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OZNANILA
župnije
Grahovo pri Cerknici
Prerok Amos
Amos je najstarejši prerok, čigar dejanja in besede so zapisani v posebni knjigi. Kot
Izaijev in celo Ozejev predhodnik nastopi sredi 8. stoletja pred Kristusom v času kraljevanja Jerobeama II. v severnem Izraelu. To je bilo za kraljestvo zadnje cvetoče obdobje
pred asirskim gospostvom nad vso deželo. Kralj Jerobeam
je izkoristil padec sosednje Sirije in je zasedel ozemlje onkraj reke Jordan, kjer so Izraelci že nekoč bivali. Tudi trgovske izmenjave so deželi prinesle določeno blaginjo, hkrati
pa tudi družbene razlike. Mogočniki so začeli izkoriščati
revne, njihova dejanja pa so odobravala tudi krivična sodišča. Amos sam sebe prestavi kot pastirja. Bil je doma iz
Teko, blizu Betlehema. Bog pa ga pošilja prerokovat v severno kraljestvo, kar je številne motilo. A v Božjih očeh politične meje ne štejejo nič, saj so vsi Izraelci isto Božje ljudstvo.
Duhovnik iz Betela preroka Amosa zatoži pri kralju in ga
izžene kot kršilca javnega reda. Amosovo oznanilo temelji na zahtevi po solidarnosti z
ubogimi in obsodbi napuha mogočnikov. Naj nas nagovori njegova preroška knjiga, ki
obsega devet poglavij: »Poslušajte to vi, ki teptate ubožca, pokončujete reveže v deželi in
pravite: Kdaj bo pretekel mlaj (praznik), da bomo prodajali žito, in sobota, da bomo odprli
žitnice! Zmanjšali bomo škaf in zvišali bomo šekel, podtaknili bomo varljivo tehnico. Za
denar bomo kupili siromake in za par čevljev ubožca. Gospod pa prisega pri Jakobovem
ponosu: Nikoli ne bom pozabil vseh njihovih del. Pride dan, govori Gospod Bog, ko bo sonce zašlo opoldne. Zatemnil bom Zemljo pri svetlem dnevu. Vaša praznovanja bom spremenil v žalovanje in vse vaše pesmi v žalostinko, na vsa ledja bom potegnil raševnik in na vsako glavo plešo, spremenil bom v žalovanje za edincem in njen konec bo kakor grenek dan.
Amos goduje v cerkvenem koledarju 15. junija.

NAPOVEDNIK
 V nedeljo, 6. 6., bosta nedeljska sv.
tiste, ki so na odgovornih položajih.
Sami pa se trudimo, da bi živeli pomaša in nato telovska procesija. Začetek je že ob osmih. Otroci pridejo s
šteno.
košaricami s cvetjem, da bodo posuli  V nedeljo, 27. 6., bomo pred praznioltarje. Skupaj molimo za blagoslov v
kom sv. Petra in Pavla. Del nabirke
naši župniji. Pri slovesnosti sodelut. i. Petrov novčič je (le enkrat na leto)
jejo naši cerkveni pevci. Po vaseh pa
namenjen papežu. Še posebej slovese dogovorite glede bander in neba.
sno bo v Žerovnici ob praznovanju
Hvala.
sv. Pavla, ko bodo tudi naši cerkveni
 V nedeljo, 13. 6., je v Grahovem izropevci prepevali.
čitev spričeval otrokom. Ker je druga  V mesecu juliju bomo v župniji imeli
nedelja v mesecu, je tudi ofer za pooratorij od 28. junija do 2. julija. Letrebe cerkve. Že dolgo in še kar nekaj
tošnji junak bo mladi svetnik po imečasa bomo zbirali za sv. Štefana. Benu Carlo Acutis. Ob njem bomo odgunjski župnik Maks bo na razpolago
krivali vrednote, ki nas usmerjajo k
za mesečno sv. spoved. Ob 10.15 je
Bogu in našim bližnjim. Otroci naj se
žegnanjska sveta maša v čast sv. Priprijavijo v župnišču. Prispevek na otromoža in Felicijana na Bločicah. Soka je 10 evrov. Kot že vsa leta začnemo
delujejo tudi župnijski pevci. Ofer bo
dan v cerkvi z molitvijo in pesmijo.
za potrebe podružnice. Hvala vsem
Sledijo kateheze in izdelovanje plakadomačim gospodinjam za postrežbo.
tov. Pred malico pa so še ustvarjalne
Župnik Sandi bo častil pa pijačo. Vadelavnice. Popoldne so igre ali pohod
bljeni v čim večjem številu!
proti Slivnici ali druženje na Fužini ali
na šolskem igrišču. Šli bomo en dan
 V petek, 25. 6., je dan državnosti. Kristjani verujemo, da nam je tudi Bog
tudi na piknik. Zadnji dan (v petek)
pomagal na poti do lastne države.
bomo zaključili teden skupaj s starši v
Zato radi molimo za domovino in za
gasilskem domu.

OBVESTILA
HH V juniju beremo pri tedenskih svetih
mašah premišljevanja v čast Srcu Jezusovemu, ki jih imenujemo vrtnice.
HH Tedenske svete maše so v Grahovem ob
19.00, po podružnicah pa ob 18.00, če
jih le naročite.
HH Čez teden molimo po sv. maši po raz2

ličnih 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 zdravje in ob sobotah za družine. Vsak dan tudi za zdravje.

HH Ob petkih od 15.00 dalje so uradne ure
v župnišču, sicer pa je g. župnik dosegljiv vedno pred in po sv. maši ali na
mobitel.
HH Na prvi petek po sveti maši so litanije
Srca Jezusovega.
HH Ob petkih popoldne so uradne ure v
župnišču, ob 20.00 pa pevske vaje za
starejši zbor. Vabimo nove člane.
HH Na prvo soboto molimo litanije v čast
Materi Božji, v juliju bo obisk bolnikov
na domu.
HH 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.
HH Razen rednih sodelavcev pri oblikovanju mesečnih oznanil vabim k sodelovanju še druge, ki znate kaj lepega napisati.
HH V naši župniji sta bila zadnje čase krščena dva otroka. Naj Bog blagoslovi
oba in tudi njune družine.

HH Priporočam verski tisk, predvsem Družino in Ognjišče, za otroke pa Mavrico.
HH Vsem, ki ta mesec godujete, praznujete
rojstni dan ali kakšen jubilej, voščimo
obilo Božjega žegna.
HH Zbiramo še vedno za cerkev sv. Štefana v Podštebrku. Ker se dolgovi
nikakor ne zmanjšujejo, vabim vsako družino naše župnije, da bi letos
namensko darovala 50 evrov v ta namen. Hvala vsem in Bog povrni!
HH V poletnih mesecih načrtujemo romanja z raznimi slovenskimi župnijami. Če bi koga kaj zanimalo, naj se
obrne neposredno na župnika Sandija. V igri so: Medžugorje, Češka, Nizozemska in Belgija, Poljska, Italija in
Madžarska.
HH V času počitnic vabljene družine na
počitnikovanje v kraj Zuboviči na otok
Pag. Cena je zelo ugodna. O podrobnostih se pogovorite z župnikom Sandijem.

DOGODKI
PRVO SVETO OBHAJILO
Anže, Fabrizio, Lara, Neža, Oskar, Urban in Zala so v nedeljo, 23. maja 2021,
naredili pomemben korak v krščanski rasti in prvič prejeli zakrament svetega obhajila.
Prvoobhajanci se na prejem tega zakramenta pripravljajo že od samega vstopa
med veroučne klopi, v zadnjem tednu pred
tem velikim praznikom pa so bile priprave
še posebej intenzivne. Vsak večer so se s
svojimi družinami udeleževali šmarnične

pobožnosti, po maši pa so z župnikom
Sandijem izjemno vestno in zavzeto trenirali hojo v sprevodu, poklek ob klopi
in glasno izgovarjanje »tukaj sem«. Prav
nič jim ni bilo nerodno ali težko prošnje
in zahvale brati na mikrofon, pa tudi prepevali so radi. Lepo je bilo videti, kako se
niso namrdnili, ko je bilo treba stvari znova in znova ponavljati, in noben večer se
jim ni mudilo končati vadbe, čeprav so
mame pogosto pogledovale na uro, češ da
je čas za spanje že zelo blizu. Teden je mi3

neval izjemno hitro in pomerjanju belih
oblekic je sledil četrtek, ki je bil za prvoobhajance prav poseben dan: prvič so prejeli
zakrament svete spovedi.
Po tako temeljitih pripravah smo bili
vsi prepričani, da bo prihajajoči Gospodov
dan nepozaben, le očetje smo še v petek ob
postavljanju mlajev pred cerkvijo z namrščenimi obrazi govorili o vremenu, ki naj
bi nas v nedeljo močil. Pa so bile naše molitve uslišane tudi pri tem. Nedeljsko jutro
nas je pričakalo suho, Bog pa nam je prek
vremena »pomežiknil«, ko je ravno pred
začetkom obhajanja skozi cerkvena okna
toplo zažarelo sonce.
Žal so bili zaradi omejitev ob prvoobhajancih v cerkvi prisotni le ožji družinski
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člani, vendar je prostor kipel od otroške radosti in starševskega ponosa, da življenjski
kompas naše mladine kaže v pravo smer.
Vzdušje so poleg lepo okrašene cerkve
obogatili glasovi in mladostni kitarski ritmi družine Nahtigal, solze sreče pa marsikateri odrasel ni več mogel zadržati, ko je
Urška ob Uroševi orgelski spremljavi med
obhajilom zapela Moje dlani.
To obhajilo je bilo zaradi omejitev, ki
smo jim priča, prav posebno; pa ne v negativnem smislu. Vsaj za nekaj časa smo
imeli, kar že dolgo ne: pogrešali smo praznike, ki jih lahko obhajamo izven svojih
domov, pogrešali smo otroško druščino, ki
se izven šolskih učilnic skorajda ne sreča
več, pogrešali smo se starši, ki smo se med

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.

opazovanjem spodrsljajev svojih otrok z
nasmehom spogledovali po cerkvi, in spoznali smo, koliko bolj udobna je za spremljanje svete maše cerkvena klop kot pa
domači kavč.
Otroci bodo pozabili maske in razdaljo dveh korakov med seboj, nikoli pa ne
bodo pozabili trenutkov upanja in veselja,
ki jim ga je Sveti Duh vlil v njihova srca
na to, binkoštno nedeljo. Starši se iskreno

zahvaljujemo prav vsem, ki ste nam pomagali pripraviti nepozaben praznik za naše
prvoobhajance. Predvsem pa se zahvaljujemo vam, župnik Sandi, ki tako zavzeto
usmerjate naše otroke in ohranjate mirno
kri, ko je njihova razigranost prevelika.
Ostanite jim dober učitelj in vzor tudi v
njihovi nadaljnji krščanski rasti, novim
zakramentom naproti.
Gašper Šemrov

Papežev molitveni namen za mesec junij
LEPOTA ZAKONSKE ZVEZE
Molímo za mlade ljudi, ki se pripravljajo na zakon, oprti na krščansko občestvo,
naj rastejo v ljubezni z velikodušnostjo,
zvestobo in potrpežljivostjo. Takole je
udeležence tečaja o družini in zakonski
zvezi nagovoril papež Frančišek 27. septembra 2018: »Velikokrat je
glavni razlog problematike,
ki pride na površje po obhajanju zakramenta svetega zakona, treba iskati ne le
v skriti in daljni nezrelosti,
ki se je nenadoma sprožila,
ampak predvsem v šibkosti
krščanske vere in pomanjkljivem cerkvenem spremljanju, v osamljenosti, ki so ji
pogosto prepuščeni novoporočenci po
obhajanju zakramenta.« Zakon ni samo
»družbeni« dogodek, ampak je zakrament, ki obsega tudi ustrezno pripravo
in zavestno obhajanje. Zakonska zveza
namreč s strani zaročencev terja zavestno
izbiro, ki postavi v središče voljo, da se
skupaj gradi nekaj, kar ne bo nikoli moglo

biti izdano ali zavrženo. Obstajajo številne
iniciative, ki jih razvijajo škofije po vsem
svetu, da bi resničnim stanjem približale
družinsko pastoralo, pod katero se razume
predvsem spremljanje zaročencev v zakon.
Zaročencem je pomembno ponuditi možnost, da se udeležijo seminarjev in molitvenih srečanj, kjer so poleg duhovnikov za človeštvo
in
poslanstvo
Cerkve
animatorji tudi zakonski
pari z utrjenim družinskim
življenjem in strokovnjaki
psiholoških ved. Šele takrat,
ko so postavljeni pred
vsakdanjost skupnega življenja, ki zakonca
kliče k rasti na poti darovanja in žrtvovanja, se nekateri zavejo, da niso v polnosti
razumeli tega, v kar so se podali. In čutijo
se neprimerni, še posebej, če se primerjajo z dometom in vrednotami krščanskega
zakona, ki zadeva konkretno ozadje, ki je
povezano z neločljivostjo zveze, z odprtostjo za posredovanje daru življenja in z
zvestobo.
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MOLITVE
Litanije v čast sv. Antonu
Padovanskemu

Molitev za domovino (ob
dnevu državnosti, 25. 6.)

Sveti Anton, slava Frančiškovega reda –
prosi za nas!
Sveti Anton, zvesti služabnik Kristusov.
Sveti Anton, vzor svojim sobratom.
Sveti Anton, steber Cerkve.
Sveti Anton, redovnik po Božjem Srcu.
Sveti Anton, lilija čistosti.
Sveti Anton, ljubitelj uboštva.
Sveti Anton, vzor ponižnosti.
Sveti Anton, apostolski pridigar.
Sveti Anton, učitelj mladine.
Sveti Anton, oznanjevalec Resnice.
Sveti Anton, tolažnik nesrečnih.
Sveti Anton, poslanec miru.
Sveti Anton, zavetnik umirajočih.
Sveti Anton, pomoč revežev.
Sveti Anton, rešitelj jetnikov.
Sveti Anton, najditelj izgubljenih stvari.
Sveti Anton, mogočni priprošnjik.
Sveti Anton, velik čudodelnik.
Sveti Anton, naš mogočni varuh.
Sveti Anton, posredovalec v vseh zadevah.

Ljubi Bog, blagoslovi našo domovino,
očisti jo vsega zla, ki jo trenutno razjeda.
Pošlji blagoslov na vse ljudi in očisti duha
voditeljev, ki jo morajo voditi v svetosti.
Ne dovoli, ljubi Bog, da bi zmagalo zlo;
zaradi vseh rodov, ki so živeli sveto, ki so
slavili Boga in Mater Božjo. Ne dopusti, da
bi kdo kalil mir in edinost. Reši nas zaslepljenosti in vsakega brezboštva, ki uničuje
vse, kar je duhovnega in Božjega. Gospod,
blagoslovi našo domovino, da jo bodo vodili ljudje, ki so vredni Božjega usmiljenja.
Amen.
Oče naš ... Zdrava Marija … Slava Očetu …

Molimo. Dobri Bog, daj, da bomo po
slavnih zaslugah in priprošnji svetega
Antona, Tvojega slavnega pričevalca in
cerkvenega učitelja, deležni tolažbe in pomoči v vseh stiskah in nadlogah. Pomagaj
nam, da bomo s Tvojo pomočjo posnemali njegove kreposti in bomo nekoč z njim
in vsemi Tvojimi svetniki združeni v blaženi Večnosti. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
6

Sv. Ema Krška
(nemško Hemma von
Gurk) (ok. 983–po 1045)
Velja za prvo slovensko svetnico. Njena
uradna beatifikacija je bila razglašena šele
leta 1938. Goduje 27. junija.
Po starem izročilu naj bi se Ema rodila
leta 983 na gradu Pilštajn na Kozjanskem.
Čeprav je bila plemiškega rodu, se je počutila domačo med preprostimi in revnimi. Na rodbinskih posestih v Posavju in
na Koroškem so bili podložniki večinoma
Slovenci. Trdnega zgodovinskega dokaza,
katerega rodu je bila, nemškega ali slovenskega, nimamo. V tistih časih namreč v
ljudeh še ni bilo zavesti o narodni pripa-

dnosti. Del njenih prednistana v Krki na Koroškem.
kov oziroma sorodnikov je
Samostanska cerkev žalonosil tudi slovanska imena
stne Matere božje, ki je še
(na primer Svetopolk in
danes priljubljena božja
Preslav), kar dokazuje, da
pot, je bila posvečena leta
1043. Leta 1072 je samoje bila vsaj delno slovanskega rodu. Prav zaradi
stan v Krki postal sedež
tega se je sv. Eme stoletja
novoustanovljene škofije
pozneje oprijel vzdevek
(od leta 1786 ima sedež
prva slovenska svetnica.
v Celovcu, še vedno pa se
Ema je zaslovela po svoimenuje krška). V tem saji telesni in duhovni lepoti.
mostanu je Ema preživela
Poročila se je z Viljemom
zadnja leta svojega življenja. Redovnica sicer ni
II., ki je bil grof v Brežah
Sveta Ema Krška,
postala, temveč je živela v
na Koroškem in mejni grof
slovenska kneginja
Savinjske marke. Zakonredovniški skupnosti in se
ca sta tako združila velika posestva obeh udeleževala molitev.
Umrla je najbrž po letu 1045.
bogatih hiš po Koroškem, Kranjskem in
Dominika Vovk Godeša
Štajerskem. Imela sta dva sinova.
Njena družinska sreča ni trajala
dolga, saj je kmalu izgubila moža,
pozneje pa še oba
sinova. Ko je Ema
ostala sama, se je
odrekla vsemu in
kot globoko verna kristjanka začela velikodušno
razdeljevati svoje
imetje v korist
ljudstva in Cerkve.
Največje Emino delo je bila
ustanovitev beneLeseni kip sv. Eme (Heme)
diktinskega samoin glavni vhod na samostansko dvorišče
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SVETE MAŠE IN GODOVI
1. 6., torek, Justin, mučenec
Lispenj (18.00)
+ Ivana GRADIŠAR, obletna
2. 6., sreda, Marcelin in Peter, muč.
Sveta maša drugje?
3. 6., četrtek, SVETO REŠNJE Grahovo (19.00) ++ France in Justina STERLE
TELO IN KRI
4. 6., petek, Frančišek Caracciolo, red.
Sveta maša drugje?
++ Amalija, Tone TRUDEN, Ana LAH
5. 6., sobota, Igor, knez
Lipsenj (18.00)
Grahovo (19.00) ++ Janez MIHELČIČ, starši BARAGA
6. 6., DESETA NEDELJA MED Grahovo (8.00) + Ljubica ŽAGAR, obletna
LETOM,
Žerovnica (10.15) Za župljane
Norbert, šk.
Bločice (11.00) ++ Janez TELIČ, Marija MARKOVČIČ
7. 6., ponedeljek, Robert, opat
Grahovo (19.00) + Marko ŽNIDARŠIČ
8. 6., torek, Medard, škof
Grahovo (19.00) + Antonija BARAGA, ob roj. dnevu
9. 6., sreda, Primož in Felicijan, muč. Grahovo (19.00) Za primerno vreme
10. 6., četrtek, Edvard, duhovnik Grahovo (19.00) Za duhovno ozdravljenje
11. 6., petek, SRCE JEZUSOVO, Grahovo (19.00) + Frančiška PRIJATELJ (namesto cvetja)
Barnaba, ap.
12. 6., sobota, Srce Marijino
Lipsenj (18.00)
++ Joža in Lojz MRAMOR
Grahovo (19.00) V čast svetemu Antonu
13. 6., ENAJSTA NEDELJA MED Grahovo (9.00) ++ iz družin PRIMOŽIČ in JENC
LETOM, Anton Padovanski
Žerovnica (10.15) + Janez GODEJŠA
Bločice (11.00) Žegnanjska v čast sv. Primožu in Felicijanu
14. 6., ponedeljek, Silvan, mučenec
Sveta maša drugje
15. 6., torek, Vid, mučenec
Grahovo (19.00) Za župljane
16. 6., sreda, Beno, škof
Sveta maša drugje
17. 6., četrtek, Sancija, devica
Grahovo (19.00) + Ivan KRANJC (namesto cvetja)
18. 6., petek, Amand, škof
Grahovo (19.00) Za medsebojno razumevanje in za zdravje
19. 6., sobota, Nazarij, škof
Lipsenj (18.00)
+ Anton ULE (umrl v Avstraliji)
Grahovo (19.00) + Jožef NARED (darovali pevci)
20. 6., DVANAJSTA NEDELJA Grahovo (9.00) ++ Franc in Marija KOČEVAR
MED LETOM,
Žerovnica (10.15) ++ Jože PRIJATELJ, Alojz KUZMA, obl.
Svetogorska Mati Božja
Bločice (11.00) ++ KOROŠČEVA mama, oče Janez, 71 let mučeništva
21. 6., ponedeljek, Alojzij, redovnik Grahovo (19.00) + Franc ROŽANC, ob 20. obletnici smrti
22. 6., torek, Tomaž M. in Janez F. muč. Grahovo (19.00) + Marija MILAVEC (Videm 17)
23. 6., sreda, Jožef Cafasso, duhovnik Grahovo (19.00) + Marko ŽNIDARŠIČ
24. 6., četrtek, ROJSTVO
Grahovo (19.00) ++ Franc, obl., ostali ROJC,
JANEZA KRSTNIKA
Marija GODEJŠA, obl.
25. 6., petek, Vilijem, opat
Sveta maša drugje (za župljane)
26. 6., sobota, Ciril Aleksandrijski, škof Žerovnica (18.00) ++ Janez, obl., Marija DEBEVC
Grahovo (19.00) Za moža
27. 6., TRINAJSTA NEDELJA Grahovo (9.00) + Angela KOVAČ
MED LETOM, Ema Krška
Žerovnica (10.15) V čast sv. Pavlu za sosesko
Bločice (11.00) Za župljane
28. 6., ponedeljek, Irenej, škof
Grahovo (19.00) Na čast sv. Jožefu za uslišano prošnjo
29. 6., torek, PETER IN PAVEL, AP. Grahovo (19.00) Po namenu?
30. 6., sreda, prvi rimski mučenci Grahovo (19.00) + Martin NOVAK

