maj 2021

št. 5

OZNANILA
župnije
Grahovo pri Cerknici
MIHEJ, PREROK
Mihej je bil doma iz doline jugozahodno od Jeruzalema in je svojo preroško
službo opravljal v času kraljev Jotama, Ahaza in Ezekija, to je v letih od 740
do 687 pred Kristusom. Kot sodobnik slavnejšega preroka Izaija je verjetno
tudi on doživel dva boleča dogodka, ki sta bila odločilna za Izraelovo prihodnost: najprej padec Samarije in nato dokončni propad Severnega kraljestva
leta 722. Mihej to napoveduje v okviru veličastnega razodetja sodbe. Leta 701
je asirski kralj Sanherib napadel Južno kraljestvo, kar je deželo verjetno tako
opustošilo, da prerok ni mogel drugega, kot da se je razjokal nad razdejano
domovino in zapel ganljivo žalostinko. Na ta način je pokazal, kako zelo se on,
oznanjevalec sodbe, čuti povezanega s svojim ljudstvom, ob katerega usodi ne
more ostati ravnodušen. Iz njegove knjige zaslutimo grenko osamljenost, saj
ga niso marali, ko je oporekal tako bogatinom kot odgovornim poglavarjem,
duhovnikom in prerokom. Kljub človeškim naporom se je zavedal, da se mora
prepustiti vodstvu Božjega duha. Njegova knjiga obsega sedem poglavij, skozi
katere se v trojnem zaporedju izmenjujejo napovedi sodbe, napovedi odrešenja
in molitev upanja.
Nekaj prerokovih razmišljanj si vtisnimo v srce: »S čim naj stopim pred Gospoda, se priklonim Bogu na višavah! Naj stopim predenj z žgalnimi daritvami,
z enoletnimi teleti Mar se bo Gospod veselil tisočev ovnov, desettisočev potokov
olja? Naj mu svojega prvorojenca darujem v spravo, sad svojega telesa za greh
svoje duše? Oznanil ti je, o človek, kaj je dobro, kaj Gospod hoče od tebe: nič drugega, kakor da ravnaš pravično, da ljubiš usmiljenje in ponižno hodiš s svojim
Bogom … Ne drži na veke svoje jeze, kajti ugaja mu usmiljenje. Spet se nas bo
usmilil, poteptal bo naše krivde.«
Mihej v krščanskem koledarju goduje 12. decembra.

NAPOVEDNIK

(ko bo s strani civilnih in cerkvenih oblasti dovoljeno!)
• 1. 5. je praznik dela, v Cerkvi pa
obhajamo praznik Jožefa delavca.
Ta dan tudi začnemo šmarnično
pobožnost v čast Devici Mariji.
Šmarnice v Grahovem potekajo
med sveto mašo. Beremo šmarnično branje o Marijinih krajih po
Sloveniji. V Žerovnici in na Bločicah pa imajo otroci z voditeljem
sami šmarnice in Marijine litanije.
Vabljeni tudi odrasli!
• 2. 5. je prva nedelja v mesecu in
ofer za potrebe cerkve na Bločicah.
• Na god sv. Florijana (4. 5.) bomo, kot
je navada v župnijski cerkvi, opravili
sv. mašo za blagoslov naših polj in
zmolili litanije vseh svetnikov.
• Od 12. do 14. maja godujejo t. i. ledeni svetniki: Pankracij, Servacij in
Bonifacij. Sledi še »poscana« Zofka
(15. 5.) in pregovorno bi se moralo
zatem začeti toplejše vreme.
• 9. 5. je druga nedelja v mesecu. Bo
ofer za potrebe cerkve in priložnost
za sveto spoved.
• 16. 5. je šesta velikonočna nedelja
in začetek devetdnevnice za prvoobhajance.
• Od ponedeljka dalje (17. 5.) prvoobhajanci s starši prihajajo vsak dan
k sv. maši in šmarnicam v Grahovo.
Po sv. maši sledijo vaje za prvoobhajance.
• 18. 5. si otroci pomerijo prvoobhajilne oblekice.
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• 19. 5. bo po večerni sv. maši spoved
za starše prvoobhajancev.
• 20. 5. bo po sv. maši spovedovanje
prvoobhajancev.
• 21. 5. je petek, ko so naprošeni
starši prvoobhajancev in birmancev, da postavijo dva mlaja in napis. Tudi uredijo cerkev in učilnico.
Hvala za ves trud!
• 23. 5. je praznik Binkošti in v naši
župniji tudi praznik prvega svetega obhajila. Prvič v življenju
bo prejelo Jezusa v svoje srce naših sedem pridnih drugošolcev:
Anže Košir, Fabricio Žigart, Lara
Lekšan, Neža Jeklar, Oskar Troha, Urban Zabukovec in Zala Šemrov. Molimo zanje in za njihove
družine. S petjem bo popestril
slovesnost naš cerkveni zbor, če
pa ne bo mogoče, pa pevska družina Nahtigal iz Begunj. Zahvala
vsem za sodelovanje in pomoč pri
pripravi in lepem poteku slavja.
• 27. 5. goduje tudi naš novi blaženi Alojzij Grozde. Njegovo podobo imamo na platnu tudi v naši
župnijski cerkvi. Radi se mu priporočamo, predvsem pa naj nas
spodbuja njegovo življenjsko geslo:
Evharistija, sonce mojega življenja.
• 30. 5. je sobota in zaključek šmarnic. Vabljeni vsi otroci v Grahovo,
da jim razdelimo nagrade za obisk
pri šmarnicah.

OBVESTILA
(če bodo pogoji glede ukrepov proti koronavirusu to dopuščali)
• Tedenske svete maše v Grahovem
so ob 19.00, po podružnicah pa ob
18.00, 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 po sveti maši za
duhovne poklice, ob petkih za naše
bolnike in ob sobotah za družine.
• V mesecu maju vabim otroke s
starši k župnijski sveti maši ob
18.30. In sicer: predšolski in prvi v
ponedeljek, drugošolci v torek, tretje- in petošolci v sredo, četrtošolci
v četrtek, šestošolci v petek in sedmošolci v soboto. Delovne zvezke
naredimo do konca. Verjamem, da
starši tudi doma z otroki kaj molite.
Bodoči birmanci (6. in 7. razred)
pa imate ZOOM srečanje skupaj s
sovrstniki iz Cerknice.
• Ob petkih popoldne so uradne ure
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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.
Na prvo soboto molimo litanije v
čast Materi Božji.
Ob sobotah gospe čistijo in krasijo
cerkev po dogovoru ali po razporedu. Ob 20.00 so pevske vaje 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.
V mesecu aprilu sta v naši župniji
prejela dva otroka sv. krst: Kris in
Tinkara Herblan. Naj ju Bog blagoslavlja in njuni družini naklanja
ljubezni. Molimo zanje!
V torek, 20. aprila, smo v Žerovnici
cerkveno pokopali gospo Frančiško (Fani) Prijatelj. Gospod, daj ji
večni pokoj in večna luč naj ji sveti.
Priporočam verski tisk, predvsem
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Družino in Ognjišče, za otroke pa
namensko darovala 50 evrov v ta
Mavrico.
namen. Hvala vsem in Bog povrni!
• Vsem, ki ta mesec godujete, pra- • V poletnih mesecih načrtujemo
romanja z raznimi slovenskimi žuznujete rojstni dan ali kakšen jubipnijami. Če bi koga kaj zanimalo,
lej, voščimo obilo Božjega žegna.
naj se obrne neposredno na župni• Zbiramo še vedno za cerkev sv. Šteka Sandija. V igri so: Medžugorje,
fana v Podštebrku. Ker se dolgovi
Češka, Nizozemska in Belgija, Poljnikakor ne zmanjšujejo, vabim vsaska, Italija in Madžarska.
ko družino naše župnije, da bi letos

Molitev v času epidemije COVID-19
Usmiljeni Oče,
tvoj Sin se je rodil, da bi nas odrešil.
Prosimo te, podeli vsem, ki trpijo zaradi epidemije,
zdravje, potrpežljivost in moč.
V svoji dobroti tolaži bolnike in njihove svojce,
nam pa odpri oči za vsako stisko in daj,
da bomo trpečim pomagali z dejanji.
Naj tudi v bolezni, trpljenju in preizkušnjah doživljamo tvojo bližino.
Podpiraj zdravstvene delavce in vse, ki skrbijo za bolnike.
Prosimo te, naj bodo cepiva in zdravila dostopna vsem, ki jih potrebujejo.
Rajnim bratom in sestram, ki so izgubili boj z boleznijo,
nakloni večno veselje, njihovim svojcem pa tolažbo vere in pogum.
Prosimo te, naj epidemija preneha,
da bomo mogli živeti v miru in blaginji.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Sv. Marija, zdravje bolnikov
– prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni
– prosi za nas.
Vsi Božji svetniki in svetnice
– prosite za nas.
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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 – maj 2021
Molímo, da bi tisti, ki so odgovorni za finance, sodelovali z vladami z
namenom, da se uredijo finančni
trgi, državljane pa zaščiti pred njihovimi nevarnostmi.
Papež Frančišek je zapisal: »V prizadevanju za skupno
dobro je danes neizogibno, da se politika in
ekonomija v dogovoru
postavita v službo življenja, zlasti človeškega življenja.« Tehnokratski vzorec poskuša
prevladati tudi v ekonomiji in politiki. Ekonomija skrbi le za tehnološki razvoj z namenom
dobička, ne oziraje se
na morebitne slabe posledice za človeka. Finance tako zadušijo pravo ekonomijo. Iz svetovne
finančne krize se nismo ničesar naučili, iz poslabšanja okolja se učimo zelo
počasi. Ne gre za vprašanje ekonomskih teorij, ki si jih morda danes nihče
ne upa zagovarjati, temveč njihovega
zavzetja dejanskega razvoja ekonomije. Tisti, ki tega ne trdijo z besedami,
podpirajo to z dejstvi, ko ne skrbijo za
človeštvo in poslanstvo Cerkve, tudi
ne za pravšnjo raven proizvodnje ali
za boljšo porazdelitev bogastva. Ne
zanima jih odgovorna skrb za okolje ali za pravice prihodnjih rodov. S
svojim obnašanjem potrjujejo, da jim

je kar največji možni dobiček zadosten cilj. Trg sam po sebi pa ne zagotavlja celovitega človeškega napredka
in družbenega vključevanja. Medtem
imamo »neke vrste razsipniški in potrošniški razcvet, ki je v nedopustnem
nasprotju s trdoživim
stanjem razčlovečujoče
bede,« pri čemer pa se
ne določijo dovolj hitro
ekonomske ustanove in
socialni programi, ki
bi najrevnejšim omogočili reden dostop do
osnovnih virov. Premalo se zavedamo, katere
so najgloblje korenine
sedanjih neravnovesij,
ki so povezane z usmeritvijo, cilji, pomenom
in družbenim kontekstom tehnološke
in ekonomske rasti. Politika se ne sme
podrejati ekonomiji, ta pa ne načelom
in vzorcem gole učinkovitosti in tehnokracije. V prizadevanju za skupno
dobro je danes neizogibno, da se politika in ekonomija v dogovoru postavita v službo življenja, zlasti človeškega življenja. Reševanje bank za vsako
ceno, medtem ko stroške brez trdnega
zagotovila o reviziji in reformi celotnega sistema nosi prebivalstvo, potrjuje popolno prevlado financ. Tako
početje nima nobene prihodnosti, saj
po dolgi, dragi in potratni sanaciji poraja nove krize. Finančna kriza v letih
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2007 in 2008 je bila priložnost za razvoj nove ekonomije, ki bi bolj spoštovala etična načela ... Proizvodnja ni
vedno razumna. Pogosto je vezana na
spremenljivke, ki pripisujejo proizvodom neko vrednost, ta pa se ne ujema
z njihovo pravo ceno. To pogosto vpliva na preveliko proizvodnjo nekaterih
vrst blaga z nepotrebnim vplivom na

okolje, kar hkrati škoduje območnim
ekonomijam. Napihnjen finančni balon navadno vpliva tudi na napihnjen
proizvodni balon. Skratka, težava je v
tem, da odločno ne ukrepamo v realnem gospodarstvu, ki omogoča pestro
in izboljšano proizvodnjo ter primerno delovanje podjetij in njihov razvoj.

RAD BI BIL SVOBODEN
Zdi se mi, da hodim za Teboj, Gospod,
a čutim, da nisem svoboden.
Omejen sem v svojih pogledih na svet,
na življenje, ljubezen.
Omejen od svoje časti, razdvojenosti,
sovraštva in ponižanja.
Ti pa nisi hotel oblasti,
še manj ploskanja in časti.
Nisi hotel bogastva,
a kljub temu si bil svoboden.
Še več, svojo svobodo si mi dal.
Umil si mi noge
in se sklonil k meni

z vso težo svojega križa,
da bi skrivnost Tvoje poti
razjasnila mojo svobodo.
A glej, še vedno stojim tam,
na začetku.
Še vedno trepetam za svojo čast
in se bojim padca in udarcev.
Bojim se novega koraka na poti
k Tvoji svobodi.
Skloni se k meni, Gospod,
in pojdi z menoj korak za korakom
proti Tvoji svobodi.
Tevž Matjaž Potočnik

POVEZANI Z MARIJO
V mesecu maju se na poseben
način priporočamo nebeški Materi
Mariji s pobožnostjo šmarnic. V negotovem času, v katerem živimo, se
obračamo k Njej, ki nas v življenju
spremlja in nam pomaga. Prav zato bi
bilo primerno, da bi vzklike iz litanij
Matere Božje dobrega sveta večkrat
pomolili v tem mesecu. Nanje odgovarjamo: Prosi za nas!
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Sveta Marija, ljubezniva hči nebeškega
Očeta.
Sveta Marija, častita Mati Božjega Sina.
Sveta Marija, prečista nevesta Svetega
Duha.
Sveta Marija, brez madeža izvirnega greha spočeta.
Sveta Marija, Mati dobrega sveta.
Sveta Marija, ki dober svet daješ dušnim
pastirjem.

Sveta Marija, ki dober svet daješ oblastnikom.
Sveta Marija, ki dober svet daješ ubogim
in revnim.
Sveta Marija, ki dober svet daješ žalostnim in dvomečim.
Sveta Marija, ki dober svet daješ obupanim.
Sveta Marija, ki dober svet daješ bolnikom in ujetnikom.
Sveta Marija, ki dober svet daješ umirajočim.
Sveta Marija, ki dober svet daješ grešnikom v pokori.

Sveta Marija, ki dober svet daješ vsem
vernim kristjanom.
Marija, Mati milosti in dobrote.
Marija, Mati sporazumevanja in modrosti.
Marija, Mati najlepše ljubezni.
Marija, zgled prave ponižnosti.
Marija, zgled srčne pobožnosti.
Marija, zgled deviške čistosti.
Marija, zgled potrpežljivosti.
Marija, zgled lepega življenja.
Marija, zgled vseh čednosti.
Marija, zgled krščanske popolnosti.

NOV CELJSKI ŠKOF
Papež Frančišek je 5. marca 2021
za novega celjskega škofa imenoval msgr. dr. Maksimilijana Matjaža,
duhovnika mariborske nadškofije, ki je bil
doslej profesor Svetega pisma
na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Msgr. dr. Maksimilijan Matjaž se je rodil
23. avgusta 1963 v Črni na
Koroškem. Po osnovni šoli
v Mežici je obiskoval srednjo ekonomsko šolo v Slovenj Gradcu, opravil pa je
tudi filozofsko-teološki študij na Teološki
fakulteti v Ljubljani (1983‒1988). Mašniško posvečenje je prejel 29. junija 1989 in
bil inkardiniran v nadškofijo metropolije
Maribor. V letih od 1989 do 1991 je bil
kaplan v Zrečah. Od leta 1991 do 1995 je
študiral Sveto pismo na Papeškem bibličnem inštitutu v Rimu ter dosegel magisterij iz bibličnih ved. Študij je nadaljeval na

Papeški univerzi Gregoriani, kjer je doktoriral iz biblične teologije leta 1998. Leta
2000 je študiral svetopisemsko arheologijo na Studium Biblicum Franciscanum v
Jeruzalemu. Od leta 1998 je
bil asistent na ljubljanski teološki fakulteti, od leta 2001
pa profesor ‒ asistent na katedri za Sveto pismo in judovstvo ter od leta 2011 izredni
profesor za svetopisemske
vede in judovstvo. Od leta
2006 je bil član duhovniškega sveta nadškofije metropolije Maribor
in od leta 2011 član kolegija svetovalcev.
Bil je tudi duhovnik pomočnik v župniji Dravograd (1998‒2010), v Zrečah
(2010‒2012), v pastoralni enoti Slovenj
Gradec (2012‒2013) in v župniji Šentilj
(2013‒2020). Bolj kot voščila ob imenovanju škofa Maksimiljana priporočimo
Bogu v naših molitvah.
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SVETE MAŠE IN GODOVI

1. 5., sobota, Jožef Delavec

2. 5., PETA
VELIKONOČNA NEDELJA,
Atanazij, škof
3. 5., ponedeljek, Filip in Jakob, ap.
4. 5., torek, Florijan, mučenec
5. 5., sreda, Gotard, škof
6. 5., četrtek, Dominik Savio, dijak
7. 5., petek, Gizela, opatinja
8. 5., sobota, Viktor, mučenec
9. 5., ŠESTA
VELIKONOČNA NEDELJA,
Pahomij, puščavnik
10. 5., ponedeljek, Job, spokornik
11. 5., torek, Pankracij, mučenec
12. 5., sreda, Leopold Manić, red.
13. 5., četrtek, Fatimska Marija
14. 5., petek, Bonifacij, mučenec
15. 5., sobota, Zofija, mučenka
16. 5., SEDMA
VELIKONOČNA NEDELJA,
Janez Nepomuk
17. 5., ponedeljek, Jošt, pušč.
18. 5., torek, Erik, kralj
19. 5., sreda, Urban, papež
20. 5., četrtek, Bernardin, duh.
21. 5., petek, mehiški mučenci
22. 5., sobota, Marjeta, redovnica
23. 5., BINKOŠTNA NEDELJA,
Socerb, mučenec
24. 5., pon., Marija Pomočnica
25. 5., torek, Beda Častitljivi, duh.
26. 5., sreda, Filip Neri, duhovnik
27. 5., četrtek, Alojzij Grozde, muč.
28. 5., petek, Julijan, mučenec
29. 5., sobota, Maksim Emonski, škof
30. 5., NEDELJA SVETE TROJICE,
Kancijan, mučenec
31. 5., ponedeljek, Obiskanje
Device Marije

Bločice (18.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)
Bločice (11.00)

Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Lipsenj (18.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)
Bločice (11.00)
Bločice (18.00)
Žerovnica (18.00)
Grahovo (19.00)
Lipsenj (18.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Lipsenj (18.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)
Bločice (11.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Žerovnica (18.00)
Grahovo (19.00)
Lispenj (18.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)
Bločice (11.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Žerovnica (18.00)
Grahovo 19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)
Bločice (11.00)
Grahovo (19.00)

+ Marija MARKOVČIČ
Po namenu
++ iz družin KOČEVAR in KODRCA
Za župljane
Živi in ++ LUKOVIČ, JUVANČIČ,
BOGATAJ, HACE, TURŠIČ
++ strici Franc, Jozi in Mihi OSOJNIK
Za blagoslov polj
++ iz Retij 45
++ iz družine MEKINDA (iz Podštebrka)
Po namenu gospe Milene F.
+ Anamarija ZGONC, obletna
++ iz družin ALBREHT in ULE
+ Ivanka ŽNIDARŠIČ, obletna
+ Ljudmila ŠEGA
++ Marija, starši MARKOVČIČ
Za blagoslov polj
Prošnji dan – za blagoslov polj
+ Marko ŽNIDARŠIČ
Za blagoslov polj
++ iz družin ANZELJC, KEBE in LESKOVEC
++ bratranca Rudi, Franc in sestrična Slavka
++ Andrej, Jožefa POROK
+ Slavko ŠVIGELJ
++ iz družine KOVAČ
+ Janez GODEJŠA
Za župljane
+ France, Justina STERLE
Po osebnem namenu
+ Alojz KNAUS
++ starši DROBNIČ
+ Rok MIHELČIČ, ob roj. dnevu
+ Ivana ZEMLJAK, obl. in ob roj. dnevu
+ Marija CASERMAN (roj. MEKINDA)
+ Marko ŽNIDARŠIČ
++ Marija, Franc KOČEVAR
++ Frančiška PRIJATELJ, 30. dan
Za prvoobhajance
Za zdravje in zdravo pamet
+ Ana TURK, obletna
Izvoljen dan
Za moža ob rojstnem dnevu
+ Stanislav KOMIDAR, obletna
++ Stanko, obl., ostali ŠKRLJ
Za župljane
Za zdravje v družinah GORNIK
Za župljane
Za župljane
Za spreobrnjenje družin

