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JOEL, PREROK
Joel je kot svetopisemski prerok ena najbolj skrivnostnih osebnosti. Živel naj bi v 7. 

ali 6. stoletju pred Kristusom. Nekateri razlagalci menijo, da bi glede na napisano bil Joel 
uradni prerok v službi svetišča, neke vrste navdihnjeni pesnik. Prvi dve poglavji njegove 
knjige sta namreč napisani kot bogoslužni besedili. V celoti pa njegova knjiga obsega šti-
ri poglavja. Dve glavni temi lahko izpostavimo: tema o popolni osvoboditvi človeka in 
tema Gospodovega dne. Gospodov dan se pojavi kot dogodek 
časovnega in prostorskega obsega, kot strašna pošast, kot zgosti-
tev neizmerne moči, energije, ki jo lahko opišemo s prispodobo 
o naravnih nesrečah ali kruti vojni, o moči, ki uničuje življenje 
in vse, kar se hoče upirati Gospodarju vesolja. Za človeka je prav 
ta dan sinonim za popolno osvoboditev. V prvem poglavju je 
ta osvoboditev v popolnem opustošenju zemlje. V drugem po-
glavju skrivnostna in povsod prisotna vojska spremeni mesto v 
ogenj in kri. V tretjem poglavju sledi popoln preobrat, ko Go-
spodov Duh odstrani običajne čutne sposobnosti. V zadnjem 
poglavju pa se to dogajanje spremeni v vesoljno sodbo: »Blizu 
je dan Gospodov v dolini odločitve. Sonce in luna sta otemnela, 
zvezde so izgubile svojo svetlobo. Gospod rjove s Siona, svoj glas daje iz Jeruzalema, treseta 
se nebo in zemlja. Gospod pa je zavetje svojemu ljudstvu, utrdba sinovom Izraelovim. In 
spoznali boste, da sem jaz Gospod, vaš Bog, ki prebivam na Sionu, na moji gori svetosti: 
Jeruzalem bo svet kraj, tujci ne bodo več vstopali vanj. Tisti dan se bo zgodilo: z gora bo 
kapljalo sladko vino in s hribov bo teklo mleko. Po vseh Judovih strugah bodo tekle vode, 
studenec bo izviral iz hiše Gospodove in namakal dolino Šitim. Judeja bo naseljena na 
veke, Jeruzalem iz roda v rod.«

Prerok Joel v cerkvenem koledarju goduje 19. oktobra.
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NAPOVEDNIK
• Mesec oktober je posvečen Mariji, 

rožnovenski Materi Božji. Pred vsako 
tedensko sveto mašo molimo rožni ve-
nec, ob nedeljah pa eno desetko.

• Prvi teden v oktobru obhajamo teden 
za življenje.

• V soboto, 2. 10., bomo z otroki imeli ob 
10.00 delavnice na temo rožnega venca 
in Marije. Vabljeni!

• Na prvo nedeljo v mesecu, 3. 10., 
bodo pri grahovski sv. maši sodelova-
li otroci 2. razreda. Je ofer za kurjavo. 
Pride g. Maks iz Begunj za mesečno 
sv. spoved.

• V nedeljo, 10. 10., bo ob 9.00 obhajal 
v Grahovem svojo zlato mašo nekda-
nji župnik g. Metod Lampe. Pri maši 
sodelujejo otroci 3. razreda.

• V soboto, 16. 10., bo od 9.00 do 12.00 
mini oratorij za otroke v župnišču. Va-
bljeni prav vsi!

• V nedeljo, 17. 10., obhajamo svetov-
ni dan misijonov. Zbiramo sredstva 
za slovenske misijonarje in zanje tudi 
molimo. Smo pa tudi sami misijonar-
ji med ljudmi, ki Boga ne poznajo ali 
ga celo sovražijo. V Grahovem sode-
lujejo pri sv. maši otroci 4. razreda.

• V sredo, 20. 10., bo ob 19.30 sestanek 
staršev bodočih prvoobhajancev (2. 

razred) v župnišču. Vabljeni vsi starši!
• V nedeljo, 24. 10., pri grahovski sveti 

maši sodelujejo otroci 5. razreda.
• V tednu po 25. 10. imajo otroci kosta-

njeve počitnice in tudi verouka ni.
• Na Martinovo soboto (13. 11.) bomo 

šli na Martinovo romanje v hrvaško 
Istro. Prispevek za prevoz, malico, 
kosilo in degustacijo znaša 40 evrov, 
za župnijske sodelavce 50  % popusta. 
Podrobnosti bomo objavili naknadno. 
Prijave zbira župnik Sandi. Vabljeni!

OBVESTILA
• Septembra smo začeli novo šolsko in 

veroučno leto. Občasno bodo ob sobo-
tah ob 11.00 tudi delavnice. Prispevek 
za verouk znaša 40 evrov za prvega 

otroka, za vsakega naslednjega iz dru-
žine pa 10 evrov manj. Zbiramo prijave 
tudi za  predšolski verouk, imenovan 
Sončni žarek. Vabljeni!
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• Na prvi petek po sveti maši so litanije 
Srca Jezusovega.

• Na prvo soboto molimo litanije v čast 
Materi Božji.

• 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 raz-
ličnih namenih: ob ponedeljkih  za be-
atifikacijo naših svetniških kandidatov, 
ob torkih v čast sv. Janezu Bosku, ob 
sredah za  domovino, ob četrtkih po 
sveti maši za duhovne poklice, ob pet-
kih za zdravje naših bolnih in ob sobo-
tah za družine.

• Ob petkih popoldne so uradne ure v 
župnišču,  sicer pa je g. župnik dose-
gljiv vedno pred in po sv. maši ali na 
mobitel.

• V naši župniji so prejeli sv. krst v 
zadnjem obdobju: Linda (29. 9.), Filip 
(5. 7.) in Matevž (18. 9.). Naj Bog ohra-
nja njihove družine v svoji ljubezni!

• V naši župniji smo učakali tudi prvo 
poroko v tem letu, in sicer v soboto, 
18. 9. V grahovski župnijski cerkvi sta 
si pred Bogom obljubila zvestobo ter 
ljubezen Miha in Mateja Urbas iz Mar-
tinjaka.

• Ker je naša župnija zaznamovana s sa-
lezijansko navzočnostjo, priporočam 
na 24. v  mesecu spomin Marije Po-
močnice in zadnjega v mesecu spomin 
na sv. Janeza Boska.

• Razen rednih sodelavcev pri oblikova-
nju mesečnih oznanil vabim k sodelo-
vanju še druge, ki znate kaj lepega na-
pisati.

• Po dogovoru so priprave za krst in po-
roko.

• Priporočam verski tisk, predvsem Dru-
žino in Ognjišče, za otroke pa Mavrico.

• Ob sobotah naše gospe rade čistijo in 
krasijo župnijsko cerkev, pa tudi žerov-
niško. Občasno pa tudi na Lipsenju in 
Bločicah. Hvala za vaš trud in skrbnost. 
Vabimo k  sodelovanju tudi druge go-
spe!

• 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.

VEROUK V ŽUPNIJI GRAHOVO V KATEHETSKEM LETU 2021/22
TOREK: 12.30: 3. razred 
 ob 13.30: 5. + 6. razred; 
 ob 14.20: 7. razred (vse g. Sandi);
SREDA: 14.30: 8. razred (g. Sandi);
 16.00: predšolski + 1. razred (gospa Patricia);
 16.00: 2. razred (gospod Sandi);
 16.00: 4. + 9. razred (gospa Polona).



4

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.

DOGODKI
Katehetska nedelja

Na zadnjo nedeljo v septembru smo 
obhajali Slomškovo nedeljo, ki je hkrati 
katehetska. Malo prej smo začeli z verou-
kom in otroci so k tej maši prinesli svoje 
šolske torbe. Ob koncu maše jih je župnik 
Sandi blagoslovil. Povedal je, da blagoslov 
torb ne pomeni, da se ne bo treba učiti, 
ker bo Bog našo lenobo podpiral s čude-
ži. Pomeni, da Bog blagoslavlja tiste, ki se 
trudijo. Naš blaženi Slomšek nas spodbu-
ja: sveta vera bodi vam luč, materin jezik 
pa ključ do zveličavne omike. Da bi tudi 
mi rasli v modrosti in ljubezni do Boga in 
svojega naroda.

 
Župnikova srebrna maša

V nedeljo, 19. 9., je župnik Sandi v Gra-
hovem obhajal srebrno mašo, 25 let du-

hovništva. Ob tej priložnosti so se izkazali 
z lepim petjem na koru cerkveni pevci, ki 
so po dolgem premoru začeli novo sezo-
no. Ob župljanih so se pri sv. maši znašli 
tudi prijatelji od vsepovsod: iz Cerknice, 
Dolenjske, Gorenjske in Primorske. Pri-
morci so pripravili presenečenje: okusno 
torto in nov zelen mašni plašč. Župnik 
se je ob koncu zahvalil Bogu in Mariji za 
dar duhovništva. Pa tudi vsem, ki so ga v 
življenju spodbujali in spremljali. Na po-
seben način pa vsem navzočim za darila, 
za pozornost in molitve. Po končani maši 
smo se še malo zadržali ob kozarčku vina 
ali pecivu. Bilo pa je tudi nekaj sladkega: 
brezalkoholna pijača in slastna primorska 
torta. Zahvala gre tudi vaščanom Žerovni-
ce in Bločic, ki so župniku Sandiju z dari-
lom izkazali svojo naklonjenost. 

MOLITVENI NAMENI SVETEGA OČETA – oktober 2021
Molímo, da bi bil vsak krščenec vklju-

čen v evangelizacijo in razpoložljiv za mi-
sijone s tem, da pričuje z življenjem, ki ga 
prežema vonj po evangeliju. V poslanici za 
svetovni misijonski dan papež Frančišek 
zapiše: »To misijonsko poslanstvo se me 
osebno tiče: jaz sem vedno ›misijon‹; ti si 
vedno ›misijon‹; vsak kristjan in vsaka kri-
stjanka je ›misijon‹. Človek, ki ljubi, nikoli 
ne miruje: ljubezen ga žene ven iz sebe; k 
njej je pritegnjen in z njo privlači druge; 
razdaja se drugim in plete vezi, ki podarja-

jo življenje. Za Božjo ljubezen ni nihče ne-
uporaben ali nepomemben. Vsak od nas 
je ›misijon‹, saj je vsak od nas sad Božje 
ljubezni.« Cerkev je v poslanstvu v svetu. 
Vera v Jezusa Kristusa nam omogoča vse 
stvari videti v pravi luči, saj v veri gledamo 
na svet z Božjimi očmi in srcem. Upanje 
nam odpira večna obzorja Božjega življe-
nja, katerega del smo tudi mi. Ljubezen, ki 
jo okušamo v zakramentih in bratski lju-
bezni, nas priganja, da gremo do skrajnih 
mej sveta. Cerkev, ki gre do skrajnih meja, 
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se mora nenehno in stalno misijonsko 
spreobračati. Koliko svetnikov, koliko ver-
nih mož in žena pričuje in nam kaže, da 
sta neomejena odprtost in napredovanje 
v milosti resnično možna in izvedljiva, saj 
ju poganja ljubezen, ki se v svojem najglo-
bljem bistvu izkazuje kot dar, žrtvovanje 
in hvaležnost. Človek, ki oznanja Boga, 
mora biti Božji človek. Tudi če starši zata-
jijo svojo ljubezen z lažmi, sovraštvom in 
nezvestobo, Bog nikoli ne odvzame svoje-
ga daru življenja in od vekomaj zagotavlja 
vsakemu od svojih otrok, da bo deležen 
Božjega in večnega življenja. Tudi danes 
Cerkev potrebuje može in žene, ki v moči 
krsta velikodušno odgovorijo na klic in 
zapustijo svoj dom, družino, deželo, jezik 

in krajevno Cerkev. Poslani so k narodom, 
v svet, ki še ni preobražen z zakramenti 
Jezusa Kristusa in njegove svete Cerkve. 
Z oznanjevanjem Božje besede, pričeva-
njem za evangelij in veselim življenjem 
po Svetem Duhu kličejo k spreobrnjenju, 
krščujejo in nudijo krščansko odrešenje. 
To delajo v spoštovanju do osebne svo-
bode vsakega posameznika ter v dialogu 
s kulturami in verami ljudstev, h katerim 
so poslani. Vero v Jezusov velikonočni do-
godek, cerkveno poslanstvo, prejeto po kr-
stu, geografski in kulturni izstop iz sebe in 
svojega doma, nujnost odrešenja od greha 
in osvoboditev od osebnega in družbene-
ga zla – vse to zahteva misijon, poslanstvo, 
ki sega do skrajnih mej sveta.

Molitev za zdravje v času epidemije 
koronavirusa COVID–19

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.
Amen.
Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.
Sveti Jožef, zavetnik umirajočih – prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.
Sveti Vincencij, zavetnik dobrodelnih ustanov – prosi za nas.
Bl. Anton Martin Slomšek in Alojzije Grozde – prosita za nas.
Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.
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Blaženi Mihael Rua, duhovnik, salezijanec
Rodil se je 9. junija 1837 v Torinu v Ita-

liji. Bil je zadnji od devetih otrok družine 
Janeza Krstnika Rue, nadzornika v tovarni 
orožja v Torinu. Komaj desetleten je Mi-
hael vstopil v don Boskov oratorij v turin-
skem predmestju Valdocco, tam obiskoval 
zavodsko šolo, zato se je zdelo nekako sa-
moumevno, da je s petnajstimi leti iz don 
Boskovih rok prejel talar in bil nato čez 
dobrih sedem let posvečen v duhovnika. 
Vseskozi, od samih začetkov Družbe sv. 
Frančiška Saleškega, je bil tesen don Bo-
skov sodelavec. Noč in dan je bil ob njem 
in ga podpiral pri naporni nalogi zbiranja 
in poučevanja zanemarjenih fantov. Do-
študiral je na turinski univerzi in postal gi-
mnazijski učitelj. Nekaj časa je bil ravnatelj 
zavoda Mirabello, pozneje pa postal eko-
nom in s tem prevzel skrb za disciplinarna 
in organizacijska vprašanja salezijanskega 
oratorija. Papež Leon XIII. ga je imenoval 
za don Boskovega namestnika, po njegovi 
smrti pa je postal njegov prvi naslednik. 
Dvaindvajset let je bil na čelu salezijanske 
družbe, ki se je pod njegovim vodstvom 
silno razširila. Število zavodov je povečal 
na več kot tristo, ti pa so začeli nastajati 
tudi zunaj Evrope. V misijone je namreč 
poslal kar 30 skupin salezijancev in hčera 
Marije Pomočnice. Imenovali so ga drugi 
Janez Bosko, saj si je vseskozi prizadeval 
ohranjati zvestobo ustanovitelju skupnosti 
in vrednotam, ki jih je poudarjal. Z misijo-
ni, novimi zavodi in prazničnimi oratoriji 
je razširjal področje socialnega delovanja 
družbe in načrtno skrbel za poklicne šole, 

kjer so mlade usposabljali za tehnične in 
trgovske poklice. Njegova velika skrb je 
bilo tudi delo s salezijanskimi sotrudniki 
in sotrudnicami, posebno skupino »re-
dovnikov« v svetu, ki so prevzemali zlasti 
naloge, ki jih kleriki niso mogli opravlja-
ti. Bil je človek reda, »živo pravilo«, saj je 
vedno in povsod poudarjal pomen redov-

nega pravila. Bil je duhovno izredno bo-
gat človek, napisal je več spisov in pisem 
bratom salezijancem. Njegova velika za-
sluga je, da je v prelomnem času ob smrti 
ustanovitelja in svojega vzornika zmogel 
družbo ne samo obdržati pri življenju, 
pač pa ji dati silen zagon, ki ga še danes 
nič ne zaustavi. To je lepo izrazil papež Pa-
vel VI. ob njegovi razglasitvi za blaženega, 
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ko je med drugim poudaril, da je iz don 
Boskovega »zgleda napravil šolo, iz njego-
vega osebnega dela razširjeno ustanovo, iz 
njegovega življenja zgodovino, iz njegovih 
pravil duha, iz njegove svetosti zgled. Iz iz-
vira je napravil strugo in veletok.« V času 
njegovega vodenja družbe sta tudi na na-
ših tleh nastala dva zavoda, in sicer na Ra-
kovniku (kjer je položil temeljni kamen) 

ter na Radni pri Sevnici. Umrl je 6. aprila 
1910 v Torinu. Vse njegove fotografije in 
upodobitve ga kažejo kot starejšega moža 
prijetnih potez, v preprostem črnem talar-
ju, pogostokrat s knjigo v roki. Papež Pavel 
VI. ga je za blaženega razglasil 29. oktobra 
1972. Goduje 29. oktobra, ponekod tudi 6. 
aprila.

 LITANIJE SV. TEREZIJE DETETA JEZUSA
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,

Sv. Trojica, en sam Bog, usmili se nas,
Sv. Marija, prosi za nas.

Terezija Deteta Jezusa, prosi za nas,
Terezija, sveta služabnica božja,
Terezija, sreča svojih staršev,

Terezija, vzor prvoobhajancev,
Terezija, prijateljica molitve,
Terezija, iskrena častilka Matere Božje,

Terezija, evharistična roža,
Terezija, goreča za sveti Karmel,
Terezija, mala nevesta Jezusova,

Terezija, vestna redovnica,
Terezija, iz srca ponižna,
Terezija, mučenica ljubezni,

Terezija, žrtev za duhovnike,
Terezija, polna vneme za misijone,
Terezija, Lilija nedolžnosti,

Terezija, ljubiteljica Križa,
Terezija, zgled otroškega zaupanja,
Terezija, opota malodušnih,

Terezija, tolažnica bolnikov,
Terezija, pribežališče stiskanih,
Terezija, pomočnica v skušnjavah,

Terezija, priprošnjica za grešnike,
Terezija, vodnica malih duš,
Terezija, hrepeneča po nebesih,

Terezija, v smrti Bogu vdana,
Terezija, poveličana po čudežih,
Terezija, zvesta priprošnjica pri Božjem prestolu.

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!



SVETE MAŠE IN GODOVI
1. 10., petek, Terezija Deteta Jezusa Grahovo (19.00) + Andrej KRANJC, obletna
2. 10., sobota, angeli varuhi Grahovo (19.00) ++ starši ULE in ALBREHT
3. 10., ROŽNOVENSKA 
NEDELJA, 
Gerard, opat

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

+ Alojz TEKAVEC
Za župljane
++ iz družine TA STARIH

4. 10., ponedeljek, Frančišek Asiški Grahovo (19.00) Za uspešno operacijo
5. 10., torek, Marija Favstina Grahovo (19.00) Za zdravje Pavlija
6. 10., sreda, Bruno, redovnik Grahovo (19.00) ++ iz družine OGRINC
7. 10., četrtek, Rožnovenska MB Grahovo (19.00) Za mlade družine
8. 10., petek, Benedikta, 
mučenka

Žerovnica (18.00)
Grahovo (19.00)

++ Franc, Ivanka VESEL, obl., sestra Mira
++ Francka, Jože URBAS

9. 10., sobota, Dionizij, škof Bločice (18.00)
Grahovo (19.00)

+ Ciril SRNEL, obletna
+ Slavko ŠVIGELJ

10. 10., OSEMINDVAJSETA 
NEDELJA MED LETOM, 
Florencij, mučenec

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

++ Franc, obl., Marija KOČEVAR
++ Anton PRIMOŽIČ, brat France, oba obl.
++ Matija, obletna, Ivana INTIHAR

11. 10., ponedeljek, Janez Dobri, papež Grahovo (19.00) Za župljane
12. 10., torek, Maksimiljan C., škof Grahovo (19.00) V čast Antonu Padovanskemu
13. 10., sreda, Koloman, muč. Grahovo (19.00) Za starše, moža in otroke
14. 10., četrtek, Kalist, papež Grahovo (19.00) ++ iz družine ČEKADA
15. 10., petek, Terezija Avilska, red. Grahovo (19.00) Za zdravje in srečo v družini
16. 10., sobota, Hedvika, kneginja Grahovo (19.00) ++ iz družin HITI in RUPNIK
17. 10., DEVETINDVAJSETA 
NEDELJA MED LETOM, 
Ignacij, škof

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

++ iz rodbine DROBNIČ
+ Janez GODEJŠA
+ Marija ZGONC

18. 10., ponedeljek, Luka, evangelist Grahovo (19.00) ++ ADAMOVI, BEZPALEC, ANIČIĆ
19. 10., torek, Izak, mučenec Grahovo (19.00) ++ Alojz in ostali KOROŠEC
20. 10., sreda, Irena, mučenka Grahovo (19.00) Za starše DROBNIČ
21. 10., četrtek, Uršula, devica Grahovo (19.00) Za župljane
22. 10., petek, Janez Pavel II., papež Grahovo (19.00) ++ nečak Boštjan, brat Franc, obletna
23. 10., sobota, Janez Kapistran Grahovo (19.00) Po namenu?
24. 10., MISIJONSKA
NEDELJA, 
Anton M. Klaret

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

++ Alojzija, Janez LOGAR, obletna
+ Stanislav ROK, obletna
Za župljane

25. 10., ponedeljek, Darinka, muč.   Sveta maša drugje
26. 10., torek, Demetrij, muč.   Sveta maša drugje
27. 10., sreda, Sabina Avilska, muč.   Sveta maša drugje
28. 10., četrtek, Simon in Juda Tadej, ap. Grahovo (19.00) + Antonija BARAGA, obletna
29. 10., petek, Mihael Rua, red. Grahovo (19.00) + Srečo ANZELJC, obletna
30. 10., sobota, German, škof Grahovo (19.00) Po namenu?
31. 10., ŽEGNANJSKA 
NEDELJA, Bolfeng, škof

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

+ Franc MLAKAR, obletna
+ Jože JENC, obletna
Za župljane

 


