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OZNANILA
župnije
Grahovo pri Cerknici
PREROK JONA
Knjiga preroka Jona je ena najkrajših v Svetem pismu, saj zaobsega vsega štiri poglavja oziroma 48 vrstic. Kljub svoji jedrnatosti pa pripoveduje eno najbolj zanimivih
in vsem znanih zgodb. Bog pokliče Jona ter ga pošlje v mesto Ninive, da tamkajšnjim
prebivalcem oznani spreobrnjenje, da bi ne bili pokončani. Toda Jona Boga ne uboga.
Z ladjo odpotuje v Taršiš, Bog pa nad ladjo pošlje velik vihar. Ko potniki ugotovijo Jona
za krivega, ga vržejo v morje in vihar poneha. Nato riba pogoltne Jona in ga izpljune na
kopno. Končno Jona uboga Boga in gre oznanjat
Ninivljanom Božja naročila. Oni mu verjamejo
in se spreobrnejo. Ni zanesljivo, kdaj natančno je
Jona živel in kdaj je nastala njegova knjiga. Raziskovalci postavljajo Jona v čas 9. stoletja pred
Kristusom, v obdobje po vrnitvi Judov iz babilonskega ujetništva. Jona je bolj malo zgovoren, toda
v trebuhu ribe je molil čudovito molitev.
Takole je zapisana: »V svoji stiski sem klical h
Gospodu in mi je odgovoril, iz trebuha podzemlja sem vpil, uslišal si moj glas. Vrgel si me v
globino, v osrčje morij, in obdalo me je vodovje, vsi tvoji nalivi in tvoji valovi so me zagrnili. Rekel sem že: Odneslo me je izpred tvojih oči, kako bom videl še kdaj tvoj sveti tempelj!
Voda me je zajela do grla, vodovje me obdaja, trava mi ovija glavo. Do temeljev gora sem
se pogreznil, zemlja je zaprla za menoj svoje zapahe za vselej. A potegnil si moje življenje
iz jame, Gospod, moj Bog. Ko je moja duša omagovala v meni, sem se spomnil Gospoda
in moja molitev je prišla k tebi v tvoj sveti v tempelj. Tisti, ki se oklepajo puhlih malikov,
zapuščajo dobroto. Jaz pa bom ob glasovih hvalnice opravljal daritve, izpolnil bom, kar
sem obljubil, pri Gospodu je rešitev!«
Prerok Jona goduje 21. septembra, na isti dan kot evangelist in apostol Matej.

NAPOVEDNIK
• V sredo, 8. 9., na Marijin praznik, bo
zgled človeka vere in kulture. Ljubil je
dopoldne obisk bolnikov z NajsvetejBoga in našo domovino. Ta dan obhašim na domu. Starši veroučencev vaja v župniji svojo srebrno mašo župnik
Sandi Osojnik, zato bo sv. maša izjebljeni k sv. maši in nato na sestanek
glede verouka.
moma ob 10.00 in v Žerovnici ob 9.00.
• V soboto, 11. 9., začnemo s pevskimi
Po sv. maši se vsi zadržimo pred cerkvivajami za starejši cerjo na kozarčku vina in pri
piškotkih. Pevci in župnijkveni zbor ob 20.00
v župnišču. Vabljeni
ski sodelavci pa ob 11.30
vabljeni v gasilski dom na
tudi novi člani!
• V soboto, 18. 9., bomo
kosilo in druženje. Župnik
imeli z otroki jesense zahvaljuje vsem faranom
za molitveno podporo in
ski oratorij od 9.00 do
12.00. Najprej bo movsestransko pomoč.
litev v cerkvi, nato ka• V nedeljo, 26. 9., obhajateheze in delavnice. Pa
mo Slomškovo nedeljo. Še
tudi nekaj igre. Vabljeposebej se bomo našemu
ni otroci v čim večjem
zavetniku priporočili otroštevilu. Ta dan je tudi
ci, vzgojitelji, učitelji in kavseslovensko srečanje
teheti, da bi naše študijsko
mladine v Stični na Dodelo v tem letu bilo uspelenjskem. Mladi, ki bi jih zanimalo to
šno. Vsi otroci bomo sodelovali pri tej
srečanje, naj se pozanimajo pri župnisveti maši, s seboj pa bomo prinesli šolku Sandiju o podrobnejših informaciske torbe in jih blagoslovili.
jah – predvsem glede prevoza.
• V tednu po 20. 9. bomo začeli z rednim
veroukom. Urnik verouka bo določen
• V nedeljo, 19. 9., praznujemo naše
slovenske
svetniške
kandidate.
po sestanku s starši.
Med številnimi mučenci in pričevalci • Na praznik nadangelov Mihaela, Gaje tudi naš domačin, g. profesor in
brijela in Rafaela, 29. 9., bo po sv. maši
duhovnik Anton Strle, doma od sv.
ob 19.45 srečanje gospodarskega in
župnijskega sveta. Začelo se je novo
Vida. Priporočamo se vsem, saj so
naši priprošnjiki pri Bogu. V naši žušolsko in veroučno obdobje in prav je,
pniji se k njim obračamo z molitvijo
da spet na novo zastavimo način dela v
vsak ponedeljek pri sv. maši. Začnežupniji. Vabljeni vsi člani, vse druge pa
mo devetdnevnico v čast blaženemu
vabim, da podpirate naša prizadevanja
Antonu Martinu Slomšku. On nam je
s svojo molitvijo in sodelovanjem.
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OBVESTILA
 Septembra se začne tudi novo šolsko
in veroučno leto. Urnik verouka bo
določen naknadno, ko natančneje izvemo glede šolskega urnika in interesnih
dejavnosti. Občasno bodo ob sobotah
ob 11.00 tudi delavnice. Prispevek za
verouk znaša 40 evrov za prvega otroka, za vsakega naslednjega iz družine
pa 10 evrov manj. Zbiramo prijave tudi
za predšolski verouk, imenovan Sončni
žarek. Vabljeni!
 Na prvo nedeljo v mesecu je ofer na
Bločicah. Bog vam povrni.
 Na prvi petek po sveti maši so litanije
Srca Jezusovega.
 Na prvo soboto molimo litanije v čast
Materi Božji.
 Na drugo nedeljo v mesecu je ofer za
tudi v Grahovem in Žerovnici. Je tudi
priložnost za sv. spoved. Pride g. duhovnik Maks Ipavec.
 Tedenske svete maše so v Grahovem 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 zdravje naših bolnih in ob sobotah za družine.
 Ob petkih popoldne so uradne ure v
župnišču, sicer pa je g. župnik dosegljiv vedno pred in po sv. maši ali na
mobitel.

 V naši župniji so prejeli sv. krst v
zadnjem obdobju: Neo in Tara (1. 8.)
in Iris (7. 8.). Naj Bog ohranja njihove
družine v svoji ljubezni!
 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.
 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.
 V mesecu septembru je še nekaj prostih dni za svete maše. Lahko jih naročite!
 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 k sodelovanju tudi druge gospe!
 Hvala tudi vsem, ki namensko darujete
za cerkev sv. Štefana, da lahko počasi,
a zanesljivo vračamo predlanski dolg.
Bog povrni!
 Zahvaljujem se vsem za bero in tudi
za vaše dobrote z vrta, ki jih prinesete
v župnišče. Bog povrni!
 Vsem, ki ta mesec godujete, praznujete
rojstni dan ali kakšen jubilej, voščimo
obilo Božjega žegna.
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Sv. Kozma in Damijan
sta bila najmlajša brata dvojčka iz bogate krščanske družine, ki sta na začetku
4. stoletja delovala v Siriji kot ugledna
zdravnika. Nad bolniki sta vselej naredila
znamenje križa, molila in se odpovedala
kakršnemukoli honorarju. Pa ne zato, ker
bi bila sveta brata slaba zdravnika.
Staro izročilo pravi, kakšna mojstra sta
bila! Nekoč sta zdravila moškega z bolno
nogo. Medtem ko je on spal, sta mu brata
odrezala razjedeno nogo in vstavila nogo
ravnokar umrlega črnca. Ko se je bolnik
prebudil, je bil presenečen – eno nogo je
imel belo, drugo pa črno, a obe zdravi!
Pogosto sta zdravila tudi s pomočjo
Božjih čudežev in ob zdravljenju poganske bolnike spreobračala h krščanstvu. Na
bolnike nista gledala kot na številke, ampak vedno kot na ljudi z nesmrtno dušo,
ki jo je treba nujno rešiti, še bolj kot telo.
Državni upravitelj Lizija je zato dal oba
brata ujeti in zaslišati. Ko sta pogumno
priznala, da sta kristjana, so ju grobo mučili in po strogem zaporu obglavili. Umetniki ju upodabljajo kot zdravnika v dolgi
vzhodnjaški obleki z medicinskimi instrumenti. Pogosto upodabljajo omenjeni

čudež presaditve noge. Sta zavetnika bolnikov, zdravnikov in lekarnarjev, kirurgov,
zobozdravnikov, živinozdravnikov, medicinskih fakultet, zdravstvenih šol. Poleg

sv. Roka in sv. Boštjana sta bila češčena kot
pomočnika proti kugi. Godujeta 26. septembra.

Papeževa svetovna mreža molitve – september 2021
ŽIVLJENJSKI STIL ZA OHRANJANJE OKOLJA
Molímo za pogum, da bi vse naše izbire življenja in da bi se veselili mladih, ki se
vodile v preprost in okolju prijazen način tako odločno zavzemajo zanj. V poslani-
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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.

ci ob svetovnem dnevu molitve za skrb
stvarstva papež Frančišek zapiše: »To je čas
za preroška dejanja. Mnogi mladi dvigujejo
glas po vsem svetu in pozivajo k pogumnim
odločitvam. To je čas za premišljevanje o
našem življenjskem slogu in o tem, kako
so naše vsakodnevne izbire v zvezi s hrano,
potrošnjo, gibanjem, uporabo vode, energije
in mnogimi drugimi dobrinami pogosto
nepremišljene in škodljive. Preveč oblastno se vedemo do stvarstva. Odločimo se
spremeniti, prevzeti preprostejši in spoštljivejši življenjski slog! Čas je, da zapustimo
odvisnosti od fosilnih goriv ter se hitro in
odločno usmerimo v prehod k oblikam čiste
energije in trajnostne krožne ekonomije. In

ne pozabimo poslušati staroselskih ljudstev,
katerih večstoletna modrost nas lahko nauči bolje živeti odnos z okoljem. Razočarani
smo ob premnogih neizpolnjenih obljubah,
začetih in opuščenih dejanjih. To so izzivi
za človeštvo in za poslanstvo Cerkve, ki nas
morajo odvrniti od delnih interesov in koristi. Mladi nas spominjajo, da Zemlja ni
dobrina za izrabljanje, ampak dediščina
za posredovanje; da upanje v prihodnost ni
neko lepo čustvo, ampak je naloga, ki danes
zahteva konkretna dejanja. Njim dolgujemo resnične odgovore, ne praznih besed;
dejstva, ne iluzij.
Oče naš … Zdravamarija … Slava Očetu …

5

LITANIJE ŽALOSTNE MATERE BOŽJE
(ki goduje 15. septembra)
Gospod, usmili se.
Kristus, usmili se.
Gospod, usmili se.
Kristus, sliši nas.
Kristus, usliši nas.
Bog Oče nebeški – usmili se nas.
Bog Sin, Odrešenik sveta – usmili se nas.
Bog Sveti Duh – usmili se nas.
Sveta Trojica, en sam Bog – usmili se nas.
Sveta Marija – prosi za nas.
Sveta Mati Božja,
Sveta devic Devica,
Mati križanega Jezusa,
Mati žalostna,
Mati objokana,
Mati, polna grenkosti,
Mati zapuščena,
Mati brez vse tolažbe,
Mati, oropana svojega Sina,
Mati, z mečem bolečin prebodena,
Mati, strta od težav,
Mati, z bridkostjo napolnjena,
Mati, s srcem na križ pribita,
Mati največje žalosti,
Studenec solz,
Posoda vsega trpljenja,
Zgled potrpežljivosti,
Pribežališče zapuščenih,
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Obramba nemočnih,
Tolažnica sirot,
Zdravje bolnikov,
Moč slabotnih,
Pribežališče žalostnih,
Zaklad vernih,
Oko prerokov,
Palica apostolov,
Krona mučencev,
Luč spoznavalcev,
Tolažnica vdov,
Veselje vseh svetnikov,
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta,
prizanesi nam, o Gospod.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta,
usliši nas, o Gospod.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta,
usmili se nas.
Vtisni, visoko češčena Gospa, svoje
rane v moje srce, da iz njih razberem bolečino in ljubezen; bolečino zaradi tvojih
bolečin, da bom zaradi njih prenesel vse
bridkosti; ljubezen zaradi tvoje ljubezni,
da se bom znal odrekati lažnivi ljubeznivosti greha.
Prosi za nas, o prežalostna Devica. Da
postanemo vredni obljub Kristusovih.
Molimo: Prosimo te, Gospod Jezus, naj
bo presveta Devica Marija, katere dušo je

v uri tvojega smrtnega boja presunil meč
bolečin, v uri naše smrti po tvoji milosti
naša priprošnjica; po tebi, Jezusu Kristusu,

Odrešeniku sveta, ki z Očetom in Svetim
Duhom živiš in kraljuješ, Bog od vekomaj.
Amen.
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SVETE MAŠE IN GODOVI
1. 9., sreda, Tilen, opat
2. 9., četrtek, Ingrid, redovnica
3. 9., petek, Gregor Veliki, papež
4. 9., sobota, Rozalija, devica
5. 9., ANGELSKA NEDELJA, Mati
Terezija, redovnica

Grahovo (19.00)

+ oče Jože LOGAR, obl., DOVIČEVI
Sveta maša drugje
Grahovo (19.00) ++ Matija BARAGA, obl., ANDOLŠKOVI
Žerovnica (18.00) Po namenu?
Grahovo (9.00) Za župljane
Žerovnica (10.15) ++ Rudolf, Ivana in ostali JENC
Bločice (11.00)
+ Ana ŽNIDARŠIČ
V zahvalo za 90 let Miščeve mame
6. 9., ponedeljek, Magnus, opat
Grahovo (19.00) Za blagoslov otrok
7. 9., torek, Regina, mučenka
Grahovo (19.00) + France, Justina STERLE
8. 9., sreda, ROJSTVO DEVICE Lispenj (18.00) + Ivan PETRIČ, obletna
MARIJE
Grahovo (19.00) ++ starši KOČEVAR
9. 9., četrtek, Friderik Ozanam
Grahovo (19.00) Za zdravo pamet
10. 9., petek, Agabij, škof
Grahovo (19.00) Po namenu?
11. 9., sobota, Leudinij, škof
Lipsenj (18.00)
+ Daniela SEŽUN, obletna
Grahovo (19.00) + Emil ULE, obletna
12. 9., ŠTIRIINDVAJSETA NEDELJA Grahovo (9.00) ++ Genovefa, Jožef ANZELJC
MED LETOM, Marijino ime
Žerovnica (10.15) + Janez GODEJŠA
13. 9., ponedeljek, Janez Zlatousti, šk.
Sveta maša drugje
14. 9., torek, POVIŠANJE
Grahovo (19.00) Po namenu
SVETEGA KRIŽA
15. 9., sreda, Žalostna Mati Božja
Sveta maša drugje
16. 9., četrtek, Ljudmila, kneginja Grahovo (19.00) ++ Ana, Franc in ostali AVSEC
17. 9., petek, Lambert, mučenec
Grahovo (19.00) Za župljane
18. 9., sobota, Jožef Kupertinski,
Grahovo (19.00) + Slavko ŠVIGELJ
duhovnik
19. 9., NEDELJA SLOV.
Žerovnica (9.00) + Ivana LOGAR, obletna
SVETNIŠKI KANDIDATOV,
Grahovo (10.00) ++ iz rodbine BARAGA
Pomposa, devica
(župnikova srebrna maša)
20. 9., ponedeljek, korejski mučenci Grahovo (19.00) Za župljane
21. 9., torek, MATEJ, EVANGELIST Grahovo (19.00) Za mlade družine
22. 9., sreda, Mavricij, mučenec
Grahovo (19.00) Za prednike
23. 9., četrtek, pater Pij, redovnik Grahovo (19.00) Po namenu?
24. 9., petek, ANTON MARTIN Grahovo (19.00) V zahvalo za prejete darove in po namenu
SLOMŠEK
25. 9., sobota, Kleopa, Jezusov učenec
Sveta maša v Gardalandu
26. 9., SLOMŠKOVA NEDELJA, Grahovo (9.00) + Angela, ob r. d., Tone KOVAČ
Kozma in Damjan, zdravnika
Žerovnica (10.15) Za župljane
Bločice (11.00)
++ Edo in Angela ŽNIDARŠIČ, obletna
27. 9., ponedeljek, Vincencij Pavelski Grahovo (19.00) Po namenu?
28. 9., torek, Venčeslav, mučenec
Grahovo (19.00) Za novi dom
29. 9., sreda, NADANGELI
Grahovo (19.00) Po namenu?
MIHAEL, GABRIEL, RAFAEL
30. 9., četrtek, Hieronim, c. učitelj Grahovo (19.00) Po namenu

