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OZNANILA
župnije
Grahovo pri Cerknici
O MOLITVI
Leta 1601 je Frančišek Saleški na prošnjo škofa Granierja imel postne pridige v Annecyju. En dan je stopal proti prižnici, da bi pridigal, pa ga je duhovnik Ljubo Bouvard
obvestil, da mu je umrl oče, star že 80 let. Frančišek je sklenil roke, pogledal proti nebu,
počastil Boga in mirno šel pridigat. Ob koncu pridige pa je dejal: »Ko sem prihajal k vam,
sem izvedel za smrt osebe, ki ji na tem svetu največ dolgujem; vedite, da je umrl moj oče.
Prosim pa vas dve stvari: dva dni mi dajte
prosto, da opravim poslednje dolžnosti,
in molite k Bogu za pokoj njegove duše.«
Ko je to izrekel, je močno zajokal. Preden
pa je gospod de Boisy umrl, je zbral vse
svoje otroke, ki so bili tedaj na saleškem
gradu, in jim za očeta zapustil svojega
sina Frančiška. Ker so vsi spoštovali očetovo odločitev, je družina še naprej ostala
med seboj povezana v popolni edinosti. Takole zapiše Frančišek o molitvi: »Molitev postavlja naš razum v Božjo svetlobo in luč ter izpostavlja našo voljo toploti nebeške ljubezni, zato
je ni stvari, ki bi bolj očiščevala naš razum njegovih nevednosti in našo voljo njenih izprijenih nagnjenj. Molitev je blagoslovljena voda, ki rosi na rastline naših dobrih želja, da zelene
in cveto, umiva našo dušo njeni nepopolnosti in gasi strasti naših src. Predvsem pa ti priporočam notranjo in srčno molitev, posebej molitev ob življenju in trpljenju našega Gospoda.
Če se boš v premišljevanju pogosto poglabljal vanj, se bo vsa tvoja duša napolnila z njim.
Naučil se boš njegovega ravnanja in boš oblikoval svoja dejanja po zgledu njegovih. On je luč
sveta, v njem, po njem in zanj moramo prejemati jasnost in razsvetljenje; je zaželeno drevo,
v katerega senci se moramo osvežiti; je živi Jakobov studenec, ki izmiva vse naša madeže.
Vsako molitev, naj bo notranja ali ustna, prični tako, da se postaviš v Božjo pričujočnost.«

NAPOVEDNIK
Strle, doma od sv. Vida. Priporočamo se
H V četrtek, 8. 9., na Marijin praznik,
starši veroučencev vabljeni k sv. maši
jim, saj so naši priprošnjiki pri Bogu. V
in nato na sestanek glede verouka. Skunaši župniji se k njim obračamo z molipaj z župnijo Cerknica začenjamo tudi
tvijo vsak ponedeljek pri sv. maši. Začnedružinske kateheze ob torkih od 18.00
mo devetdnevnico v čast blaženemu Ando 19.00. Pomeni, da starši skupaj z
tonu Martinu Slomšku. On nam je zgled
vsemi svojimi otroki pridejo na srečačloveka vere in kulture. Ljubil je Boga in
nje. Prvi del je za vse skupaj, nato pa se
našo domovino.
razdelijo v skupine: manjši otroci, večji H V soboto, 24. 9., bo dekanijsko srečanje
za ministrante. Fantje se bodo pomeotroci in starši. Kdor se prijavi na te
družinske kateheze, mu ni treba hoditi
rili v športu in tudi v ministrantskem
kvizu. Kraj in čas srečanja bosta sporok rednemu verouku. V redkih župnijah
po Sloveniji že imajo tovrstno prakso
čena naknadno.
in pravijo, da se dobro obnese.
H V nedeljo, 25. septembra, obhajamo
H V soboto, 10. 9., ob 20.00 v župnišču
Slomškovo nedeljo. Še posebej se
začnemo s pevskimi vajami za starejši
bomo našemu zavetniku priporočili
cerkveni zbor. Vabljeni tudi novi člani!
otroci, vzgojitelji, učitelji in kateH V tednu od 12. septembra naprej bo
heti, da bi bilo naše študijsko delo v
verouk za otroke. Urnik verouka bo
tem letu uspešno. Vsi otroci bomo
določen po sestanku s starši.
sodelovali pri tej sveti maši, s seboj
H V soboto, 17. 9., je vseslovensko srečanje
pa bomo prinesli šolske torbe in jih
mladine v Stični. Kdor bi želel iti, naj se
blagoslovili.
prijavi župniku Sandiju, ki bo pravoča- H Na praznik nadangelov Mihaela, Gasno posredoval vse potrebne informacibrijela in Rafaela, 29. 9., bo po sv. maši
je. Ta dan bomo tudi organizirali izlet v
ob 19.45 srečanje gospodarskega in
zabaviščni park Gardaland. Odhod iz
župnijskega sveta. Začelo se je novo
Grahovega bo predvidoma ob 5.30.
šolsko in veroučno obdobje in prav je,
H V nedeljo, 18. 9., praznujemo naše slovenda spet na novo zastavimo način dela v
ske svetniške kandidate. Med številnimi
župniji. Vabljeni vsi člani, vse druge pa
mučenci in pričevalci je tudi naš
vabim, da podpirate naša prizadevanja
domačin g. profesor in duhovnik, Anton
s svojo molitvijo in sodelovanjem.

OBVESTILA
 Septembra se začne tudi novo šolsko
in veroučno leto. Urnik verouka bo
določen naknadno, ko malo več izve2

mo glede šolskega urnika in interesnih
dejavnosti. Občasno bodo ob sobotah
ob 11.00 tudi delavnice. Prispevek za













verouk (knjige in kurjava) znaša 40 za
prvega otroka, za vsakega naslednjega
iz družine pa 30 evrov. Če kdo ne zmore, naj da manj, in če kdo more, naj da
več. Zbiramo prijave tudi za predšolski
verouk, imenovan Sončni žarek. Vabljeni!
Na prvi petek dopoldne župnik obišče
bolnike na domu z Najsvetejšim, po
sveti maši pa so litanije Srca Jezusovega.
Na prvo soboto molimo litanije v čast
Materi Božji.
Na drugo nedeljo v mesecu je ofer za
potrebe cerkve. Bog povrni vsem, ki
darujete. Nadaljujemo obnovo cerkve
sv. Štefana v Podštebrku. Manjka še
zunanji omet. Bo tudi priložnost za sv.
spoved. Pride 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 sta prejela sv. krst Gašper
in Lovro (11. 8.). Naj Bog ohranja njuno družino v svoji ljubezni!

 Na Bločicah sta se cerkveno poročila
Maja in Aljaž (13. 8.). Naj Bog blagoslavlja njuno zakonsko zvezo in jima
nakloni veliko otrok.
 S cerkvenimi opravili sta bili pokopani
Marija Kunstek (2. 8.) in Vida Kranjc
(12. 8.), obe iz Grahovega. Gospod, daj
jima večni pokoj.
 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 na
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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MOLITEV SV. HIERONIMA OB NARAVNIH
KATASTROFAH
Sveti Oče nebeški, Ti si dal življenje
vsemu, kar obstaja. Ti si postavil svetove
na svoje mesto, jim dal trdnost in določil
pot. Poglej nas, Tvoje uboge slabotne otroke, ki nas bičajo sile narave, ki jih je vzel v
roke Tvoj sovražnik.
O sveti nebeški Oče, ne dopusti, da pride na nas uničenje. Ne dopusti, da se pretrga nebo in zemlja odpre svoje žrelo, od
koder bo bruhala ogenj. Položi svoje usmiljeno Srce v njeno nedrje, da bo pomirjena
in bo ravnala po Tvoji volji. Sveti Oče, naš
preljubi Stvarnik in Vsemogočni Bog! Le

Tebi se izročamo in upamo, da bo tako, kot
Ti želiš in hočemo, zato Te prosimo, varuj
in vodi nas.
Gospod, poveličaj našo molitev in
trud, da bosta vredna pred Teboj! Spravi in
izravnaj, kar je krivo v meni, da bom odprt
za svetost in milost, ki jo želiš izliti vame.
Glej, v meni gori ljubezen do Tvoje žrtve
na križu. Hvali in ljubi Te moja duša, ponižno slavi Te moje srce. Odgrni tančico,
ki me loči od Tebe, da bom vekomaj eno s
Teboj. Amen.

DRUŽINSKA KATEHEZA
Eden od načinov verouka je tudi družinska kateheza (DK), ki jo obiskuje vsa
družina skupaj, brez učbenikov, učenja na
pamet, ocen in klasičnih domačih nalog.
Njen cilj je, da vse družinske člane, od
najmlajših do staršev, preobraža v aktivne
vernike, ki zavzeto sooblikujejo Cerkev. DK
je v župniji Domžale leta 2011 zasnovala
skupina staršev pod vodstvom Natalije
Podjavoršek. Zaradi opažanja, da klasični pristop k verouku ne prinaša želenih
sadov, so se odločili, da h katehezi pritegnejo celotne družine. Začelo se je z nekaj
družinami, danes pa družinska kateheza
poteka v številnih slovenskih župnijah.
Po Slovenskem katehetskem načrtu gre za
enakovredno alternativo klasični katehezi
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in »eno izmed poti nove evangelizacije«.
Kako poteka družinska kateheza? DK
obiskuje v manjših župnijah od 5 do 15
družin, ponekod pa tudi več, obiskujejo jo
vsi družinski člani hkrati. V večini župnij
potekajo srečanja enkrat tedensko po 60
minut, ponekod pa imajo srečanja na dva
tedna ali en mesec, vmes pa družine oblikujejo katehezo doma. Srečanje se začne s
skupno pesmijo in molitvijo. Nato se družine razporedijo po starostnih skupinah
(običajno predšolski otroci, otroci 1. triade, otroci 2. triade, pripravniki na birmo
in starši). Vsaka skupina ima svoje voditelje. Med njimi so lahko kateheti, starši,
animatorji … Vključen je tudi duhovnik.
Družinsko katehezo vodi manjša ekipa

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.

odgovornih, ki skrbi za organizacijo in
komunikacijo med voditelji in udeleženci. Vsaka skupina ima na srečanju svojo
temo, ki sledi cerkvenemu koledarju. Starši, ki jih običajno spremlja duhovnik, razpravljajo o verskih, družinskih in zakonskih temah, včasih imajo pričevanje ali gosta. Srečanja sooblikujejo starši, vsakič ena
družina. Zaključijo se s skupno molitvijo
in blagoslovom, nato pa še z neformalnim
druženjem, pecivom ali igro. Velik poudarek je na udejstvovanju v župniji. Zato
družine organizirajo skupna romanja,
križev pot, miklavževanje, svetopisemske
kvize, skupne večerje, duhovno obnovo …
Pri nedeljskih mašah sodelujejo s petjem,
ministriranjem, branjem. Starejši otroci
postanejo animatorji mlajšim. Cilj je, da
v župniji vsakdo najde mesto služenja. V
večini župnij, kjer poteka DK, imajo starši
možnost izbrati, kam bodo vpisali otroke

– h klasičnemu verouku ali k družinski katehezi. V nekaterih župnijah (npr. Raka in
Studenec na Dolenjskem) pa je družinska
kateheza edina oblika verouka v župniji.
Družinska kateheza poveže župnijo in
poglobi vero. V Gornji Radgoni so DK začeli pred šestimi leti, in sicer z učenci prvega razreda, nato pa so jo postopno širili.
Zdaj v župniji kombinirajo oba pristopa:
prva triada ter 8. in 9. razred obiskujejo DK,
od 4. do 7. razreda pa (še) poteka klasični
verouk. Župnik Franc Hozjan pravi:
»Oblika kateheze, ki pritegne cele družine,
je velik blagoslov in povezovalni dejavnik
za župnijo. Dolgoletna praksa verouka za
otroke ni prinesla želenih sadov. Starši so
ostali opazovalci dogajanja in po otrokovi
birmi so se pogosto oddaljile celotne
družine.« Po njegovih besedah je ena ura
verouka na teden veliko premalo za prenos
vere. DK pa želi opolnomočiti starše,
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da postanejo prvi in najpomembnejši
kateheti svojega otroka. Pri tem se ustvari
dragoceno sodelovanje med duhovniki,
kateheti, animatorji in starši. Poleg
duhovnih sadov starši poročajo tudi o lažji
logistiki, saj imajo vsi otroci verouk ob
istem času. Župnik Franc Hozjan dodaja:
»Tudi priprava na prejem zakramentov se
zelo spremeni, saj odgovornost za dobro
pripravo položimo v roke staršev in ni
vse na ramenih župnika in katehetov. Pri
tem je še posebej pomembno vključevanje
očetov v versko vzgojo.« Družinska kateheza vzgaja nove sodelavce Cerkve, saj so
njen temelj ravno družine.

katehetov in duhovnikov.« V nekaterih
župnijah dajo pobudo za družinsko katehezo starši, v drugih jo predlaga duhovnik. V vsakem primeru je potrebna velika
angažiranost staršev, ki skupaj s kateheti in
animatorji tvorijo njeno gonilno silo. Pri
DK ni pasivnih obiskovalcev, ampak morajo biti udeleženci aktivni. »Največji izziv
je, kako molitev in življenje po veri vrniti v
družine,« pravi Franc Hozjan. »Če bo vera
za starše zaklad, jo bodo prenesli na svoje
otroke brez velikih besed, z zavzetim verskim življenjem. Zato je treba krepiti vero
staršev in obogatiti njihovo versko znanje.
Župnija jim lahko ponudi varen prostor za
srečevanje, spremljanje, molitveno podpoKako v župniji začeti z družinsko kate- ro in priložnost za razdajanje talentov. DK
hezo? Župnik Franc Hozjan pravi: »Nujna gradi na družinah, kar je veliko upanje za
[sta] povezanost in sodelovanje staršev, Cerkev. Jedro bo ostalo!«

DOGODKI
ROMANJE V TOSKANO
V četrtek, 18. 8, smo se romarji iz
Cerknice in Grahovega odpravili na
tridnevni izlet po Toskani. Bili smo
deležni veliko lepega vremena, čeprav
po vremenski napovedi ni tako kazalo. Naše romanje se je začelo v mestu
Ferrara, kjer se nahajajo znamenita
diamantna palača, grad Estence in
mestna hiša. V Bologni smo se povzpeli k Marijini cerkvi Maddona di
San Luca, do katere vodi 666 arkad.
Ogledu mesta sta sledili le še vožnja v
Firence ter nočitev. Naslednji dan smo
si ogledali mesto Siena, ki slovi po
glavnem trgu v obliki pahljače. Mesto
6

je tudi rojstni kraj sv. Katarine Sienske, sozavetnice Evrope in Italije. Sledil je ogled
srednjeveškega mesta San Gimignano, ki
je zanimivo mesto s štirinajstimi stolpi
različnih višin. Drugi dan našega romanja
smo zaključili v rojstnem kraju Leonarda
da Vincija. Ogledali smo si muzej, posvečen njegovim izumom, ter se povzpeli na
stolp, s katerega se je odprl razgled na gričevnato pokrajino.
Zadnji dan smo začeli z ogledom Firenc,

središčem italijanske renesanse. Mestna
hiša s kopijo kipa Michelangelovega Davida, znameniti most Ponte Vecchio, cerkev
svetega Lovrenca, grobnica Medičejcev in
znamenita katedrala Santa Maria del Fiore
so le ene izmed znamenitosti, ki smo si jih
ogledali. Za konec smo si ogledali še mesto
Pisa, ki je poznano po poševnem stolpu. Pozno popoldan smo se utrujeni, a polni novih
spominov odpravili nazaj proti Sloveniji.
U. Z. in I. M.
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SVETE MAŠE IN GODOVI
1. 9., četrtek, Brezijanska MB
2. 9., petek, Ingrid, redovnica
3. 9., sobota, Gregor Veliki, papež
4. 9., ANGELSKA NEDELJA,
Mojzes, prerok
5. 9., ponedeljek, Mati Terezija,
redovnica
6. 9., torek, Zaharija, prerok
7. 9., sreda, Regina, mučenka
8. 9., četrtek, MARIJINO
ROJSTVO
9. 9., petek, Marija Eutimija Uffing
10. 9., sobota, Ines, mučenka
11. 9., ŠTIRIINDVAJSETA
NEDELJA MED LETOM,
Emilijan, škof
12. 9., ponedeljek, Marijino ime
13. 9., torek, Janez Zlatousti, škof
14. 9., sreda, POVIŠANJE SV.
KRIŽA
15. 9., četrtek, Žalostna mati Božja
16. 9., petek, Ljudmila, kneginja

Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)
Bločice (11.00)

++ Alojzij KOROŠEC, starši
Po namenu
+ Matija BARAGA, obletna
+ Marija KUNSTEK, 30. dan
+ Jakob GODEJŠA, obletna
Za župljane
Sveta maša drugod

Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)

Sveta maša drugod
+ Vida KRANJC, 30. dan
++ Marija, Franc KOČEVAR

Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)
Bločice (11.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)

Za srečno vožnjo
+ Jožef VESEL
Za zdravje v družini
++ Rudolf, Ivana in ostali JENC
++ Ana, Janez in ostali JERETOVI
Za zdravje in za vrnitev otrok materi
++ iz družine OGRINC
Za župljane

Grahovo (19.00)
Žerovnica (18.00)
Grahovo (19.00)
17. 9., sobota, Robert Bellarimino, škof Lipsenj (18.00)
18. 9., PETINDVAJSETA
Grahovo (9.00)
NEDELJA MED LETOM,
Žerovnica (10.15)
Jožef Kupertinski, redovnik
Bločice (11.00)
19. 9., ponedeljek, Januarij, škof
20. 9., torek, korejski mučenci
Grahovo (19.00)
21. 9., sreda, MATEJ, APOSTOL Grahovo (19.00)
22. 9., četrtek, Marija Vidal Pastor
Grahovo (19.00)
23. 9., petek, pater Pij, redovnik
Grahovo (19.00)
24. 9., sobota, ANTON
Lipsenj (18.00)
MARTIN SLOMŠEK, ŠKOF
25. 9., SLOMŠKOVA
Grahovo (9.00)
NEDELJA,
Žerovnica (10.15)
Sergij, menih
Bločice (11.00)
26. 9., ponedeljek, Kozma in Damjan
27. 9., torek, Vincencij Pavelski Grahovo (19.00)
28. 9., sreda, Venčeslav, mučenec Grahovo (19.00)
29. 9., četrtek, NADANGELI Grahovo (19.00)
MIHAEL, RAFAEL, GABRIEL
30. 9., petek, Hieronim, cerk. učitelj Grahovo (19.00)

+ Alojzija OCEPEK, obletna
++ Ana, Franc AVSEC, obletna
+ Emil ULE
+ Danijela SEŽUN, obletna
+ Angela KOVAČ, ob roj. dnevu
++ Ivana, obl., Andrej LOGAR
++ Edo, Angela ŽNIDARŠIČ, obletna
Sveta maša drugod
Za odpušč. grehov, ozdrav. notranjih ran moža
+ Alojzij KOROŠEC
Za srečo in zdravje
Za zdravje
+ Anton KOTNIK
++ Jožef VESEL, ŠPANIČEVI
Za župljane
++ Franc, ob r. d., Janez BARAGA
Sveta maša drugod
Mariji v zahvalo
Za zdravje v družini
Za župljane
++ Stanislav KLANČAR

