
OZNANILA 

župnije 
Grahovo pri Cerknici  

O LEPEM GOVORJENJU
Frančišek Saleški nikoli ni dal odločnega »da« na načrt za pomožnega škofa. 

Škof monsinjor de Granier je poslal svojega vikarja v saleški grad, ko se je tam na kratko 
zadrževal Frančišek, da ga je prepričal tudi z molitvijo, da sprejme škofovsko službo. 
Tudi vojvoda je bil naklonjen Frančiškovi kandidaturi in 
je zato 29.  avgusta  1597 poslal poverilna pisma papežu 
in kardinalskemu zboru. Čeprav ni bila navada, je papež 
Klemen VIII. v svoje zadovoljstvo želel, da Frančišek ob 
obisku v Rimu opravi kanonični izpit za škofa pred njim 
samim, ob osmih kardinalih ter nekaj teologih. Postavili 
so mu 35 težkih vprašanj in Frančišek je na vse dobro odgovoril. Papež je bil nad njim 
navdušen in ga je ob koncu zaslišanja od veselja objel. Frančišek pa je rekel: »Prizna-
vam, da Bog ni dopustil, da bi bil zmeden na izpitu. V skromnosti se zavedam, da moji 
prijatelji pogostokrat pretiravajo z mojimi zaslugami.« Bilo je to 22. marca 1599. Takole 
Frančišek razmišlja o lepem govorjenju: »Zdravniki zvedo mnogo o človekovem zdravju 
ali bolezni, če pogledajo njegov jezik. Naše besede pa so pravi pokazatelj lastnosti naše 
duše. Odrešenik pravi: Po svojih besedah boš namreč opravičen in po svojih besedah boš 
obsojen. Mi takoj položimo roko na mesto, kjer čutimo bolečino, jezik pa stegnemo k naši 
ljubezni. Če res ljubiš Boga, potem se boš o njem pogosto neprisiljeno pogovarjal s svojimi 
domačimi, s prijatelji in s sosedi, kajti usta pravičnega govore modro in njegov jezik pove, 
kar je prav. Kakor čebele v svoja usteca zbirajo le med, tako bo na tvojem jeziku vedno le 
med tvojega Boga in zanj ne bo večje sladkosti, kakor da čuti teči skozi tvoje ustnice hvalo 
in slavo njegovemu imenu. Skrbno se varuj, da ti ne uide kakšna nedostojna beseda, ki 
pade v slabotno srce, se razlije in razširi kot oljna kaplja po tkanini. Včasih tako prevzame 
srce, da ga napolni s tisoč opolzkimi mislimi in skušnjavami. Sveti Ludvik je rekel: Povej, 
kar se ti zljubi, da je le dostojno.«
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NAPOVEDNIK
 H Od 6. do 14. avgusta opravljamo pri 
svetih mašah tudi devetdnevnico v čast 
Vnebovzeti.  Beremo primerne duhov-
ne misli in zmolimo litanije Matere 
Božje. Ta največji Marijin praznik je 
tudi dan posvetitve naše dežele Nebe-
ški materi.

 H Na praznik Vnebovzete so svete maše 
po nedeljskem razporedu. Vabim cer-
kvene pevce, da pridejo v čim večjem 
številu na kor. Ta dan lahko obiščemo 
tudi druge Marijine cerkve. Naj zadoni 
pesem: »O Devica, Pomočnica, vseh slo-
venskih src Kraljica.«

OBVESTILA
 � Mesec avgust je počitniški in dopu-

stniški mesec, zato ni ne verouka, ne 
pevskih vaj, ne drugih župnijskih de-
javnosti.

 � Na drugo nedeljo v mesecu je ofer za 
potrebe cerkve. Pri sv. Štefanu nadalju-
jemo obnovo cerkve. In sicer urejamo 
fasado. Bog povrni za vaše darove!

 � Na drugo nedeljo v mesecu je prilo-
žnost za sv. spoved. Na razpolago bo 
g. Maks Ipavec iz Begunj.

 � 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-
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atifikacijo naših svetniških kandidatov, 
ob torkih v čast sv. Janezu Bosku, ob 
sredah za domovino, ob četrtkih za du-
hovne poklice, ob petkih za naše bolne 
in ob sobotah za družine. Molimo tudi 
za zdravje.

 � Med počitnicami ni uradnih ur,  je pa 
župnik Sandi dosegljiv vedno pred in 
po sv. maši ali na mobitel.

 � Na prvi petek po sveti maši so litanije 
Srca Jezusovega in obisk bolnikov na 
domu.

 � – Na prvo soboto molimo litanije v čast 
Materi Božji.

 � 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.

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

 � V naši župniji smo krstili Gaja (16. 7.). 
Naj Bog varuje njegovo družino v svoji 
ljubezni.

 � V cerkvi so se poročili: Katarina Gor-
nik in Anton Lovrić (15. 7.), Mateja 
Zgonc in Andrej Trontelj (16. 7.).

 � V cerkvi pa se bodo poročili še: Maja 
Žnidaršič in Aljaž Peček (13. 8.) ter Ka-
tja Andrejčič in Blaž Kraševec (13. 8.) 
Prav vse novoporočence priporočam 
v  molitev, da bi vztrajali v ljubezni in 
medsebojnem spoštovanju.

O, Mati moja, Ti, Vnebovzeta,
Kot sonce lepa, od zvezd svetlejša,
Neba Kraljica, nam Pomočnica,
Skrivnostna Roža, Mir, Sreča večna.
 
Na Novi Štifti Marijo prosim,
Tolažbo, milosti pred Njo izmolim:
»V nebeški slavi me ne pozabi,
Od Sina kronana Devica, Mati.«
 
Povest davnine žive zvonovi,
Marijin ave budi ob zori.
Zvečer zaziblje vse trudne roke,
Pokrižaj, Mati, vse otroke!
 

Kaj bi si mogel otrok želeti?
V zavetju Tvojem svoj križ sprejeti.
Tvoja milina, z lučjo oblita,
me dviga k angelom, k prestolu Sina.
 
Izprosi, Mati, Besedo Božjo,
da Bog ozdravi telo in dušo!
Pokaži pot vsem, gorečo vero,
da bomo Tebi sledili sveto!
 

Stanka Mihelič
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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.

Molitev za mir

Pridi, Gospod, naj tvoje obličje zasije nad nami, 
da bomo v miru uživali vse dobrote. 

Naj tvoja mogočna roka kot streha bdi nad našimi glavami 
in naj nas tvoja moč obvaruje vsakega greha. 

Odreši nas, Gospod, vseh tistih, 
ki nas sovražijo brez razloga. 

Podeli mir in sožitje nam in vsem, ki prebivajo na zemlji, 
kot si ju podelil našim očetom, 

ki so se v veri in zaupanju zatekali v tvoje naročje. 
Edino ti nam lahko podeliš te darove, nas obdariš s to milostjo. 

Vate zaupamo po Jezusu Kristusu, 
našemu velikemu duhovniku, varuhu naših duš. 

Po njem tebi slava in čast zdaj in na vekov veke. Amen.
Klemen I., papež od leta 88 do 97
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Sveta Monika, priprošnjica  
za reševanje nesoglasij v družini

Je za vami napeto družinsko srečanje 
in vas preveva tak bes, da bi z največjim 
veseljem nekomu populili lase? Včasih se 
celo darovanje ledvice popolnemu tujcu 
zdi veliko lažje kot nadaljevanje pogovora 
z bližnjim sorodnikom. Že res, da je morda 
čisto prijeten človek, vendar se z njim pre-
prosto pogosto ne strinjate. In če je stvar, 
o kateri se ne strinjate, vera, ki je za vas 
pomembna, lahko to le še bolj razplamti 
prepir. Kaj torej storiti? Zatecite se k sveti 
Moniki. Njen mož in njena tašča, ki nista 

bila kristjana, sta večkrat izkazovala svoj 
ognjeni temperament in nezadovoljstvo 
nad njenim krščanskim načinom življe-
nja. Poleg tega je tašča živela z njimi, kar je 
povzročalo napetosti na vseh straneh. Ži-
vljenje svete Monike nam daje nekaj vpo-
gleda v to, kako z milostjo in potrpežlji-
vostjo krmariti skozi zapletene družinske 
odnose. Monikina molitev je pomagala pri 
spreobrnjenju moža ob koncu njegovega 
življenja, prav tako pa tudi tašče in sina, 
bodočega svetega Avguština. Če je edina 
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molitev, ki jo lahko molite  »Prosim, Bog, 
pomagaj, da te najdejo«, potem je to dober 
začetek. Toda poskusite iti dlje. »Bog, po-
kaži mi, kako ljubiti tega in tega.« Prosite 
za milost, da bi vedeli, kako se ljubeče po-
govarjati z njim. Če vas je ta oseba v pre-
teklosti že prizadela, molite tudi za milost, 
da bi ji oprostili. Monika je za nasvet glede 
svoje družine prosila različne duhovnike. 

Njihovi nasveti in prepričanje so ji vlivali 
upanje in ji pomagali, da je vztrajala. Če 
lahko v bližini najdete duhovnika ali re-
dovnico, prosite za pogovor. Če poznate 
koga, od katerega želite slišati nasvet, a 
živi daleč stran, ga vprašajte, ali ima čas za 
telefonski pogovor. V mislih imejte, da re-
snično iščete koristen nasvet in ne načina 
za ogovarjanje in sočustvovanje.

SVETA ROZA IZ LIME (1586–1617)
Ko je Krištof Kolumb leta 1492 odkril 

Ameriko, so brž odšli na »novo celino« 
številni Španci, ki so plenili dežele seda-
nje Južne Amerike in neusmiljeno zatirali 
ter iztrebljali indijanska plemena. Najhuje 
je bilo, da so se razglašali za oznanjevalce 
Kristusovega evangelija. Njihovo življenje 
in ravnanje pa sta bila v kričečem naspro-
tju z oznanilom ljubezni in bratstva. V 
tistih žalostnih časih se je 20. aprila 1586 
v Limi, prestolnici Peruja, v družini špan-
skih priseljencev rodila Roza, ki je »prvi 
cvet svetosti v Južni Ameriki«. Pri krstu 
je dobila ime Isabel (Elizabeta) de Flores. 
Indijanka, ki je delala v  hiši njenih star-
šev, je Elizabetin obraz primerjala z  rožo 
in jo klicala Roza (Roža). Deklica se je od 
najnežnejše mladosti trudila ugajati Bogu 
in se je na vse mogoče načine pokorila. 
Ko ji je bilo dvajset let, je dobila redovno 
obleko sester tretjega reda sv. Dominika, 
vendar pa je samostanska obleka ni ločila 
od drugih ljudi, temveč ji je pomagala, da 
je izpolnjevala svoje apostolsko poslanstvo 
v Limi. Njena največja vsakdanja potreba 
je bila molitev. Vsak dan je do opoldne v 

svoji kočici na vrtu ob domači hiši premi-
šljevala in molila, potem pa se je ukvarjala 
z raznimi ročnimi deli. S prodajo teh iz-
delkov je podpirala svoje domače. Čeprav 
ni imela šol, je bila zelo razgledana: bila 
je napolnjena z nadnaravno modrostjo 
in obdarovana z velikim znanjem, ki si ga 
sama ni mogla pridobiti. Naj nam to pona-
zori odlomek iz njenega pisma zdravniku 
Castillu: »O, da bi vsi ljudje vedeli, česa 
je vredna božja milost, kako lepa je, kako 
plemenita in dragocena. Brez dvoma bi se 
z vso prizadevnostjo trudili, da bi našli in 
si zagotovili vse mogoče težave in trplje-
nja. Vsi prebivalci Zemlje bi naravnost 
iskali trpljenje namesto sreče ... Nihče se 
ne bi več pritoževal nad križem, ne nad 
napori, ki jih je slučajno kje srečal, če bi 
le vedel, kako dragoceno se vse to plačuje 
in vrača ljudem.« Zadnja tri leta je živela 
v hiši prijateljice plemiškega rodu. Usta-
novila je prvi samostan kontemplativnega 
reda na tleh Južne Amerike in svoji materi 
napovedala, da bo postala prva redovnica 
v tej hiši. Vse življenje je služila ubogim in 
bolnikom. Njeno tretje pomembno delo je 
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bil misijon. Hudi napori, ostra pokora, ne-
pretrgana molitev, skrbi in bolezni, zlasti 
mrzlica, ki jo je pogosto mučila, so použili 
njene moči, da je legla na bolniško poste-
ljo, s katere ni več vstala. Umrla je 24. av-
gusta 1617, stara komaj enaintrideset let. 
Ko so jo ob pogrebu pripeljali v cerkev sv. 
Dominika, je privrela ogromna množica 
ljudi, ki so jo častili kot svetnico. Sledeč 
ljudskemu glasu, jo je papež Klemen IX. 

leta 1688 razglasil za blaženo, Klemen X. 
pa tri leta pozneje za svetnico. V Limi so 
ji postavili največji spomenik, kar jih pre-
more Peru. Sveto Rozo Limansko upoda-
bljajo kot redovnico s trnovim vencem na 
glavi, z rožo v roki, včasih tudi s sidrom in 
z Jezusom na roži. Za svojo zavetnico sta si 
jo izbrali Južna Amerika in Indija. Goduje 
23. avgusta.

 



SVETE MAŠE IN GODOVI
1. 8., ponedeljek, Alfonz Ligvorij, škof Grahovo (19.00) + Pavle PUSTOVRH
2. 8., torek, Porcijunkula   Sv. maša drugod
3. 8., sreda, Lidija, sp. žena   Sv. maša drugod
4. 8., četrtek, Janez Vianej, duhovnik Grahovo (19.00) Za župljane
5. 8., petek, Marija Snežna Grahovo (19.00) ++ Francka, obl., Jože MIHELČIČ
6. 8., sobota, Jezusova spremenitev na gori Grahovo (19.00) Za duše v vicah
7.  8.,  DEVETNAJSTA NEDELJA 
MED LETOM, 
Kajetan, duhovnik

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

+ Jožef VESEL
Za župljane
Po namenu?

8. 8., ponedeljek, Dominik, pridigar Grahovo (19.00) Po namenu
9. 8., torek, Edith Stein, mučenka Grahovo (19.00) Po namenu
10. 8., sreda, Lovrenc, mučenec Grahovo (19.00) Po namenu
11. 8., četrtek, Klara, devica Grahovo (19.00) + Mitja ROK, ob rojstnem dnevu
12. 8., petek, Ivana Šantalska, redovnica Grahovo (19.00) Za srečo in zdravje
13. 8., sobota, Gertruda, opatinja Grahovo (19.00) V zahvalo in varstvo Marije
14. 8., DVAJSETA NEDELJA 
MED LETOM,
Maksimiljan Kolbe, mučenec

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

++ starši ŠKRINJAR, sestra Tončka
Po namenu
Za župljane

15. 8., ponedeljek, 
MARIJINO VNEBOVZETJE

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

+ Danijela MEKINDA, obl.
+ Jože TELIČ, obl. (Lipsenj 1)
Po namenu?

16. 8., torek, Rok, spokornik Žerovnica (18.00) V čast svetemu Roku proti kugi
17. 8., sreda, Hijacint, redovnik Grahovo (19.00) Po namenu
18. 8., četrtek, Helena, cesarica   Sveta maša drugod
19. 8., petek, Janez Eudes, duhovnik   Sveta maša drugod
20. 8., sobota, Bernard, opat Grahovo (19.00) ++ iz družine AVSEC in MAHNE
21. 8., ENAINDVAJSETA 
NEDELJA MED LETOM, 
Pij X., papež

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

++ Jožef VESEL, ŠPANIČEVI
+ Janez GODEJŠA
Za župljane

22. 8., ponedeljek, Devica Marija Kraljica Grahovo (19.00) Po namenu
23. 8., torek, Roza iz Lime, devica   Sveta maša drugod
24. 8., sreda, Jernej, apostol Grahovo (19.00) Po namenu
25. 8., četrtek, Ludvik, kralj   Sveta maša drugod
26. 8., petek, Tarzicij, mučenec Lipsenj (18.00) + Anton KOTNIK
27. 8., sobota, Monika, mati Grahovo (19.00) Po namenu?
28. 8., DVAINDVAJSETA 
NEDELJA MED LETOM, 
Avguštin, škof

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

++ oče Jože, 20. obl., in DOVIČEVI
++ iz družin GERBEC in LOVKO
Za župljane

29. 8., ponedeljek, Mučeništvo Jane-
za Krstnika

Grahovo (19.00) Po namenu

30. 8., torek, Srečko, mučenec Grahovo (19.00) Po namenu?
31. 8., sreda, Nikodem, sp. mož Grahovo (19.00) Po namenu

 
 


