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OZNANILA
župnije
Grahovo pri Cerknici
PREROK ZAHARIJA
Zaharija je opravljal svojo službo od novembra do decembra leta 520 pred Kristusom
in v novembru leta 518, tri leta pred posvečenjem drugega templja, ki se je zgodilo leta 515.
O njem ne vemo veliko. Sam se predstavi kot Idojev vnuk, ki je bil poglavar duhovniške
družine. Kot zavzet duhovnik je Zaharija poudarjal vlogo templja
in skrb za čistost Svete dežele. Kot duhovnik pa je bil tudi prerok.
Kot njegovi predhodniki kliče k spreobrnjenju, zato pogosto naleti
tudi na nasprotovanja. Napisal je svetopisemsko besedilo, ki nosi
po njem ime in obsega 14 poglavij. V prvem delu (1.−8. poglavje)
so zbrani napovedi in videnja ob vrnitvi iz izgnanstva. Osem pomembnih videnj Zaharija opisuje v obliki dnevnika v prvi osebi in
naznanja skorajšnjo obnovo Bogu zveste skupnosti. V drugem delu
(9.−14. poglavje) pa se od perečih problemov sodobnosti obrača na
eshatološko prihodnost, v čas po koncu sveta. Napoveduje mesijanizem brez Mesija. Bog
sam bo namreč uresničil odrešenjsko delo, ki zagotavlja poraz sovražnikov in velik shod
celotnega Božjega ljudstva. Bog se bo razodel v različnih podobah: kot kralj, kot Dobri
pastir pa tudi kot trpeči služabnik. Zato evangelisti radi Zaharijeve napovedi povezujejo s
Kristusom in njegov odrešilnim trpljenjem. Naj nas prerokova beseda opogumi: Zgodila
se mi je beseda Gospoda nad vojskami, rekoč: Post četrtega in post petega, post sedmega in
post desetega meseca se bo za Judovo hišo spremenil v dneve veselja, radosti in praznovanja,
toda ljubite resnico in mir! Prišla bodo ljudstva in prebivalci številnih mest. Prebivalci enega
mesta pojdejo k prebivalcem drugega mesta in poreko: Pojdimo Gospoda prosit milosti in
iskat Gospoda nad vojskami, tudi jaz pojdem! In prišla bodo številna ljudstva in močni narodi, da bi iskali Gospoda nad vojskami v Jeruzalemu in Gospoda prosili milosti.
Prerok Zaharija goduje 6. septembra. Tudi mi se kljub počitniškem času radi ustavimo pred Jezusovo ali Marijino podobo in prosimo milosti.

NAPOVEDNIK
 Od 6. do 14. avgusta opravljamo pri
ca, Pomočnica, vseh slovenskih src
svetih mašah tudi devetdnevnico v
Kraljica.
čast Vnebovzeti. Beremo primerne  Od 26. do 28. avgusta gre naša župnija v povezavi s cerkniško na romanje
duhovne misli in zmolimo litanije Mav Bosno. To romanje bi moralo biti že
tere Božje. Ta največji Marijin praznik
aprila, pa je zaradi koronavirusa odje tudi dan posvetitve naše dežele Nebeški materi.
padlo. Obiskali bomo Sarajevo, Bihać,
 Na praznik Vnebovzete so svete
Jajce, Travnik, Banja Luko in še druge
maše po nedeljskem razporedu.
zanimivosti. Podrobnejše informaciVabim cerkvene pevce, da pridejo
je lahko dobite pri župniku Sandiju.
v čim večjem številu na kor. Ta dan
Z Gorenjci pa romamo že prav kmalu
lahko obiščemo tudi druge Marijine
v Medžugorje (3.–5. avgust). Za obe
cerkve. Naj zadoni pesem: O Deviromanji so še prosta mesta. Vabljeni!

OBVESTILA
HH Mesec avgust je počitniški in dopustniški mesec, zato ni verouka, ne pevskih
vaj, ne drugih župnijskih dejavnosti.
HH Na drugo nedeljo v mesecu je ofer za
potrebe cerkve, še posebej za odplačevanje dolgov za dve leti nazaj pri sv.
Štefanu. Bog povrni za vaše darove!
HH Na drugo nedeljo v mesecu je priložnost za sv. spoved. Na razpolago bo
g. Maks Ipavec iz Begunj.
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 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 bolne in ob sobotah za družine. Molimo tudi za zdravje.
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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 in obisk bolnikov na
domu.
HH Na prvo soboto molimo litanije v čast
Materi Božji.
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 Po dogovoru so priprave za krst in poroko.
HH Priporočam verski tisk, predvsem Dru-

žino in Ognjišče, za otroke pa Mavrico. HH V naši župniji smo krstili: Sijo (3. 7.),
HH Vsem, ki ta mesec godujete, praznujete
Timoteja in Mijo (18. 7.). Naj Bog
rojstni dan ali kakšen jubilej, voščimo
ohranja njihove družine v svoji ljubezni.
obilo Božjega žegna.

MOLITVENI NAMENI SVETEGA OČETA – avgust 2021
Molímo za Cerkev, da bi od Svetega
Duha prejela milost in moč za preobrazbo v luči evangelija. V apostolski spodbudi Evangelii Gaudium (Veselje evangelija)
papež Frančišek zapiše: »Sanjam o misijonarski izbiri, ki je zmožna preoblikovati
vse, da bi navade, slogi, urniki, govorica
in vsaka cerkvena struktura postali ustrezen prevodnik za evangelizacijo
sedanjega sveta bolj kakor pa za
varovanje sebe.« Pavel VI. je vabil, naj okrepimo klic k prenovi.
Jasno je povedal, da se ne obrača
samo na posameznike, ampak
na vso Cerkev. Spomnimo na
to znamenito besedilo, ki ni izgubilo svoje moči: »Cerkev mora poglobiti zavest o
sebi, premišljevati o svoji lastni skrivnosti.
Iz te razsvetljene in dejavne zavesti izvira samodejna želja, da bi soočila idealno
podobo Cerkve, kakršno je Kristus videl,
hotel in ljubil kot svojo sveto in brezmadežno nevesto, s svojim resničnim današnjim obličjem. Iz tega izvira velikodušna
in skoraj nepotrpežljiva potreba po prenovi in popravi napak, ki jih ta zavest ob notranjem izpraševanju v ogledalu tega modela, ki ji ga je Kristus zapustil, izpostavi
in zavrže.« Drugi vatikanski cerkveni zbor
je predstavil cerkveno spreobrnjenje kot
odprtost za nenehno reformo iz zvestobe

Jezusu Kristusu: »Vsaka prenova Cerkve
je v bistvu pomnožitev zvestobe njegovi poklicanosti. Kristus kliče Cerkev na
poti njenega romanja k tistemu stalnemu
prenavljanju, katerega Cerkev, kolikor je
človeška in zemeljska ustanova, vedno potrebuje.« Obstajajo cerkvene strukture, ki
utegnejo pogojevati oznanjevalno živahnost, prav tako pa dobre strukture služijo namenu, ko je v njih
življenje, ki jih oživlja, podpira
in presoja. Brez novega življenja
in pristnega evangeljskega duha,
brez »zvestobe Cerkve svoji poklicanosti« se katera koli nova
struktura v kratkem času polomi. Prenovo
struktur, ki jo terja pastoralno spreobrnjenje, je mogoče razumeti, da bodo vse
strukture postale bolj misijonarske in bo
redna pastorala v vseh svojih zahtevah bolj
odkrita in odprta. Vse pastoralne delavce
naj postavi v trajno »izhajanje« in tako pospeši pozitiven odgovor vseh ljudi, ki jim
Jezus daje svoje prijateljstvo. Janez Pavel
II. je takole dejal škofom Oceanije: »Vsaka prenova v Cerkvi mora imeti za svoj cilj
poslanstvo, da se ne bi vdala nekakšni cerkveni obrnjenosti vase«.
Očenaš …
Zdravamarija …
Slava Očetu …
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DOGODKI
vljanju meja v življenju; o evharistiji, ki je
Tudi letos smo kljub trenutnim raz- naša avtocesta za nebesa; o dobrosrčnosti,
meram in omejitvam v Grahovem izvedli saj se dobro z dobrim vrne; ter o večnosti
oratorij na temo Originalen.sem. Živahno in da je smrt samo prehod v večno življeje bilo prvi teden po koncu pouka, torej
od ponedeljka, 28. 6., do petka, 2. 7. Skozi
petdnevno dogajanje smo spremljali blaženega italijanskega najstnika Carla Acutisa, zavetnika mladine in interneta. Vsak
dan smo se okoli 9. ure zbrali v cerkvi, kjer
smo prek Carlovih dejanj spoznavali njegovo prekratko življenje, saj je že pri 15.
letih umrl za levkemijo. Po molitvi in skupinskemu pozdravu smo v župnišču nadaljevali z različnimi katehezami. Pogovarjali smo se o vedoželjnosti, s katero pridemo
do novih spoznanj; o zmernosti in postaOratorij 2021
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nje. Katehezam so sledile različne delavnice, kjer smo kuhali in ustvarjali. Po kosilu
smo uganjali norčije pred župniščem ali
pri fužini, v sredo pa tudi pri kapelici sv.
Florjana, kjer smo imeli piknik. Glede na
razmere se je letos zbralo nekoliko manj
otrok, vendar zaradi tega ni bilo nič manj
veselo.
SVETI AVGUŠTIN
Sveti Avguštin se je rodil leta 354 v
mestu Thagaste v Severni Afriki materi
Moniki in očetu Patriciju. Izobraževal se je
v Kartagini in se tu zaposlil kot profesor retorike, pozneje še v Rimu in Milanu. V
študentskih letih je sledil manihejski veri.
Živel je izredno boemsko življenje. Od leta
371 je živel v zunajzakonski skupnosti.
Leta 372 je dobil sina Adeodata (po naše
Bogdana). Mati mu je nato določila za
ženo primernejše dekle, ki pa še ni bilo
godno za ženitev. Avguštin si je med čakanjem dobil drugo priležnico. Prva, s katero je dobil sina, se je vrnila v Afriko in
Avguštinu obljubila zvestobo in vzdržnost
do konca življenja. Za to dejanje Avguštin
takrat še ni bil sposoben zbrati poguma,

kar je pozneje pogosto obžaloval. Iz manihejstva se je spreobrnil leta 386 v Milanu. Še prav posebej je nanj vplivalo Pismo
Rimljanom. Svoje spreobrnjenje je opisal
v delu Izpovedi. Na veliko noč leta 387
je bil krščen in se je vrnil v Afriko, kjer
je ustanovil meniško skupnost. Leta 395
je bil posvečen v škofa v Hiponu, kjer je
preostanek življenja preživel popolnoma
predan Bogu. Kot škof je umrl leta 430
med vandalskim obleganjem Hipona.
Svojemu samostanu je zapustil Regulo,
ki so jo v 12. stoletju prevzeli avguštinci.
Kmalu po smrti so ga razglasili za svetnika.
Številni protestanti ga imajo za duhovnega
začetnika protestantizma, saj je imel velik
vpliv na začetnika protestantizma Martina Lutra, ki je bil avguštinski redovnik.
Avguštinova dela se odlikujejo po izvirnosti. Pisal je po načelu, da to, kar živi, tudi
misli in obratno. Njegovo glavno vodilo je
problem človekovega bivanja. Njegov najvišji princip je Bog, ki je izvir vseh stvari in
najvišje dobro. Božji razum je mnogo večji
od človekovega omejenega razuma, zato je
treba verovati v verske resnice oziroma dogme. Uvrščamo ga med prve odločilne filozofe krščanskega srednjega veka. Njegova odlika je v doslednosti krščanske misli.
Za celotno filozofijo notranjega sveta je
zelo pomemben pojem spomina. Je vezana
prvina, ki povezuje zunanje, notranje in
najbolj notranje področje. Povezuje preteklost, sedanjost in prihodnost v stalno
navzočnost. Spomin je tako najpomembnejši za dojemanje najbolj notranjega jedra vsake stvari. Njegova filozofija je imela
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izreden vpliv na srednjeveško sholastično
filozofijo. Etika je pri njem usmerjena v
življenje po smrti, kjer bo človeku poplačano za zmerno moralno življenje. Glavne
vrline ostajajo enake kakor pri Platonu
(pogum, zmernost, pravičnost in modrost). Doda pa jim še tri glavne krščanske
vrline: vero, upanje in ljubezen. Na področju etike poda tudi pomembno vprašanje
svobodne volje. Bog sicer ve, kdo bo odrešen, vsak pa se po svoji volji odloča, kako
bo živel. Boga pojmuje kot osebo. Človek
je podoben Bogu po svoji osebi, obenem
pa Bog presega človeka in je temelj njegove osebe. Bog je višek človekove mišljenjske dejavnosti. Priznava, da so zakramenti Cerkve Kristusovi zakramenti. On
jih je ustanovil, zato je tudi njihov glavni
podeljevalec. Misel o občestvu svetih ima
pri tem temeljno vlogo. Cerkev vidi kot
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ljudstvo na poti k nesmrtnosti. Cerkev
je podoba Kristusovega skrivnostnega
telesa. Sveti Duh je duša tega telesa. Sv.
Avguštin goduje 28. avgusta.
Misel sv. Avguština:
Kdo je, da bi si želel nadlog in težav?
Nositi, o Bog, jih ukazuješ, ljubiti ne. Nihče ne ljubi tega, kar prenaša, čeprav morda
voljno prenaša. Kajti četudi z veseljem prenaša, vendar bi rajši imel, da ne bi imel kaj
prenašati. V nesreči si želim sreče, v sreči se
nesreče bojim. Kje je tu srednji kraj, kjer bi
človeško življenje ne bilo preizkušnja? Gorje
sreči in uspehu sveta: dvakrat gorje zaradi
strahu pred nesrečo in zaradi pohujšanja, ki
je v veselju! Gorje nesrečam sveta: dvakrat
in trikrat gorje zaradi hrepenenja po sreči
in ker je nesreča sama trda in ker se je bati,
da zlomi potrpljenje!

Nekaj misli novega
blaženega Karla Acutisa:
»Evharistija je moja avtocesta v
nebesa.«
»Vsi ljudje so rojeni kot izvirniki, a
mnogi umrejo kot fotokopije.«
»Moj življenjski program je biti vedno
blizu Jezusu.«
»Zazrtost vase prinaša žalost, zazrtost
v Boga pa osrečuje.«
»Edina stvar, za katero moramo prositi
Boga v molitvi, je želja, da bi bili sveti.«
»Bog je za vsakega od nas napisal
edinstveno in neponovljivo zgodovino,
nam pa pustil svobodo, da sami napišemo
njen konec.«
»Več evharistije, kot prejmemo, bolj
postajamo kakor Jezus in tako imamo
na tej zemlji predokus nebes.«
»Ves čas prosi svojega angela varuha za
pomoč. Tvoj angel varuh mora postati tvoj
najboljši prijatelj.«

»Zakaj ljudje tako skrbijo za lepoto
svojega telesa, ne pa tudi za lepoto svoje
duše?«
»Ne zavrnimo Jezusa, ki nas vabi, naj se
z njim združimo.«
»Spoved je kot plamen, ki balon znova
dvigne v nebo.«
»Ne samoljubje, marveč Božja slava!«
»Vsi si utvarjamo, da smo ponižni, ko
pa nam nekdo reče nekaj, kar ni po našem
okusu, smo takoj užaljeni.«
»Samo kdor spolnjuje Božjo voljo, je
resnično svoboden.«
»Kaj pomaga človeku, če zmaga v
tisočih bitkah, ni pa sposoben premagati
svojih pokvarjenih želja? Nič ti ne pomaga. Resnična bitka je tista s samim sabo.«
»Življenje na tem svetu nam je dano
zato, da bi rasli v dejavni ljubezni.«
»Če bi ljudje vedeli, kaj je večnost, bi
naredili vse, da spremenijo svoje življenje.«
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SVETE MAŠE IN GODOVI

1. 8., OSEMNAJSTA NEDELJA
MED LETOM,
Alfonz Ligvorij, škof
2. 8., ponedeljek, porcijunkula
3. 8., torek, Lidija, sp. žena
4. 8., sreda, Janez Vianej, župnik
5. 8., četrtek, Marija Snežna
6. 8., petek, JEZUSOVA SPREMENITEV
7. 8., sobota, Kajetan, duhovnik
8. 8., DEVETNAJSTA NEDELJA
MED LETOM,
Dominik, redovnik
9. 8., ponedeljek, Edith Stein,
mučenka
10. 8., torek, Lovrenc, mučenec
11. 8., sreda, Klara, devica
12. 8., četrtek, Ivana Šantalska, red.
13. 8., petek, Gertruda, opatinja

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

+ Andrej KRANJC, 3. obletna
++ starši GERBEC, družina LOVKO
+ Terezija ŽELEZNIK, ob roj. dnevu
Za župljane
Za srečo in zdravje v družini
Sveta maša drugod
Sveta maša drugod
Grahovo (19.00) ++ Francka, obl., Jože MIHELČIČ
Grahovo (19.00) Po namenu
Grahovo (9.00)
++ iz družin HRIBAR in MLAKAR
Žerovnica (10.15) ++ Marija, obl., Janez DEBEVEC
Bločice (11.00)
Za župljane
Grahovo (19.00) Po namenu?
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)

++ Franc, Justina STERLE
Po namenu
+ Vanja PERUŠEK
++ Rok MIHELČIČ, ob godu, Alojz
KOMIDAR, ob rojstnem dnevu
14. 8., sobota, Maksimiljan Kolbe, muč. Grahovo (19.00) ++ France KOTNIK iz Laz
15. 8., MARIJINO VNEBOGrahovo (9.00)
++ Marija, ob godu, Franc KOČEVAR
VZETJE – VELIKI ŠMAREN
Žerovnica (10.15) + Jože TELIČ (Lipsenj 1)
Bločice (11.00)
Za župljane
16. 8., ponedeljek, Rok, spokornik Grahovo (19.00) Zaobljubljena v čast sv. Roku
17. 8., torek, Hijacint, redovnik
Grahovo (19.00) Po namenu?
18. 8., sreda, Helena, cesarica
Sveta maša drugod
19. 8., četrtek, Janez Eudes, duhovnik Grahovo (19.00) + Danijela MEKINDA, 10. obletnica smrti
20. 8., petek, Bernard, opat
Sveta maša drugod
21. 8., sobota, Pij X., papež
Grahovo (19.00) + Slavko ŠVIGELJ
22. 8., ENAINDVAJSETA NEGrahovo (9.00)
++ starši ŠKRINJAR, sestra Tončka
DELJA MED LETOM, Devica
Žerovnica (10.15) + Janez GODEJŠA
Marija, kraljica
Bločice (11.00)
Za župljane
23. 8., ponedeljek, Roza iz Lime Grahovo (19.00) Po namenu?
24. 8., torek, Jernej, apostol
Grahovo (19.00) Po namenu
25. 8., sreda, Ludvik, kralj
Grahovo (19.00) Po namenu
26. 8., četrtek, Tarzicij, mučenec
Sveta maša drugod
27. 8., petek, Monika, mati in žena
Sveta maša drugod
28. 8., sobota, Avguštin, cerk. učitelj Grahovo (19.00) ++ iz rodbine MAHNE
Grahovo (9.00)
29. 8., DVAINDVAJSETA NE++ Janez MIHELČIČ, obl., za zdravje v družini
DELJA MED LETOM, Mučeni- Žerovnica (10.15) + Jakob GODEJŠA, obletna
štvo Janeza Krstnika
Bločice (11.00)
Za župljane
30. 8., ponedeljek, Agil, opat
Grahovo (19.00) Po namenu?
31. 8., torek, Nikodem, sp. mož
Grahovo (19.00) Po namenu

