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O ŽALOSTI
Prizadevanje za združenje z Bogom in za pomoč bližnjemu je sestavljalo temeljni 

okras dvaindvajsetih let Frančiškove škofovske službe. S svojimi pridigami, dopiso-
vanjem in svojima dvema knjigama (Teotim in Filoteja) ter svojim vsakdanjim delo-
vanjem, javnim in zasebnim, je skušal v dušah obuditi pristno krščanstvo, živo vero, 
učinkovito in radostno ljubezen. To 
krščanstvo ni novo, črpa ga pri istem 
evangeliju in Apostolskih delih, novo 
pa je v njegovi prestavitvi. Frančišek ga 
je prilagodil novim časovnim in oseb-
nim razmeram. Dal mu je ime, ki si ga 
je izposodil pri tradicionalnem jeziku 
duhovnosti, a ga je osvežil in dal no-
vih moči, ko jim je dal prvotni pomen: 
pobožnost. Tako zapiše o žalosti: »Sveti 
Pavel je zapisal: Žalost, ki je po Božji volji, namreč rodi stanovitno spreobrnitev, ki pelje v 
zveličanje, svetna žalost pa povzroči smrti. Žalost je torej lahko slaba ali dobra, odvisno 
od sadov, ki jih rodi v nas. Res je, da rodi več slabih kakor dobrih, kajti dobra sta samo 
dva, namreč usmiljenje in pokora. Šest pa je slabih, namreč tesnoba, lenoba, ogorčenost, 
ljubosumnost, zavist in nestrpnost. Sovražnik izrablja žalost, da skuša dobre ljudi. Kakor 
se namreč trudi, da daje zlobnim veselje v njihovem grehu, tako se trudi, da žalosti dobre 
pri njihovih dobrih delih. In kakor more uveljavljati zlo le tako, da mu daje prijeten videz, 
tako more odvračati od dobrega le s tem, da mu daje neprijetno podobo. Hudobni duh ima 
rad žalost in otožnost, ker je sam žalosten in otožen in bo takšen vso večnost. Zato hoče, 
da bi bil slehernik kakor on. Molitev je najžlahtnejše zdravilo zoper žalost, saj dviga duha 
k Bogu, ki je naše edino veselje in tolažba.«
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NAPOVEDNIK
 H Na praznik Vseh svetih, 1. 11., bo po 
oznanjenih sv. mašah tudi blagoslov 
grobov. In sicer po podružnicah po 
sv. maši, v Grahovem pa ob 16.00. Ob 
17.00 bo v župnijski cerkvi molitev 
rožnega venca za naše rajne, še pose-
bej tiste, ki so umrli v zadnjem letu. 
Med vsako sveto mašo bo tudi pri-
ložnost za sveto spoved. Za popolni 
odpustek, ki ga lahko darujemo tudi 
za naše rajne, je treba k  spovedi, sv. 
maši (in obhajilu), na pokopališče ter 
moliti po papeževem namenu.

 H Na Verne duše, 2.  11., vsak duhovnik 
opravi ob redni sveti maši, eno tudi za 
duše v vicah.

 H Na zahvalno nedeljo, 6. 11., bo ofer za 
vzdrževanje duhovnikov. Ob tej prilo-
žnosti se vam zahvalim za vse, kar pri-
nesete v župnišče. V evropski skupno-
sti smo (le) v Sloveniji duhovniki (žal) 
brez plače in zato živimo od darov vas, 
dobrih ljudi. Naj vam Bog za vse povr-

ne s svojim blagoslovom! V Grahovem 
pri sv. maši ta dan pojejo naši pevci.

 H V soboto, 12. 11., organiziramo Marti-
novo romanje na slovensko obalo. Obi-
skali bomo Koper, Piran, Izolo, soline 
in Portorož (sv. maša). Ustavili se bomo 
tudi v Strunjanu na kmečkem turizmu 
Trani, kjer nam bodo pokazali pride-
lavo oljk in vinski hram. Ogledali si 
bomo tudi vinsko klet in imeli zaključ-
no večerjo. Odhod izpred  župnišča v 
Grahovem bo ob 7.30. V Grahovo se 
bomo vrnili v večernih urah. Prispevek 
znaša 50 evrov. Vključuje prevoz, 
malico, degustacijo in večerjo. Za cer-
kvene pevce in župnijske sodelavce je 
prispevek le 25 evrov.

 H V nedeljo, 13.  11., sodelujejo v Gra-
hovem pri sveti maši otroci 5. razre-
da. Na vrsti bo mesečna spoved. Pri-
de gospod Maks iz Begunj.

 H V četrtek, 17. 11., bo v Cerknici zvečer 
izobraževanje Karitas.

 H V soboto, 19. 11., salezijanci obhajamo 
100-letnico inšpektorije. Vabljeni tudi 
verniki na Rakovnik v Ljubljano, še po-
sebej pa ministranti!

 H V soboto, 26. 11., bomo z otroki imeli 
jesenski oratorij od 9.00 do 12.00: moli-
tev, kateheza, risanje, petje, igre in ma-
lica. Vabljeni v župnišče v čim večjem 
številu.

 H V nedeljo, 20. 11., zaključujemo cer-
kveno leto in obhajamo praznik Kri-
stusa Kralja. Pri grahovski sv. maši 
sodelujejo otroci 6. razreda.
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 H V ponedeljek, 22. 11., goduje  sv. Ceci-
lija, zavetnica cerkvene glasbe.

 H V torej, 23. 11., bosta po večerni maši 
ob 18.30 predavanje in sestanek za star-
še veroučencev. Vabljeni v čim večjem 
številu. 

 H V nedeljo, 27. 11, je prva adventna 

in začenjamo novo cerkveno leto. 
V  Grahovem pri sv. maši sodelujejo 
otroci 7. razreda.

 H V nedeljo, 4. 12., nas bo ob 16. uri 
obiskal Miklavž. Prispevek staršev je 
10  evrov na enega otroka. Za mini-
strante je brezplačno.

OBVESTILA
• 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 bolnike in ob sobotah za druži-
ne.

• Na prvi petek po sveti maši so litanije 
Srca Jezusovega. Že dopoldne pa obisk 
bolnikov na domu.

• Na prvo soboto molimo litanije v čast 
Materi Božji.

• Ob nedeljah v novembru molimo po 
vsaki sv. maši za rajne, ki jih posebej 
priporočamo Bogu.

• 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 nove sodelavke!

• Zaradi zimskega časa so tedenske svete 
maše v Grahovem ob 18.00, po podru-
žnicah pa ob 17.00, če jih le naročite.

• Potekajo redne pevske vaje ob sobotah 
za otroški zbor ob 10.00 in cerkveni 
zbor ob 20.00. Vabljeni novi člani!

• 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.

• Gospod župnik je vedno dosegljiv na 
telefon, pa tudi pred in po sv. maši.

• Škofje so določili, da se 1. 9. 2022 se 
zviša dar za sv. mašo na 23 evrov. Hvala 
za razumevanje!

• Razen rednih sodelavcev pri oblikova-
nju mesečnih oznanil vabim k sodelova-
nju 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.

• V naši župniji sta prejela sv. krst Nika 
(7. 10.) in Gabrijel (16. 10.). Naj Bog 
blagoslavlja njiju in njune družine!

• S cerkvenimi opravili smo pokopali na 
Lipsenju dne 8. 10. Marka Kotnika in 
na Bločicah dne 25. 10. Angelo Mišič. 
Gospod, daj jima večni pokoj!

• 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.
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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.

URNIK VEROUKA ZA OTROKE  V VEROUČNEM LETU 2022/23
 Torek: 13.30: sedmi razred.
 Sreda: 15.30: tretji in peti razred,
                   16.30 predšolski in prvi razred, drugi razred.
 Četrtek: 13.30 četrti razred,
  14.30 osmi razred,
  16.00 deveti razred.
 Petek: 13.15 šesti razred.
 

Litanije na čast Jezusu, Kralju vseh narodov
O, Jezus, naš večni Kralj  

– vladaj v naših srcih!
O, Jezus, najbolj usmiljen Kralj,
O, Jezus, naš Evharistični Kralj,
O, Jezus, Kralj od prerokov napovedani,
O, Jezus, Kralj Neba in Zemlje,
O, Jezus, Kralj in vladar vseh narodov,
O, Jezus, Kralj, od katerega prihaja vsa oblast,
O, Jezus, čigar Kraljestvo ni od tega sveta,
O, Jezus, Kralj, ki si začetek in konec,
O, Jezus, Kralj, ki boš prišel z močjo in 

veliko slavo,
O, Jezus, Kralj, h katerega Prestolu pristo-

pamo z zaupanjem,
O, Jezus, Kralj, ki si Marijo postavil za 

Srednico vseh milosti,
O, Jezus, Kralj, ki si Marijo postavil za 

Soodrešenico,
O, Jezus, Kralj, ki nas ozdravljaš od razde-

ljenosti,
O, Jezus, Kralj, ranjen od človeške ravnodušnosti,
O, Jezus, Kralj, ki nam daješ balzam Svoje 

Ljubezni,

O, Jezus, Kralj, Izvir našega čistega veselja,
O, Jezus, Kralj, čigar Dobrota do nas je 

stanovitna,
O, Jezus, Kralj, pravični Sodnik, ki boš 

oddvojil hudobne od dobrih,
O, Jezus, Kralj, ki nas učiš, da vladati po-

meni služiti,
O, Jezus, Kralj, ki z mirom blagoslavljaš 

duše in narode,
O, Jezus, Kralj, ki si podrejaš peklenske 

sile,
O Jezus, Kralj vseh zemeljskih sil.
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Preroška molitev sv. papeža Janeza Pavla II. na 
Marijin praznik, 25. marca 1984:

O Mati ljudi in narodov, ki poznaš vse 
njihove bolečine in upanja, ki kot mati 
čutiš vse boje med dobrim in zlom, med 
lučjo in temo, ki pretresajo naš vsakdanji 
svet, sprejmi naš klic, s katerim se po nav-
dihu Svetega Duha obračamo naravnost 
na Tvoje Srce: objemi z ljubeznijo Gospo-
dove Matere in Služabnice ta naš človeški 
svet, ki ti ga izročimo in posvetimo, polni 
zaskrbljenosti za zemeljsko in večno usodo 
ljudi in narodov. Na poseben način ti izro-
čimo in posvetimo tiste ljudi in narode, ki 
to izročitev in posvetitev posebno potre-
bujejo. Bodi pozdravljena, ti, ki si popol-
noma združena z odrešenjsko posvetitvijo 
svojega Sina! Mati Cerkve! Razsvetli Božje 

ljudstvo na poteh vere, upanja in ljubezni! 
Razsvetli posebno tista ljudstva, katerih 
posvetitev in izročitev pričakuješ od nas. 
Pomagaj nam, da bomo v vsej resnici živeli 
Kristusovo posvetitev za celotno človeško 
družino današnjega sveta! Sprejmi, Kristu-
sova Mati, trpljenja polni krik vseh ljudi! 
Trpljenja polni krik celih družbenih plasti! 
Pomagaj nam, da bomo z močjo Svetega 
Duha premagali vsakršen greh: človekov 
greh in greh sveta, greh v vsakršni obliki. 
Naj se v zgodovini sveta še enkrat razkrije 
neizmerna moč odrešenja: moč usmiljene 
ljubezni! Naj zaustavi zlo! Naj preoblikuje 
vest vseh ljudi! V  tvojem brezmadežnem 
Srcu naj se vsem razodene Luč upanja!

Sveta Filipina Duchesne
Velja za junaško ženo v ljubezni do 

bližnjega. Rodila se je 29. avgusta 1769 v 
Grenoblu (Francija), kjer je njen oče bil 
odvetnik. Oče ni bil veren, bil je prežet s 
filozofskimi idejami osemnajstega stoletja. 
V poznejših letih je bil dolgo celo naklo-
njen revoluciji. Po drugi strani pa so ljudje 
govorili o članih družine Duchesne, da so 
izredno delavni in vztrajni. To delavnost 
in vztrajnost je podedovala tudi Filipina. 
Bila je že od malega krščansko vzgojena in 
si je že kot dekle želela iti v misijone, da 
bi tam spreobračala nevernike. Pri 17 le-
tih je začutila v sebi duhovni poklic. Kljub 
nasprotovanju staršev je odšla v samostan 
redovnic vizitadink. Ko je hotela narediti 
redovne zaobljube, ji je oče zaradi politič-
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nih razmer prepovedal. Redovnice so se 
razšle in nova oblast je zasegla samostan 
in ga spremenila v zapor. Filipina je poma-
gala zapornikom, med njimi tudi mnogim 
duhovnikom. Ko so se razmere umirile, 
je samostan kar sama odkupila in pova-
bil vanj sestre Družbe presvetega Srca. Pri 
njih je končno naredila redovne zaobljube. 
Filipina je bila imenovana za glavno tajni-
co družbe in je morala v Pariz. Čez dve leti 
(19. 3. 1818) pa je s štirimi sosestrami ure-
sničila mladostne sanje: šla je v misijone v 
New Orleans. Tam so v zelo kratkem času 

ustanovile mnogo samostanov, pa tudi 
hišo za nove sestre domačinke. S svojim 
svetniškim življenjem in brezmejno lju-
beznijo do bližnjih je bila vsem prepričljiv 
zgled krščanske delavnosti. Pozneje jim 
je uspelo ustanoviti postojanke tudi na 
ozemlju krščanskega indijskega rodu Po-
tovatomijcev. Ker se ji je zdravje slabšalo, 
ni mogla biti več aktivna in je zadnjih de-
set let življenja preživela v Saint Charlesu 
(Missouri). V tem času je predvsem molila 
in premišljevala. Leta 1988 je bila razglaše-
na za svetnico.
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Srce priznava rado in veselo:
Tvoj velik sem dolžnik, bogati les;
ko sem zagledal šarko luč nebes,
ti dal si prvo postelj mi – zibelo.
Sam angel plaval nadnjo je krilat,
v nebeški sen zatiskal mi poglede,
v njej majkin glas sem slišal prvikrat
in prve šepetal za njo besede.
Minil je kmalu let detinjih raj,
odslovil dobo sem vseh dob najzaljšo.
Ti dal si postelj mi drugačno, daljšo;
odrasel mož na njej počivam zdaj.
In kaj o postelji naj tej velim?
Hvaležen tudi zanjo biti moram.
Utrujen čestokrat na njej zaspim,
utečem vsem težavam in pokora.
Kako bi pač uslugo ti povračal?
Moj gozd, počakaj! Pridem že na vrsto.
Življenje lastno svoje bom ti plačal
za tretjo in poslednjo postelj – krsto.

Medved Anton



SVETE MAŠE IN GODOVI
1. 11., torek, VSI SVETI, 
zapovedani praznik

Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)
Bločice (11.00)
Lipsenj (14.30)

Za odstranitev vseh prekletstev iz družin
Za duše v vicah
Po namenu?
Po namenu?

2. 11., sreda, Spomin vseh 
vernih rajnih

Stari trg (9.30)
Žerovnica (17.00)
Grahovo (18.00)

Po papeževem namenu
za duše v vicah
Po namenu

3. 11., četrtek, Viktorin Ptujski, škof Grahovo (18.00) ++ Alojzij TROHA, družina MODIC
4. 11., petek, Karel Boromejski, škof Grahovo (18.00) ++ Ana ŠTENTA
5. 11., sobota, Zaharija in Elizabeta Grahovo (18.00) ++ Jožef VESEL, ŠPANIČEVI
6. 11., ZAHVALNA 
NEDELJA,  Lenart, opat

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

++ Marija, Franc KOČEVAR
++ Marija ROK, MARIJA PRIMOŽIČ, obletna
Za župljane

7. 11., ponedeljek, Engelbert, škof   Sveta maša drugod
8. 11., torek, Duns Skot, teolog Grahovo (18.00) ++ salezijanski starši in dobrotniki
9. 11., sreda, Posvetitev 
laterantske bazilike

Grahovo (18.00) Za zdravje in srečo v družini

10. 11., četrtek, Leon Veliki, papež Grahovo (18.00) Vida KRANJC, ob rojstnem dnevu
11. 11., petek, Martin, škof Žerovnica (17.00)

Grahovo (18.00)
+ Marija, ob roj. dnevu., Ivan AVSEC, STARŠI
+ Mitja ROK

12. 11., sobota, Jozafat, muč. Strunjan (11.00) Sv. maša na Martinovem romanju
13. 11., TRIINTRIDESETA 
NAVADNA NEDELJA, 
Stanislav Kostka, redovnik

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

++ sin Andrej, obl., mama Francka, ob roj. dnevu
++ Helena, obletna, Stanislava ROK
Za župljane

14. 11., ponedeljek, Nikolaj Tavelić, muč.   sveta maša drugod
15. 11., torek, Albert Veliki, c. učitelj Grahovo (18.00) ++ Ivana, obletna, Janez ULE
16. 11., sreda, Marjeta Škotska Grahovo (18.00) + Milan ZALAR, 1. obletna
17. 11., četrtek, Elizabeta Ogrska Grahovo (18.00) + Franc ROŽANC, ob roj. dnevu
18. 11., petek, Filipina Duchesne Grahovo (18.00) ++ ŠVIGELJ (HRUŠKARJEVI)
19. 11., sobota, Matilda, red. Lipsenj (17.00) + Marko KOTNIK
20. 11., KRISTUS KRALJ 
VESOLJSTVA, 
Edmund, kralj

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

+ Jožef VESEL
++ Frančiška in ostali ROJC
Za župljane

21. 11., ponedeljek, Darovanje Device Marije   Sveta maša drugod
22. 11., torek, Cecilija, mučenka Grahovo (18.00) V zadoščenje in za spravo za grehe
23. 11., sreda, Klemen, papež Grahovo (18.00) Za srečo in zdravje v družini
24. 11., četrtek, Vietnamski mučenci Grahovo (18.00) Za zdravje in srečo v družini
25. 11., petek, Katarina, muč. Lipsenj (17.00)

Grahovo (18.00)
+ Ivan PETRIČ, ob rojstnem dnevu
++ mama Francka, obl, sin Andrej, ob godu

26. 11., sobota, Valerijan, škof Lipsenj (17.00)
Grahovo (18.00)

+ Anton KOTNIK
Za pobite, ki so padli za vero in domovino

27. 11., PRVA ADVENTNA 
NEDELJA,
Modest in Virgil, škofa

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

++ iz družine POROK in TRUDEN
++ iz družin GODEJŠA in TURK
Za župljane

28. 11., ponedeljek, Katarina Labure   Sveta maša drugod
29. 11., torek, Filomen, muč. Grahovo (18.00) ++ Ana ŠTENTA (darovali z Ulake 7)
30. 11., sreda, Andrej, apostol Žerovnica (17.00) ++ starši salezijancev


