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O POTRPEŽLJIVOSTI
Leta 1575 je Frančišek dopolnil osem let in je na adventne kvatre v cerkvi sv. Domi-

nika prejel prvo sveto obhajilo in sv. birmo. Oboje na en dan. Če sodimo po sadovih, 
je Frančišek vzel zelo resno oba zakramenta: od takrat naprej je prejemal obhajilo vsaj 
enkrat na mesec, vpisal se je v rožnovensko bratovščino in končno se je odločil, da bo 
med počitnicami bral Življenje svetnikov. Dovolj zanesljivo izročilo nam pravi, kako je 
doma z gospodinjo prebiral odlomke legendarnega in spodbudnega življenjepisa svoje-
ga zavetnika Frančiška, asiškega ubožca. V naslednjih treh letih je v Frančišku dozorel 
duhovni poklic in zato se je že pri enajstih 
letih odločil za tonzuro (obrita glava) po 
rokah škofa de Regarda. To je pomenilo, 
da je stopil na pot duhovništva. Takole 
nam spregovori o potrpežljivosti: Velika 
sreča za človeka je ohraniti svojo dušo. Čim 
popolnejša je potrpežljivost, tem popolneje 
imamo v lasti svojo dušo. Pogosto se spo-
minjaj, da nas je Gospod odrešil s trpljenjem in prenašanjem in da se moramo tudi mi 
rešiti s trpljenjem in žalostjo, s čim krotkejšim prenašanjem žalitev, nasprotovanj in nepri-
jetnosti. Ne omejuj svoje potrpežljivosti na določeno vrsto žalitev in bridkosti, ampak jo 
»razprosti« prav na vse tiste, ki ti jih bo Bog poslal in za katere bo dovolil, da te doletijo. So 
ljudje, ki bi hoteli trpeti samo častivredne nevšečnosti, na primer biti ranjen v vojni, postati 
vojni ujetnik, trpeti zaradi vere, obubožati v pravdi, iz katere pridejo kot zmagovalci. Ti 
ljudje pač ne ljubijo trpljenja, ampak čast, ki jo trpljenje prinaša. Pravi trpin in Božji slu-
žabnik prenaša enako potrpežljivo nadloge, ki jih spremlja sramota, kot one, ki so častne. 
Ne bodite potrpežljivi samo v velikih in pomembnih nadlogah, ki vas doletijo, ampak tudi 
ob dodatnih pripetljajih in nezgodah, ki jih spremljajo.
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NAPOVEDNIK
• 1. 3. obhajamo pepelnico ali prvi dan 

postnega časa. Pri večerni sveti maši 
bo pepeljenje. Na ta dan je strogi post, 
ne jemo mesa in ne pijemo alkohola. 
Samo enkrat na dan se do sitega naje-
mo. Slovenska karitas nas vabi k po-
stni akciji 40 dni brez alkohola.

• 6. 3. je prva postna nedelja. Na začet-
ku svete maše molimo kratek križev 
pot. Sodelujejo otroci drugega razre-
da (prvoobhajanci). Po sveti maši bo 
obred pepeljenja.

• V sredo, 9. 3., bo ob 19.00 v župnišču 
sestanek staršev birmancev.  

• 13. 3. je druga postna nedelja. Na za-
četku svete maše molimo kratek križev 
pot. Sodelujejo otroci tretjega razreda. 
Namesto ofra lahko malo več darujete 
za cerkev v košarico. Bog povrni! Bo 
tudi priložnost za sveto spoved.

• V torek, 15. 3., bo ob 19.00 v župnišču 
sestanek župnijskega in gospodarskega 
sveta v novi sestavi.

• V sredo, 16. 3., bo ob 19.00 v župnišču 
sestanek staršev prvoobhajancev.  

• 19.–25. 3. je teden molitve za družine. 
Pri vsaki sveti maši bosta primerno 
branje in molitev.

• 20. 3. je tretja postna nedelja. Na za-
četku svete maše molimo kratek kri-
žev pot. Sodelujejo otroci 3. razreda. 

• 27. 3. je četrta postna nedelja. Na 
začetku svete maše molimo kratek 
križev pot. Sodelujejo otroci 4. ra-
zreda. Po sveti maši je praznovanje 
dneva staršev ob prazniku sv.  Jožefa 
in Marijinega oznanjenja. Za mamice 
in očke bomo pripravili lepa darilca. 
In tudi za babice. Sodelujejo cerkveni 
pevci.

• Konec marca prehajamo na poletni 
čas in kazalci na uri se bodo pomakni-
li naprej sredi noči. Pomeni, da bomo 
eno uro manj spali. Kdor zaspi prvo sv. 
mašo, pride k drugi.

OBVESTILA
• Zaradi zimskega časa so tedenske svete 

maše v Grahovem ob 18.00, po podru-
žnicah pa ob  17.00, če jih le naročite. 
Ko preidemo na poletni čas, pa so v 
Grahovem sv. maše ob 19.00, po po-
družnicah pa ob 18.00.

• Čez teden molimo po sv. maši v čast 
Materi Božji za zdravje. Zelo priporo-
čam molitev »Pod tvoje varstvo pribe-
žimo«.

• Verouk za otroke poteka po razporedu 

ob torkih in sredah.
• Na prvi petek po sveti maši so litanije 

Srca Jezusovega.
• Na prvo soboto molimo litanije v čast 

Materi Božji.
• Ob sobotah gospe čistijo in krasijo cer-

kev po dogovoru ali po razporedu. V 
zimskem času so ob 19.00 pevske vaje 
za starejši cerkveni zbor. V letnem času 
pa bodo ob 20.00. Vabljeni novi člani!

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

• Poleg rednih sodelavcev pri oblikova-
nju mesečnih oznanil vabim k sode-
lovanju še druge, ki znate kaj lepega 
napisati.

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

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

• Vsem, ki ta mesec godujete, praznujete 
rojstni dan ali kakšen jubilej, voščimo 
obilo Božjega blagoslova.

• Na daleč načrtujemo tudi romanja z ra-
znimi skupinami: Medžugorje (31. 3.–
2.  4.), Benelux (24.–29.  4.), Avstrija 
(12.–14.  5.), Katalonija (30.  5.–4.  6.), 
Rim (22.–25.  6.), Švica (2.–6.  8.), To-
skana (25.–27.  8.) in Assisi - Loreto 
(8.–10. 9). Če bi koga kaj zanimalo, naj 
se obrne neposredno na župnika San-
dija.

Obletnica papeževe izvolitve
Jorge Mario Bergoglio, član Družbe 

Jezusove, se je rodil 17. decembra 1936 v 
Argentini. Leta  1998 je postal nadškof v 
glavnem mestu Buenos Aires, kardinal pa 
leta 2001. 13. marca 2013 je bil izvoljen za 
266. papeža Katoliške 
Cerkve. Petrov sedež je 
tako zasedel prvi jezuit 
in Neevropejec, ki si je 
izbral ime Frančišek. 
Te dni je torej minilo 9 
let, kar je postal rimski 
škof. Kmalu po izvolitvi je papež Frančišek 
napovedal reformo rimske kurije, imeno-
val zbor svetovalcev kardinalov, ki mu pri 
tem opravilu pomagajo, ter z dvema doku-
mentoma motu proprio omogočil poeno-
stavljen postopek za ugotavljanje ničnosti 
zakonske zveze. V času papeževanja je obi-
skal 27 tujih držav. Papež Frančišek je na 
petih konzistorijih imenoval 75 novih kar-
dinalov iz 50 držav. Nekaj njegovih misli 
naj nam bo v spodbudo na življenjski poti.

»Prinašati evangelij s pričevanjem la-
stnega življenja spreminja svet.«

»Naloga mladih je odpirati vrata v novi 
svet upanja. Mladi bi morali prestavljati 
upanje za svet in to upanje posredovati tudi 

ljudem okoli sebe.«
»Berite in vztrajno 

premišljujte Gospodovo 
besedo, da boste verova-
li, kar ste prebrali, učili, 
kar ste v veri dojeli, žive-
li, kar ste se učili. Božja 

beseda ni vaša last, je beseda Boga, Cerkev 
pa je varuhinja Božje besede.«

»Kristjani nismo občasno, samo v dolo-
čenih urah, v nekaterih okoliščinah, v neka-
terih izbirah. Ne moremo biti kristjani tako, 
kristjani smo v vsakem trenutku!«

»Tri besede povzemajo Marijino ži-
vljenjsko naravnanost: poslušanje, odloči-
tev, dejanje. Te besede kažejo pot tudi za 
nas v tem, kar Gospod želi od nas v življe-
nju. Poslušanje, odločitev, dejanje.«
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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.

Postna pesem
Poslušaj, blagi Stvarnik naš,
ko prosimo in jokamo
v tem času posta svetega
desetkrat štiri dnevnega.

Ti preiskuješ nam srce
in vidiš, da slabotno je;
glej, k tebi se obračamo,
odpusti krivdo milostno.

Zares težko grešili smo,
pa prizanesi skrušenim;
v imenu svojem slavljenem
daj zdravja nam opešanim.

Daj, naj telo se pokori,
se z ostrim postom uredi;
srce naj grehu da slovo,
zavrača vabe v greh skrbno.

Daj, o Trojica blažena,
nakloni ti, ki Eden si,
da tvojim vernim bo ta post
vir nove, krepke zdržnosti.

Cerkvena poezija (Jože Vovk, 1953)

Kunigunda cesarica
Zakonca, ki se iskreno in zvesto ljubita, 

postaneta eno srce in ena duša. Čudovit 
zgled takšne zveze sta sveta Kunigunda 
in njen svetniški mož Henrik, bavarski 
vojvoda in nato nemški cesar. Na vratih 
v stolnici mesta Bamberg, ki je vzcvetelo 
po njuni zaslugi, sta najlepše upodobljena. 
Cesar nosi znamenja svojega vladarskega 
dostojanstva: krono in žezlo, njegov resni 
obraz izžareva mir in moč. Zraven cesar-
ja stoji cesarica Kunigunda: njen obraz je 
skoraj dekliški, v desnici drži model cer-
kve, simbol svoje dejavnosti ustanavljanja 
cerkva, z levico pa v zgovorni kretnji kaže 
na svojega moža. Umetnik, ki jo to podo-
bo ustvaril skoraj sto let po njuni smrti, 
je najbolje zadel resnico: Kunigunde si ne 
moremo misliti brez Henrika in Henrika 

ne brez Kunigunde.
Kunigunda se je rodila okoli leta 980 

v luksemburški grofovski družini, kjer je 
bilo veliko otrok. Starši so jo dali v samo-
stansko šolo. Okoli leta 1000 se je poročila 
z bavarskim vojvodom Henrikom, ki je 
leta 1002 postal nemški kralj, Kunigunda 
pa kot njegova žena nemška kraljica. 14. 
februarja 1014 ju je papež Benedikt VIII. 
kronal za cesarja in cesarico. Izobražena 
Kunigunda je bila modra svetovalka svo-
jemu možu pri vladarskih poslih pa tudi 
skrbna spremljevalka in vodnica na poti 
k svetosti. Z vsem srcem je podpirala nje-
gova prizadevanja v korist Cerkve: usta-
navljanje samostanov, graditev cerkva in 
podporo duhovnikom. Njun zakon je bil 
brez otrok, zato je Henrik pri ustanovitvi 



5

bamberške škofije za svojega dediča posta-
vil Kristusa. Kraljica in cesarica Kunigun-
da je na svojega moža vplivala tudi tako, 

da je vladal socialno čim bolj pravično. 
Sama je poznala, v kako težkih razmerah 
živijo mnogi, saj je večkrat zahajala v bol-
nišnice in sirotišnice. V cerkvene zadeve 
se je vtikala toliko, da je zahtevala, da so 
za  škofe in opate nastavljali samo krepo-
stne ljudi. Na njeno pobudo so zgradili 
stolnico v Bambergu in več drugih cerkva 
v mestu. Na dvoru je imela tudi sovražni-
ke. Legenda pripoveduje, da so jo očrnili 
pri cesarju, da mu ni zvesta. Kunigunda je 
obrekovanja ovrgla z »božjo sodbo«: bosa 
je šla po razbeljenih lemežih in se ni ope-
kla. Ko je cesar Henrik leta 1024 umrl, je 
Kunigunda sama vladala do  izvolitve no-
vega cesarja, nato pa šla v benediktinski 
samostan Kaufungen, ki ga je ustanovila. 
Na  obletnico moževe smrti je med mašo 
na dan posvetitve nove samostanske cer-
kve odložila cesarska oblačila in iz škofo-
vih rok sprejela spokorno obleko, tančico 
in prstan. Vključila se je v samostansko ži-
vljenje kot preprosta redovnica in prežive-
la v samostanski družini petnajst let. Ko je 
zbolela na smrt, so od vsepovsod prihajali 
v samostan, da bi preprosto nuno pokopali 
z vsemi častmi, kot se spodobi za nekda-
njo cesarico. Ona pa je prosila: »Pokopljite 
me v redovni, ne v cesarski obleki, zakaj 
v obleki, ki jo nosim, sem zvezana z ne-
beškim ženinom.« Izrazila je še željo, da 
jo pokopljejo v Bambergu »zraven ljube-
ga brata in gospoda«, kakor je imenovala 
svojega pokojnega moža, cesarja Henrika. 
Umrla je 3. marca leta 1033 (ali 1039). Pa-
pež Inocenc III. ju je leta 1200 razglasil za 
svetnika.
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Litanije svetega Jožefa
Sveti Jožef – prosi za nas. 
Slavni sin Davidov, 
Luč očakov, 
Ženin Božje Porodnice, 
Odrešenikov varuh, 
Čisti varuh Device, 
Rednik Sina Božjega, 
Skrbni branitelj Kristusov, 
Služabnik Kristusov, 
Služabnik odrešenja, 
Glavar svete Družine, 
Jožef najpravičnejši, 
Jožef najčistejši,
Jožef najčistejši, 
Jožef najmodrejši, 
Jožef najsrčnejši, 
Jožef najpokornejši, 
Jožef najzvestejši, 
Ogledalo potrpežljivosti, 
Ljubitelj uboštva, 
Zgled delavcev, 
Kras domačega življenja, 
Varuh devic, 
Steber družin, 

Opora v težavah, 
Tolažnik nesrečnih, 
Upanje bolnikov, 
Zavetnik izgnancev, 
Zavetnik potrtih, 
Zavetnik revežev, 
Zavetnik umirajočih, 
Strah hudobnih duhov, 
Zaščitnik svete Cerkve,

O, preskrbni varuh svete Družine, varuj 
izvoljeno ljudstvo Jezusa Kristusa; odvrni 
od nas, ljubezni polni oče, vsako kugo 
zmot in greha. Podpiraj nas milostno iz 
nebes, o mogočni naš varuh, v tem boju 
zoper moči teme, in kakor si nekdaj otel 
dete Jezusa iz smrtne nevarnosti, tako 
zdaj brani sveto Cerkev Božjo sovražnega 
zalezovanja in vsakega nasprotovanja. Va-
ruj nas vsekdar, da bomo po tvojem zgle-
du in s tvojo pomočjo mogli sveto živeti, 
srečno umreti in doseči večno zveličanje v 
nebesih. Amen.
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Materin obraz
Gledal sem mater v obraz,
videl v njem čuden okras:
guba pri gubi se vije,
iz njih pa dobrota mi sije.

Teklo je leto za letom,
čas pa je s svojim dletom
vdolbel v te gube bolesti,
ki zdaj so postale prelesti.

Matere zguban obraz
ostal bo v spominu ves čas.

Družina
Kaj je to družina?
Dom, kjer si doma.
Kjer ljubezen mamina
tvojo posteljko rahlja.

Dom je tudi oče,
skupaj z našo mamico.
Ko otrok na svet prijoče,
se razume z vaško babico.

Bratje, sestre smo družina,
tudi dedek, babica.
Več družin je domovina;
domovina ljubljena.

Križ v kotu je družina
in njegova mamica.
Bog nam dal je svojega Sina,
da bi tu doma bila resnica.

Metod Jerič



SVETE MAŠE IN GODOVI
1. 3., torek, Albin, škof Grahovo (18.00) Po namenu
2. 3., sreda, PEPELNICA Grahovo (18.00) Po namenu
3. 3., četrtek, Kunigunda, cesarica Grahovo (18.00) Za župljane
4. 3., petek, Kazimir, kraljevič Grahovo (18.00) ++ Edinenig
5. 3., sobota, Olivija, mučenka Žerovnica (18.00)

Grahovo (18.00)
V dober namen
++ iz družin MAHNE in VOLONTE

6. 3., PRVA POSTNA 
NEDELJA, Marcijan, škof 

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

++ iz družine KOVAČ
++ sestre, rojene ULE
++ Ivana, obl., Matija INTIHAR

7. 3., ponedeljek, Perpetua in Felicita, muč. Sveta maša drugje
8. 3., torek, Janez od Boga, redovnik Grahovo (18.00) Za župljane
9. 3., sreda, Frančiška Rimska, red. Grahovo (18.00) Po namenu?
10. 3., četrtek, 40 mučencev Grahovo (18.00) ++ starši in družina MODIC
11. 3., petek, Marci Chong, katehistinja Grahovo (18.00) ++ Janez MIHELČIČ, starši BARAGA
12. 3., sobota, Doroteja, mučenka Grahovo (18.00) + Mitja ROK
13. 3., DRUGA POSTNA 
NEDELJA, papeška 

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

+ Sara KOČEVAR, 12. obletna
V čast svetemu Antonu
+ Ludvik MODEC, 25. obletna

14. 3., ponedeljek, Matilda, kraljica Sveta maša drugje
15. 3., torek, Klemen Dvoršak, red. Grahovo (18.00) za župljane
16. 3., sreda, Herbert, škof Grahovo (18.00) Za srečo in zdravje
17. 3., četrtek, Patricij, škof Grahovo (18.00) ++ sinova Andrej, ob r. d., Tine, starši Jože, ob godu, Francka
18. 3., petek, Ciril Jeruzalemski, škof Grahovo (18.00) ++ starši OBREZA in ULE
19. 3., sobota, JOŽEF, 
JEZUSOV REDNIK

Grahovo (18.00) ++ Marina, Ludvik URBIČ

20. 3., TRETJA POSTNA 
NEDELJA, Klavdija, mučenka 

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

+ Jože MULEC, obletna
++ Jože JENC, ob godu
+ Marija, starši MARKOVČIČ

21. 3., ponedeljek, Nikolaj iz Flue Sveta maša drugje (za župljane)
22. 3., torek, Lea, spokornica Grahovo (18.00) ++ iz družine ZBAŠNIK
23. 3., sreda, Rebeka, redovnica Grahovo (18.00) Za zdravje v družini (Iga vas)
24. 3., četrtek, Katarina Švedska, red. Grahovo (18.00) + Janko POROK, ob rojstnem dnevu
25. 3., petek, GOSPODOVO 
OZNANENJE

Grahovo (18.00) ++ starši Terezija, obl., Matija MULC

26. 3., sobota, Lara, mučenka Grahovo (18.00) + Mitja ROK
27. 3., ČETRTA POSTNA 
NEDELJA, Rupert, škof 

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

++ Ivanka ŽNIDARŠIČ, ob r. d., družina CERJANEC
+ Janez TELIČ
Za župljane

28. 3., ponedeljek, Bojan, knez Grahovo (19.00) Klementinska maša v čast Jezus. prijetju (po namenu Bogataj)
29. 3., torek, Bertold, redovnik Grahovo (19.00) Klementinska maša v čast Jezusovi obsodbi
30. 3., sreda, Amadej, vojvoda Grahovo (19.00) Klementinska maša v čast zasmehovanju do Jezusa
31. 3., četrtek, Kornelija, mučenka Grahovo (19.00) Klementinska maša v čast Jezusovemu ponižanju


