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OZNANILA
župnije
Grahovo pri Cerknici
O PRIJATELJSTVU
Sveti Frančišek Saleški je svoje otroštvo preživel na gradu Sales. Gospod in gospa
de Boisy sta poleg Frančiška imela še dvanajst otrok, a jih je pet umrlo že ob rojstvu.
Frančišek je bil od fantov najstarejši, zato ga je oče videl kot upanje svoje rodovine. Bil
je zelo ljubek, čeden in prijazen otrok. Bil je moder in je znal lepo govoriti, da so ga
vsi imeli radi. Da je bil takšen, je bila zasluga predvsem njegove
matere, ki je bila zelo pobožna in skrbna, a malce melanholična.
Kmalu se je izkazalo, da je fantič tudi živahno inteligenten in
vedoželjen. Oče je sanjal, da bo sin brez težav opravil odlične
študije, ki mu bodo odprli vrata do visokih služb. Starša ga nista
razvajala, ampak bila do njega zahtevna pri vzgoji. Bila sta katoličana, čeprav je v tamkajšnjih krajih bil kalvinizem že zelo razširjen. Kmalu je znal jahati konja in ravnati z lovskim orožjem.
Imel je veliko prijateljev, s katerimi se je rad igral – s svojimi
bratranci in okoliškimi fanti. Sveti Frančišek takole piše o prijateljstvu: Ljubi vsakogar z veliko usmiljeno ljubeznijo, prijateljstvo
pa goji samo do ljudi, s katerimi si moreš medsebojno zaupati
krepostne reči. Čim žlahtnejše bodo kreposti v medsebojnem občevanju, tem popolnejše
je pravo prijateljstvo. Če nas zbližuje znanost, je prijateljstvo brez dvoma hvalevredno. Še
bolj, če nas združujejo: modrost, preudarnost, moč in pravičnost. Če pa v vzajemnem in
medsebojnem občevanju vladajo sveta ljubezen, pobožnost, krščanska popolnost – ljubi
Bog, kako dragoceno je tedaj prijateljstvo. Žlahtno je, ker prihaja od Boga, žlahtno, ker teži
k Bogu, žlahtno, ker je njegova vez Bog, žlahtno, ker bo v Bogu večno trajalo. Kako dobro
je ljubiti na zemlji, kakor se ljubi v nebesih, in se naučiti med seboj imeti radi na tem svetu,
kakor se bomo večno imeli radi v večnosti. To je duhovno prijateljstvo, po katerem si dve ali
tri ali več duš delo svojo pobožnost, svoje duhovne nagibe in postaja med seboj en sam duh.

NAPOVEDNIK
 2. 2. je praznik Svečnice ali Gospodotakrat, ko nas kaj zelo boli. Svoj govo darovanje. Z nakupom sveč darudovni dan ima tudi naša katehistinja
jete za cerkveno razsvetljavo. V svePolona. Bog jo naj živi!
tovnem merilu je to dan posvečenega  11. 2. je god Lurške Matere božje in
življenja.
svetovni dan bolnikov. Radi pomagaj 3. 2. je god sv. Blaža in pri večerni maši
mo in molimo za naše preizkušene brat. i. Blažev žegen za bolezni na grlu.
te in sestre.
 6. 2. sodelujejo v Grahovem pri sv.  13. 2. pri sv. maši sodelujejo otroci 1.
maši osmi razred (bodoči birmanci).
razreda. Bo tudi priložnost za sv. spo 8. 2. je dan Prešernove smrti ali dan
ved (pride duhovnik Maks Ipavec).
kulture. Morebiti celo obiščemo kaKer je druga nedelja v mesecu, bo pri
kšno kulturno prireditev, nedvomno
vseh sv. mašah ofer za razsvetljavo (za
pa lahko kaj kulturnega preberemo ali
elektriko). Hvala za vaše darove.
 14. 2. goduje sv. Valentin, ki ima ključ
se vsaj kulturno vedemo.
 9. 2. goduje mučenka Apolonija, ki je
od korenin. Pregovorno se torej začne prebujati narava. Je pa sv. Valentin
zavetnica proti zobobolu. Tudi njej se
tudi zavetnik zaljubljencev. Naj nam
priporočimo vsaj za njen god, če že ne
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izprosi srčne ljubezni predvsem do
govorno led razbija, če ga ni, pa ga natistih, ki so nam blizu in nam jih Bog
redi. Vabljeni k večerni sv. maši!
zaupa.
 26. 2. goduje sv. Aleksander, aleksandrijski škof, ki je krstni zavetnik našega
 20.–27. 2. so za otroke zimske počitnig. župnika Sandija. Radi se spominjajce, zato ne bo verouka in ne drugih župnijskih dejavnosti.
mo v molitvi.
 24. 2. je praznik apostola Matija, ki pre-

OBVESTILA
Ӵ Zaradi zimskega časa so tedenske svete
maše v Grahovem ob 18.00, po podružnicah pa ob 17.00, če jih le naročite.
Ӵ 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.
Ӵ Verouk za otroke poteka po razporedu
ob sredah.
Ӵ Ob petkih popoldne so uradne ure v
župnišču, sicer pa je g. župnik dosegljiv
vedno pred in po sv. maši ali na mobitel.
Ӵ Na prvi petek po sveti maši so litanije
Srca Jezusovega. Že dopoldne pa obisk
bolnikov na domu.
Ӵ Na prvo soboto molimo litanije v čast
Materi Božji.
Ӵ 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!
Ӵ 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.
Ӵ Razen rednih sodelavcev pri oblikovanju mesečnih oznanil vabim k sodelovanju še druge, ki znate kaj lepega
napisati.
Ӵ Po dogovoru so priprave za krst in poroko.
Ӵ V naši župniji je Leonard prejel sveti
krst (19. 12.). Naj Bog blagoslavlja njega in njegovo družino.

Ӵ Priporočam verski tisk, predvsem Družino in Ognjišče, za otroke pa Mavrico.
Naročniki na verski tisk lahko poravnate letno naročnino pri g. župniku.
Vabimo tudi nove naročnike.
Ӵ Vsem, ki ta mesec godujete, praznujete
rojstni dan ali kakšen jubilej, voščimo
obilo Božjega žegna.
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Molitev za zdravje v času epidemije koronavirusa
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.
Sv. Marija, zdravje bolnikov, prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni, prosi za nas.
Naši krstni zavetniki, prosite za nas.
Naši angeli varuhi, prosite 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.

ŽEGNANJE PRI SV. ŠTEFANU
Na Štefanovo smo imeli žegnanjsko
sveto mašo v cerkvi v Podšteberku. Pri
sv. maši se nas je zbralo kar precej vernikov. Priporočili smo se prvemu mučencu Cerkve, ki so ga kamenjali, ker je bil
kristjan. Zaradi ukrepov in neugodnih
zdravstvenih razmer je bil tradicionalni
blagoslov konj odpovedan. A Gerbčevi z

Lipsenja se niso prestrašili. Ula, Zala in
Ažbe so pripeljali svoja dva konja in prosili Božjega blagoslova. Ne bodi len, župnik
Sandi se je potrudil in ju blagoslovil. Za
vse druge konje v naši fari pa je veljal blagoslov kar na daleč.
sos

Gospa Mima Mele je god sv. Frančiška
Saleškega, 24. januarja, obhajala svoj
95 rojstni dan. Še vedno je pri moči.
Skrbi sama zase, peče in z veseljem kaj
skuha, tudi za ta mlade. Uživa v urejanju gredice pred hišo in je vesela, če
jo vnuk pelje v bližnjo trgovino. Po
15 letih je spet nazdravila z domačim
šnopčkom v družbi župnika Sandija.
Bog jo naj živi še na mnoga leta.
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Koledniki
V dneh po božiču in vse tja do svetih
treh kraljev so bili v grahovski fari na pohodu koledniki. Spremljal jih je župnik Sandi.
Koledniki so voščili za novo leto in zapeli
pesem, župnik pa je blagoslavljal naše domove. Zaradi razmer koledniki niso vstopali v hiše in stanovanja, ampak samo od
zunaj voščili. Več kot 40 različnih otrok,

razdeljenih v več skupin, je sodelovalo pri
letošnjem koledovanju. Dobri župljani ste
darovali sladke dobrote in tudi denar. Del
zbranih sredstev je bil namenjen misijonom
na naslov trikraljevske akcije, del sredstev
pa je šlo za še zadnji dolg cerkve sv. Štefana
v Podšteberku. Hvala vsem za darove.
sos

Sveta Alojzij Versiglia in Kalist Caravario,
salezijanska mučenca
Bila sta misijonarja na Kitajskem. 25.
februarja 1930 sta odšla na pastoralni
obisk v okraj Lin Chow. Med vožnjo po
reki skupaj z učiteljicami in katehistinjami
jih je napadla komunistična tolpa. Misijonarja sta branila dekleta in z njuno pomočjo jima je uspelo uiti. Razbojniki so ju
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najprej silovito mučili, nato pa iz sovraštva
do krščanske vere ustrelili.
Alojzij Versiglia se je rodil 3. junija
1873 blizu italijanskega mesta Pavia. V turinski oratorij ga je sprejel don Bosko sam,
mu omogočil začetno šolanje in ga usmeril k študiju za duhovnika. Šel je v Rim

na univerzo Gregoriano študirat filozofijo
in teologijo. Leta 1906 je vodil prvo skupino salezijanskih misijonarjev na Kitajsko.
Leta 1920 je postal v na novo ustanovljeni
misijonski postaji Shiu Chow apostolski
vikar, zatem pa celo škof. Zgradil je škofijsko hišo in cerkev, zavod za fante in dekleta, sirotišnico, pa tudi semenišče. Odprl je
tudi javno kuhinjo in razdelilnico za zdravila. Bolj kot človek avtoritete je bil človek
dobrote in predanega služenja do najbolj
potrebnim. Kalist Caravario pa je bil rojen

8. junija 1903 v mestu Cuorgne v severni
Italiji. Tudi on je bil sprejet v salezijanski
oratorij v Torinu, a don Boska takrat že ni
bilo več. Sredi študija se je odločil, da gre
za misijonarja na Kitajsko. Tam je končal
študij in škof Versiglia ga je posvetil v duhovnika. Samo eno leto je bil duhovnik,
ko ga je škof vzel namesto Slovenca Jožefa Gederja na misijonsko pot v Lin Chow,
kjer sta ga doletela smrt in mučeništvo.
Povzeto po knjigi Leto svetnikov (izdala
Mohorjeva družba leta 2000).

Litanije za mir k zavetnikom Evrope
Marija, Mati dobrega sveta, zavetnica Albanije – izprosi nam mir!
Sveti Jurij, zavetnik Anglije,
sveti Leopold, zavetnik Avstrije,
sveti Jožef, zavetnik Belgije,
sveti Janez Rilski, zavetnik Bolgarije,
sveti Elija, zavetnik Bosne in Hercegovine,
sveti Barnaba, zavetnik Cipra,
sveti Vaclav, zavetnik Češke,
sveti Oskar, zavetnik Danske,
sveti Jakob, zavetnik Estonije,
sveti Henrik iz Uppsale, zavetnik Finske,
Marija Vnebovzeta in Ivana Orleanska,
zavetnici Francije,
sveti Nikolaj, zavetnik Grčije,
sveti Leopold Mandić, zavetnik Hrvaške,
sveti Patrik, zavetnik Irske,
sveti Frančišek Asiški, zavetnik Italije,
sveti Kazimir, zavetnik Litve,
Marija, Tolažnica žalostnih, zavetnica
Luksemburga,
sveti Štefan, kralj, zavetnik Madžarske,

sveti Kliment, zavetnik Makedonije,
apostol Pavel, zavetnik Malte,
sveta Bonifacij in Oskar, zavetnika Nemčije,
sveti Vilibrord, zavetnik Nizozemske,
sveta Magnus in Olaf, zavetnika Norveške,
Marija Čenstohovska, zavetnica Poljske,
sveta Anton Padovanski in Brezmadežna,
zavetnika Portugalske,
sveta Nikolaj in Vladimir, zavetnika Rusije,
sveti Marin, zavetnik San Marina,
sveti Gorazd, zavetnik Slovaške,
Marija Pomagaj, zavetnica Slovenije,
sveti Sava, zavetnik Srbije,
apostol Jakob, zavetnik Španije,
sveta Brigita, zavetnica Švedske,
sveti Nikolaj iz Flue, zavetnik Švice,
apostol Janez, zavetnik Turčije,
sveta Peter in Ana, zavetnika Vatikana,
Ciril in Metod, zavetnika Slovanov,
sveti Benedikt, zavetnik Evrope.
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1. 2., torek, Brigita, opatinja
2. 2., sreda, JEZUSOVO
DAROVANJE – SVEČNICA
3. 2., četrtek, Blaž, škof
4. 2., petek, Oskar, škof
5. 2., sobota, Agata,
mučenka
6. 2., PETA NEDELJA
MED LETOM, japonski
mučenci
7. 2., ponedeljek, Koleta, red.
8. 2., torek, Jožefina Bahkita
9. 2., sreda, Apolonija, muč.
10. 2., četrtek, Sholastika, red.
11. 2., petek, Lurška Mati Božja
12. 2., sobota, Evlalija, devica
13. 2., ŠESTA NEDELJA
MED LETOM,
Martinijan, puščavnik
14. 2., ponedeljek,
Valentin, mučenec
15. 2., torek, Klavdij, red.
16. 2., sreda, Julijana, muč.
17. 2., četrtek, Sedem
ustanoviteljev servitov
18. 2., petek, Heladij, škof
19. 2., sobota, Blaženko,
menih
20. 2., SEDMA NEDELJA
MED LETOM, Serapion,
mučenec
21. 2., ponedeljek, Irena, dev.
22. 2., torek, SEDEŽ
APOSTOLA PETRA
23. 2., sreda, Polikarp, muč.
24. 2., četrtek, MATIJA,
APOSTOL
25. 2., petek, Alojzij in
Kalist, sdb mučenca
26. 2., sobota, Aleksander, škof

SVETE MAŠE IN GODOVI
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)

V čast sv. Duhu za pravo pamet, za blagoslov pri delu
++ iz družine PONIKVAR in ŠEGA

Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Lipsenj (17.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)
Bločice (11.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)
Bločice (11.00)
Žerovnica (17.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)

Za župljane
++ iz družine MODIC
++ Ivana, 2., obl., Anton KOČEVAR
++ starši KORDIŠ in ROK
++ iz družin MIHELIČ in ŠTIMAC
+ Ljudmila ŠEGA
Za zdravje KLANČARJEVIH
++ sinova Valentin, obl. in ob godu, Andrej MALNAR
+ Anton JAKOPIN, 3. obletna
Za ljubljeno ženo ob godu
++ Zvone, obl., Marija PANTAR
V čast sv. Duhu za pravo pamet, za blagoslov pri delu
+ Matija ROK
++ iz družin MIHELIČ in ŠTIMAC
++ bratje ULE
Za župljane
V čast svetemu Valentinu
++ Jože in Frančiška MIHELČIČ
V čast sv. Duhu za pravo pamet, za blagoslov pri delu
Za zdravje
Za župljane

Grahovo (18.00)
Lipsenj (17.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)
Bločice (11.00)

Živi in ++ LUKOVIČ, JUVANČIČ, BOGATAJ, HACE
+ Janko MIŠIČ, obletna
++ Marija, obl., ostali ŠKRLJ
+ Franc MLAKAR, ob rojstnem dnevu
+ Nikolaj GODEŠA, obletna
Za župljane
Sveta maša drugod
Sveta maša drugod

Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)

V zahvalo za srečo in zdravje
++ boter Rajko in botra Milica

Grahovo (18.00)

Po namenu

Lipsenj (17.00)
Grahovo (18.00)
27. 2., OSMA NEDELJA Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)
MED LETOM, Beza,
Bločice (11.00)
mučenka
28. 2., ponedeljek, Roman Grahovo (18.00)

++ Katarina BAJT, 5. obl., iz družine ZALOKAR
Za zdravje otrok
+ Mitja ROK
+ Jože JENC, ob rojstnem dnevu
Za župljane
Po namenu?

