusti mi slabotno vero, da si Ti vstajenje in življenje.
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.
7

SVETE MAŠE IN GODOVI
1. 11., NEDELJA, PRAZNIK
VSEH SVETNIKOV
2. 11., ponedeljek, Verne duše
3. 11., torek, Justin, mučenec
4. 11., sreda, Karel Boromejski, šk.
5. 11., četrtek, Bertila, opatinja
6. 11., petek, Lenart, opat
7. 11., sobota, Engelbert, škof
8. 11., ZAHVALNA
NEDELJA, Bogomir, škof
9. 11., ponedeljek,
POSVETITEV LAT. BAZILIKE
10. 11., torek, Leon veliki, papež
11. 11., sreda, Martin, škof
12. 11., četrtek, Jozafat, škof
13. 11., petek, Stanislav Kostka, red.
14. 11., sobota, Nikolaj Tavelić, muč.
15. 11., TRIINTRIDESETA
NEDELJA MED LETOM, Albert
16. 11., ponedeljek, Jedrt, devica
17. 11., torek, Elizabeta Ogrska, kr.
18. 11., sreda, Karolina, mučenka
19. 11., četrtek, Matilda, redovnica
20. 11., petek, Edmund, kralj
21. 11., sobota, Darovanje DM
22. 11., NEDELJA KRISTUSA
KRALJA, Cecilija, muč.
23. 11., ponedeljek, Klemen, papež
24. 11., torek, vietnamski muč.
25. 11., sreda, Katarina Sinajska, muč.
26. 11., četrtek, Valerijan, škof
27. 11., petek, Virgil in Modest, šk.
28. 11., sobota,
29. 11., PRVA ADVENTNA
NEDELJA, Saturnin, mučenec
30. 11., ponedeljek, Andrej, ap.

V čast Sv. Duhu za uspeh pri študiju
++ Alojzij, France, Ivana MIŠIČ
Za duše v vicah
Grahovo
+ Janko POROK
Bločice
Po papeževem namenu
Stari trg (9.30)
Dekanijska sv. maša: po namenu
Grahovo
++ starši Terezija in Mihael ZGONC
Grahovo
Za uspešno opravljen letnik in za naprej
Grahovo
+ Anica PREMROV
Grahovo (9.00) ++ sin Andrej, 4. obl., mama Francka, ob r. d., DOVIČEVI
Žerovnica (10.15) + Marija PRIMOŽIČ, Marija ROK, obletna
Grahovo (18.00) Po namenu za duhovnika
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Žerovnica (17.00)
Lipsenj (17.00)
Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)
Grahovo (18.00)

Za zdravje
Za zdravje
Za župljane
++ Ivana, obletna, Janez ULE
+ Ivan PETRIČ
+ Marija AVSEC, ob rojstnem dnevu
++ iz družin GODEŠA in TURK
Za župljane
Za nesrečno umrle prednike in njihove žrtve
Za zdravje
+ Žiga JANZELJ, ob rojstnem dnevu
Živi in ++ iz družin AVSEC, TRILER in MATIČ
Po namenu za moža
++ Franc, Janez BARAGA
++ Frančiška, obletna, ostali ROJC
V zahvalo
+ Ivan PETRIČ, ob rojstnem dnevu
++ iz družin PONIKVAR in ŠEGA
Za župljane
Za zdravje in srečo v družini
Za pobite med vojno, obletna
++ mama Francka, obl., sin Andrej, ob godu, DOVIČEVI
Za župljane
Po namenu

