
OZNANILAOZNANILA  

župnije župnije 
Grahovo pri CerkniciGrahovo pri Cerknici    

URŠULINKE
V Sloveniji delujejo štirinajst ženskih redovnih skupnosti, tri svetne ustanove in pet 

novih oblik posvečenega življenja. V letošnjih uvodnikih jih bomo spoznavali. Najprej se 
nam bodo predstavile uršulinke, ki imajo kratico OSU, kar latinsko pomeni Ordo Sanctae 
ursulae. Gre za rimokatoliški ženski cerkveni red, ki ga je 25. novembra 1535 v italijanskem 
mestu Brescia ustanovila Angela Merici.

Glavni namen reda je bil pomagati dekletom, da služijo Bogu 
kot posvečene osebe sredi razkristjanjenega sveta, ne da bi jih vezale 
zaobljube. Leta 1536 je škof Brescie potrdil Pravilo, leta 1537 pa je 
bil prvi vrhovni kapitelj, na katerem je bila Angela Merici izvoljena 
za vrhovno mater. Družba svete Uršule se je s pomočjo milanskega 
nadškofa, kardinala Karla Boromejskega, kmalu razširila po vsej Itali-
ji. Nastajale so tako imenovane kongregirane hiše uršulink, nekakšni 
domovi za pomoč deklicam. Družba svete Uršule se je po letu 1544, ko jo je priznal papež 
Pavel III., začela širiti tudi izven Italije, predvsem po papeški državi na jugu Francije. Leta 
1572 je papež Gregor XIII. na predlog Karla Boromejskega razglasil uršulinke za cerkveni 
red. Od leta 1622 so se samostani ustanavljali tudi v drugih evropskih državah. Iz Francije 
so se uršulinke najprej razširile na območje današnje Belgije, od tam pa naprej v Nemčijo, 
Avstrijo, na Nizozemsko, Madžarsko in Češkoslovaško. V 18. stoletju so se uršulinke razši-
rile še v Romunijo, Brazilijo, Grčijo, na Irsko in v Louisiano. V Ljubljano so prišle leta 1702. 
Danes v domovini in po svetu deluje okrog 50 slovenskih uršulink. V 19. stoletju se je red 
začel širiti po ZDA, Avstraliji, Indoneziji, Poljski, Mehiki, angleški Gvajani in Južni Afriki. 
Leta 1984 je bila sprejeta trenutno veljavna konstitucija z naslovom Živite novo življenje.

Ustanoviteljico reda Angelo Merici je za blaženo leta 1768 razglasil takratni papež Kle-
men VIII., v svetnico pa jo je povzdignil papež Pij VII., 24. maja leta 1807. Nestrohnjena 
počiva v svoji cerkvi v Brescii. Goduje na dan svoje smrti, 27. januarja.
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NAPOVEDNIK

Koledniki in blagoslov hiš 2022:
26. december (ponedeljek) – GRAHOVO (nad glavno cesto):
 13.00: mimo stare šole proti Radleku in nove hiše,
 15.00: mimo gasilskega doma, nove šole, od Frizerskega studia Brigita do fužine.
27. december (torek) – GRAHOVO (pod glavno cesto):
 13.00 nove hiše in okrog nekdanje zadruge,
 15.00: od cerkve po vasi dol.
28. december (sreda):
 13.00: BLOČICE,
 15.00: MARTINJAK: pri naših otrocih in sodelavcih.
29. december (četrtek):
 14.00: BLOŠKA POLICA.
31. december (sobota):
 10.00: GORENJE JEZERO, LAZE in OTOK.
 

Koledniki in blagoslov hiš 2023:
2. januar (ponedeljek):
 10.00: LIPSENJ in PODŠTEBRK,
 12.00: GORIČICE,
ŽEROVNICA:
 13.00: od gostilne Stana po desni strani ter k Mavkovem mlinu,
 15.00: od gasilskega doma po levi strani.
6. januar (petek):
 14.00 rezervni termin,
 18.00: Grahovo: koledniška sv. maša in pica za kolednike.

 Ӵ V času od božiča do treh kraljev so bo-
žično-novoletne počitnice. Ni verouka. 
Začnemo ga šele 10. januarja.

 Ӵ Na starega leta dan je drugi sveti večer 
in tretji na večer pred Gospodovim 
razglašenjem. Stara navada je bila, da 
se je te dni doma molilo in blagoslovilo 
stanovanja in hiše.

 Ӵ Na prvi dan leta obhajamo praznik 

Marije, Božje Matere. Je tudi svetovni 
dan miru.

 Ӵ Na praznik Gospodovega razglašenja 
bosta po sv. maši v Grahovem druženje 
za kolednike in njihove starše in pica. 
Vsi koledniki pridejo s kronami.

 Ӵ Na nedeljo Jezusovega krsta, 8. 1.,  bo 
ofer za potrebe cerkve. Tudi priložnost 
za sveto spoved.
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 Ӵ V nedeljo, 15. 1., pri sv. maši v Graho-
vem sodelujejo otroci predšolskega in 
prvega razreda.

 Ӵ Od 18. do 25. januarja je teden molitve 
za edinost kristjanov. Pri vsaki sv. maši 
bo primerno branje.

 Ӵ Na nedeljo Božje besede, 22. 1., pri sv. 
maši v Grahovem sodelujejo otroci 
2. razreda. Začenjamo devetdnevnico v 
čast sv. Janezu Bosku.

 Ӵ V soboto, 28. 1., bomo imeli od 9.00 do 

12.00 mini oratorij v čast sv. Janezu Bo-
sku. Imeli bomo igre, delavnice, pesmi, 
molitev in malico. Vabljeni otroci v čim 
večjem številu!

 Ӵ Na zadnjo nedeljo v mesecu, 29. 1., 
bomo v Grahovem obhajali don Boskov 
praznik. Sodelujejo otroci 3. razreda 
in otroški zbor. V Žerovnici pa bo že-
gnanjska v čast Spreobrnjenja apostola 
Pavla. Z ubranim petjem bodo polepša-
li bogoslužje naši župnijski pevci.

OBVESTILA
 � Zaradi zimskega časa so tedenske svete 

maše redno le v Grahovem ob 18.00, 
izjemoma na podružnicah ob 17.00.

 � Med tednom molimo po sv. maši 
po različnih namenih: ob  ponedelj-
kih    za  beatifikacijo naših svetniških 
kandidatov, ob torkih v čast sv.  Jane-
zu Bosku, ob sredah za domovino, ob 
četrtkih po sveti maši za duhovne po-
klice, ob petkih za naše bolnike in ob 
sobotah za družine.

 � Verouk za otroke poteka po razporedu.
 � Ob petkih popoldne so uradne ure v 

župnišču,  sicer pa je g. župnik dose-
gljiv vedno pred in po sv. maši ali na 
mobitel.

 � 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 sobotah gospe čistijo in krasijo cer-
kev po dogovoru ali po razporedu.

 � Na novo začenjamo z otroškim pev-

skim zborom, ki bi imel vaje ob sobo-
tah ob 10.00. Prvič se dobimo 14. ja-
nuarja. Ob sobotah ob 19.00 tudi vaje 
za starejši cerkveni zbor. 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.

 � 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.

 � V mesecu januarju je še kar nekaj pro-
stih namenov za sv. maše, ki so označe-
ni z ?. Se priporočam!

 � Priporočam verski tisk, predvsem Dru-
žino in Ognjišče, za otroke pa Mavrico. 
Naročniki na verski tisk lahko porav-
nate letno naročnino pri g. župniku. 
Vabimo tudi nove naročnike.
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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.

 � Kupite lahko Marijanski koledar, pra-
tiko za leto 2023, naročite pa se lahko 
tudi na Mohorjeve knjige.

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

DOGODKI
Miklavževanje

V nedeljo, 4. 12. 2022, je bilo popol-
dne v naši župnijski cerkvi veselo. Otro-
ke je obiskal sv. Miklavž. Družine so se 
zbrale v velikem številu. Najprej sta v 
cerkev prišla otroke pozdravit dva par-
keljna. Nato smo z župnikom Sandijem 
zmolili molitev in ob kitari zapeli pesem, 
s katero smo povabili nebeškega Dobro-
tnika v svojo sredo. V cerkev je prišel v 
spremstvu dveh angelčkov. Obdaril je 
kar 125 otrok in se v manjših skupinah z 
njimi tudi fotografiral. Že prej pa je Mi-
klavž ob spremstvu župnika obiskal na 
domu tudi naše starejše bolne in ostare-
le. Ob pogovoru z njim so obujali spo-
mine na otroške dni, kako so ga pričako-
vali. Zahvaljujemo se mu in upamo, da 
nas drugo leto ponovno obišče.

 
Žegnanje v Grahovem

Na nedeljo po prazniku Brezmadežne, 
ki je bila hkrati tudi tretja adventna, smo 
tudi letos obhajali naše farno žegnanje. Pri 
sveti maši smo imeli posebnega gosta, sa-
lezijanskega inšpektorja gospoda Marka 
Košnika, ki je prav tiste dni opravljal vizi-
tacijo v skupnosti Cerknica. Vodil je slove-
snost in nas v pridigi navduševal nad Ma-

rijo, Božjo Materjo, ki nam še posebej v 
adventnem času stoji ob strani. Skupaj z 
njo se pripravljamo na Jezusovo rojstvo. 
Slovesnost so z lepim petjem polepšali naši 
cerkveni pevci. Po sv. maši je sledila adora-
cija, češčenje pred Najsvetejšim s prošnjo 
za blagoslov družine. Kar nekaj vernikov je 
ostalo pri tej molitvi, ki je trajala pol ure.

sos
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Žegnanje pri sv. Miklavžu 
na Slivnici

Na prvo soboto v decembru je že kar 
tradicionalno, da imamo pohod štirih far 
na  Slivnico k svetemu Miklavžu. Letos 
nam vreme ni bilo naklonjeno, saj je ves 
čas rahlo deževalo. Pa vendar se nas je 
našlo dobrih 60 romarjev, med njimi tudi 
cerkniški skavti, ki so sodelovali pri sv. 
maši. Ob razvalinah cerkve sv. Miklavža 
je že od lani lepo urejen in utrjen prostor, 
primeren za sveto mašo in za večje število 
ljudi. Sveto mašo je vodil ter tudi pridigal 
g. Sandi Osojnik, grahovski župnik. So-
maševal pa je cerkniški kaplan Janez Že-
rovnik. Nekaj misli iz nagovora: Smo v ad-
ventnem času, zakorakali smo v veseli (ali 
če hočete) nori december. Nagovarjajo nas 
trgovci. Reklame nas bombardirajo na te-

leviziji, po poštnih nabiralnikih, na spetnih 
straneh, na guglu, skratka vsepovsod. Leto-
šnji adventni čas je odločilen. Na razpolago 
imamo samo še 22 dni, da jih maksimalno 
izkoristimo. Ne sme nas preslepiti sovražnik 
hudič, da je to le čas lučk, postavljanja jaslic 
in božične smrekice, čas šopinga in obdaro-
vanj. Ne smemo dovoliti, da bi nam dnevi 
zaradi hude naglice zbežali mimo in bi nas 
pustili duhovno prazne. Ne smemo se slepi-
ti, da so prazniki v tem, da bomo dobro jedli 
in pili, da si bomo privoščili ogled mesta in 
prižiganje lučk ali ognjemet ob požirkih ku-
hančka. Ne smemo pozornosti usmeriti na 
stvari, ki osrečijo naše oči, ušesa ali želodce. 
Naredimo vse, da bomo notranje zadovoljni 
in veseli, da bo naše srce srečno. Ne mislimo 
samo nase, ampak tudi na Boga in na dru-
ge. Za seboj imamo tudi adventne svetnike: 
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Miklavža, Marijo, Jožefa in Janeza Krstni-
ka. Za nas navijajo angeli varuhi in krstni 
zavetniki. Tudi med seboj se spodbujamo. 
Še posebej v krogu družine se mora nekaj 
spremeniti na bolje. V naših medsebojnih 
odnosih: v sočutju, v strpnosti, v pomoči, v 
skupnem veselju, v sreči … Ker pričakujemo 
rojstvo Boga, se mu priporočimo s skupno 

molitvijo in z obiskom svete maše …
Po sv. maši so vsi navzoči dobili spo-

minsko podobico sv. Miklavža, zatem pa 
se šli pogret k lovskemu domu, kjer so ča-
kali kuhano vino, čaj in nekaj peciva. Za-
hvala gospem in gospodom za postrežbo, 
pa tudi skavtom.

sos

JANUAR – MESEC SALEZIJANSKIH SVETNIKOV
Salezijanski svetniki nosijo ime po sv. 

Frančišku Saleškem, ki ga je sv. Janez Bo-
sko postavil za vzor svetosti. Sveti Franči-
šek (1567–1622) je bil doma iz gradu Sales 
in je bil kot ženevski škof znan po svoji lju-
beznivosti. Sveti Janez Bosko (1815–1888) 
je bil duhovnik in veliki vzgojitelj mladih 
v Torinu. Poleg njiju se v mesecu januarju 
veselimo tudi sadov svetosti štirih članov 
salezijanske družine. Titus Zeman (1915–
1969) je bil slovaški salezijanski duhovnik 
in je veliko delal za nove duhovne poklice. 
Po vojni so ga komunisti dali v zapor in je 
umrl od posledic trpljenja. Alojzij Variara 
(1875–1923) je bil italijanski salezijanec in 
misijonar v Kolumbiji in Venezueli. Lavra 

Vicuna (1891–1904) je bila pridna in po-
božna deklica, ki je v Čilu hodila v šolo 
sester salezijank. Bronislav Markiewicz 
(1842–1912) je bil poljski salezijanski du-
hovnik, ki je ustanovil Družbo sv. nadan-
gela Mihaela.

Don Bosko postavlja ljubezen do Jezu-
sa v Najsvetejšem zakramentu v središče 
svojega vzgojnega in pastoralnega delova-
nja in tudi njegove duhovnosti. Evharistija 
tako postane izvir njegove lastne svetosti in 
svetosti mladih: »Želite slišati mojo željo? 
Prejmite sv. obhajilo vsak dan. Če se ne 
morete obhajati zakramentalno, se obha-
jajte duhovno. Če je treba jesti hrano vsak 
dan, zakaj bi izpuščali duhovno hrano?«

V NOVO LETO – NA NOVO POT
Tečejo zadnje ure letošnjega leta. Vsi se 

od njega poslavljamo. Preživeli smo leto, 
ki je štelo 365 dni. Bili smo priča istim 
političnim in družbenim dogodkom, toda 
kljub temu je bilo to leto za vsakega izmed 
nas drugačno. Zaradi tega ga eni blagosla-
vljajo, drugi preklinjajo; eni želijo, da bi se 
ponovilo, drugi bi ga hoteli izbrisati iz kro-
nike svojega življenja. Tako nekdo gleda 

nazaj poln veselja, drugi poln razočaranja. 
Medtem ko nekdo pravi: »Moj Bog, zahva-
ljujem se ti za to leto,« drugi govori: »Moj 
Bog, zakaj je vse to moralo biti?« Nekdo je 
v tem letu našel vero, drugi jo je izgubil. 
Isti dnevi, različna poslanstva; enemu pre-
kletstvo, drugemu odrešenje!

Ena vrata se zapirajo, druga odpirajo. 
Stojimo na pragu. Za nami ostaja prete-
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klost, staro leto, pred nami je novo leto, 
neznana dežela našega potovanja. Kaj nam 
bo prineslo? Življenje ali smrt, srečo ali 
nesrečo, zdravje ali bolezen, mir ali vojno? 
Negotovi smo, bojimo se.

Kako da nas navdaja žalost, ko čas 
beži? Kdaj bomo v moči svoje vere spo-
sobni na ves glas klicati, da je naša dana-
šnja pravičnost pristnejša od včerajšnje; 
da nam sleherno tiktakanje ure zagotavlja 
možnost, da jutri postanemo boljši ljudje, 
da bomo prišli do tega, da se nekaj novega, 
nekaj drugačnega, nekaj presenetljivega, 
nekaj nepričakovanega lahko v nas rodi le, 
če obrnemo stran? Gospod Bog, daj nam 
takšno zaupanje, da bomo verjeli, da smo 
resnično zmožni ne ponavljati se, ampak 
se presegati.

Gospod, saj bi ti prav rad služil, 
vendar le po urah. 
Rad bi hodil za teboj, vendar ne zmeraj. 
Radi bi sprejel tvoj križ, 
vendar ne pretežkega. 
Rad bi kaj žrtvoval, vendar ne sebe. 
Rad bi ljubil, vendar ne preveč. 
Radi bi začel znova, vendar šele jutri. 
Odpusti mi, ker sem neodločen. 
Z novim letom 
ti ponujam svoje življenje, sebe samega. 
Vedno ti hočem služiti, 
hoditi za teboj po vseh poteh, 
nositi tvoj križ, ljubiti iz vsega srca 
in vse duše. 
Še danes hočem začeti. 
Danes – ne jutri!



SVETE MAŠE IN GODOVI
1. 1., MARIJA, BOŽJA 
MATI, Novo leto

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

++ iz družin PONIKVAR, KOROŠEC
za župljane
Za zdravje prijatelja

2. 1., ponedeljek, Bazilij in Gregor, šk. Grahovo (18.00) za Božjo pomoč 
3. 1., torek, Genovefa Pariška, dev.   Sveta maša drugod
4. 1., sreda, Rigobert, opat   Sveta maša drugod
5. 1., četrtek, Milena, devica Grahovo (18.00) Za duše, ki so najbližje rešenju
6. 1., petek, Gospodovo  
razglašenje, Sv. trije kralji

Grahovo (18.00) ++ sin Tine, oče Jože, tast, vsi ob  r. d. (DOVIČEVI)

7. 1., sobota, Rajmund (Rajko), duh. Grahovo (18.00) ++ Pavel, ob roj. dnevu, Alojzija OCEPEK
8. 1., NEDELJA JEZUSOVE-
GA KRSTA, Severin, opat

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

++ iz družine MODIC in LAVRIČ
Za župljane
Po namenu?

9. 1., ponedeljek, Julijan, muč.   Sveta maša drugod
10. 1., torek, Vilijem, škof Grahovo (18.00) Za zdravje in Božji blagoslov v družini
11. 1., sreda, Pavlin Oglejski, škof Grahovo (18.00) Za srečo in zdravje
12. 1., četrtek, Tatjana, muč. Grahovo (18.00) + Veronika ROŽANC, ob godu, Danijela MEKINDA
13. 1., petek, Veronika, devica Grahovo (18.00) Za trpeče duše v vicah
14. 1., sobota, Odon iz Jurkloštra Grahovo (18.00) ++ iz družine ŠEGA
15. 1., DRUGA NEDELJA 
MED LETOM, Absalom 
Koprski, šk

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

+ Anton KOTNIK, ob roj. dnevu in godu
++ Ivana, Jože, obl., Ana ŠTENTA
++ Marija, obl., Matevž ŽNIDARŠIČ

16. 1., ponedeljek, Maroški muč.   Sveta maša drugod
17. 1., torek, Anton, 
puščavnik

Žerovnica (17.00)
Grahovo (18.00)

V čast svetemu Antonu
++ iz družine ŠVIGELJ (Martinjak 14)

18. 1., sreda, Marjeta Ogrska, kneginja Grahovo (18.00) ++ Francka, obl., Stanko KOMIDAR
19. 1., četrtek, Makarij, opat Grahovo (18.00) Za župljane
20. 1., petek, Sebastjan, muč. Grahovo (18.00) Iz ljubezni do Matere Božje
21. 1., sobota, Neža, dev. in muč. Grahovo (18.00) ++ iz družin MAHNE in VOLONTE
22. 1., NEDELJA BOŽJE BE-
SEDE, Vincencij, mučenec

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

+ Jožefa HERBLAN, obletna
+ Janez GODEJŠA, obletna
Za šesto zakonsko skupino iz Cerknice

23. 1., pon., Zaroka Marije in Jožefa   Sveta maša drugod
24. 1., torek, Frančišek Saleški, šk. Grahovo (18.00) Za župljane
25. 1., sreda, Spreobrnjenje 
apostola Pavla

Cerknica (9.30)
Grahovo (18.00)

Sv. maša z dekanijskimi duhovniki
Po namenu?

26. 1., četrtek, Timotej in Tit, šk. Grahovo (18.00) Po namenu?
27. 1., petek, Angela Merici, ust. uršulink Grahovo (18.00) ++ Pavla, Alojzij KLAUS
28. 1., sobota, Tomaž Akvinski, c. uč. Grahovo (18.00) ++ Ivana, 3. obl., Anton KOČEVAR
29. 1., DON BOSKOVA 
NEDELJA, Valerij, škof

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

+ Janko POROK, obletna
Žegnanjska v čast svetemu Pavlu
+ Angela MIŠIČ

30. 1., ponedeljek, Martina, muč.   Sveta maša drugod
31. 1., torek, Janez Bosko, 
ust. salezijancev

Grahovo (18.00) Za župljane

 
 


