ZAHVALA …
Smemo se veseliti in biti hvaležni za vse, kar smo zopet postorili. Ureditev
prostora za relikvije v cerkvi, nakup relikviarijev, obnova starega
pokopališkega zidu ob cerkvi, po približno 25 letih smo zamenjali peč za
kuhanje in ogrevanje v župnišču … To je samo nekaj vidnejših del, ki so
zaznamovala leto 2012. Duhovna, molitvena, kulturna, izobraževalna srečanja
pa so gradila podobo naše notranjosti in krščanskega prepričanja.
Župnija je naša skupna skrb, veselje, družina … Vsakdo z vero, molitvijo,
delom in darovi prispeva delež in daje podobo. Zato se Vam iskreno zahvalim.
Hvala tudi za vso skrb in darove, ki jih namenjate meni osebno kot župniku te
župnije. Naj bo iskrena zahvala hkrati tudi prošnja, da bi tudi v prihodnje kot
ena Kristusova družina gradili skupnost naše župnije in Cerkve na
Slovenskem. Leto vere, v katero smo vstopili v mesecu oktobru, naj nas pri
tem še posebej spodbuja. Bog povrni!
OZNANILA ...
7. 12.: ob 17. uri sveta maša za + župnika Mihaela …
ob 17.30 KONCERT LUKE DEBEVCA MAYERJA z naslovom
Skrivnosti. Na orglah ga bo spremljal Rok Juhant. Lepo vabljeni!
8. 12.: praznik Brezmadežne. Sveti maši ob 7. in 10. uri.
18. 12.: OBISK IN SPOVED BOLNIKOV in STAREJŠIH. Prijavite
starejše in bolne, ki ne morejo v cerkev, da prejmejo zakramente in se tako
pripravijo na praznike.
23. 12.: od 6.30 do 11.30 – SVETA SPOVED. Na voljo bo tuji spovednik.
Spoved spada k pripravi na praznike. Spodbudite tudi mlade. Lepo vabljeni!
24. 12.: SVETI VEČER – ob 24. uri božičnica (pripravljajo jo mladi naše
župnije) in polnočnica (Petarde so za nekulturne in nevzgojene!).
25. 12.: BOŽIČ – praznik Gospodovega rojstva, sveti maši ob 7. in 10. uri …
ob 11. uri BOŽIČNI KONCERT Destrniškega okteta.
26. 12.: štefanovo – blagoslov vode in soli; pobiranje stolnine.
27. 12.: god sv. Janeza – blagoslov vina.
30. 12.: nedelja sv. Družine – pri 10. maši blagoslov otrok in srečanje
ZAKONCEV JUBILANTOV.
Blagoslov domov bo potekal po ustaljenem redu.
13. 1. 2013: po deseti sveti maši BOŽIČNI KONCERT otroškega pevskega
zbora.
Izdala: Župnija Sv. Urban – Destrnik, odgovarja Jože Škofič, žpk., tel.: 753 0151 (041 402 468)
www.sv-urban.com; joze.skofic@gmail.com
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DUHOVNA MISEL …

ADVENTNI ČAS
S prvo adventno nedeljo začenjamo novo
cerkveno leto. Pripravljamo se na Kristusov
prihod v času in zgodovini. Adventni čas je
poln veselega pričakovanja, upanja in
hrepenenja. Pesmi in bogoslužje nas vabijo k
poslušanju Božje besede, k obilnejši molitvi, k
čuječnosti, dobrodelnosti, k spreobrnjenju in k
veselemu opevanju Kristusove slave.
Dostikrat izražamo svoje nezadovoljstvo s tem,
kar smo. Radi bi bili drugačni. Nov čas v
cerkvenem letu nam ponuja možnost in priložnost, da spreminjamo,
dograjujemo in oblikujemo svojo osebnost. Ustavili se bomo nekoliko pri
upanju in spreobrnjenju.
Kaj je krščansko upanje? Upanje je najprej človekova naravnanost, brez katere
ne more obstati nobeno človeško življenje. Kdor nima upanja, ne more živeti.
Bolnik upa na ozdravljenje, zaljubljenec upa na srečanje z ljubljeno osebo,
vojak upa na mir, žalostni na tolažbo, veren človek upa na večno življenje.
Upanje ni le moč, prosojnost in odločnost duše, ampak predvsem krščanska
krepost, ki smo jo prejeli pri svetem krstu. »Upanje je za nas kakor varno in
zanesljivo sidro duše.« (Heb 6,19)
Vera v stalno navzočnost Gospoda Jezusa med nami je bistvena osnova našega
upanja. Krščansko upanje ne temelji na golem optimizmu, češ, bo že kako,
temveč na dejstvu, da je Bog Emanuel – Bog z nami po Svetem Duhu živo in
dejavno navzoč med nami. Krščansko upanje ima torej svoj obraz in ime. To je
Jezus Kristus, Bog med nami. Biti v službi upanja pomeni oznanjati Boga s
človeškim obličjem, Boga, ki se je učlovečil, prišel med nas in ostal z nami.
Svet brez Kristusa je svet brez upanja, kultura brez Boga postaja kultura smrti.
Marija, Odrešenikova mati, je zgled upanja. Vedno je zaupala v Božje načrte.
Z vero in upanjem je privolila v Božje materinstvo. Pri Gospodovem
oznanjenju je nadangelu Gabrijelu odgovorila: »Glej, dekla sem Gospodova,

zgodi se mi po tvoji besedi.« (Lk 1,38) Marija je zaupala besedam svojega
Sina. Z upanjem je pričakovala njegovo rojstvo. Zaupala je njegovemu
poslanstvu, zaupala je v resničnost in moč njegovega vstajenja, zaupala je v
mlado Cerkev, zaupala je v navzočnost Svetega Duha med nami.
Adventni čas vabi tudi k spreobrnjenju. Kaj vse bi se spremenilo v Cerkvi in v
naši družbi, če bi tisti, ki redno prihajamo k maši, dosledno ravnali, govorili in
mislili v duhu in v luči evangelija, ki ga vsako nedeljo poslušamo? Kakšna
preobrazba bi to bila!
Naše krščanstvo je v marsičem razvodenelo, vse preveč ga je prepojil duh
časa, porabniška miselnost, ki razžira vse, kar je pristno duhovnega in
verskega. Klic adventnega časa, naj se spreobrnemo, naj začnemo razmišljati
in delati drugače, nas zato zadene v živo.
Nihče ne more samo z lastno močjo spremeniti samega sebe in postati nov
človek. Samo Bog nam more podariti spreobrnjenje, spravo in mir. Bistvo
spreobrnjenja pa je odvračanje od sebe in od svoje sebičnosti ter obračanje k
Bogu, pri katerem dobivamo moč, da lahko delamo dobro drugim:
osamljenim, bolnim, trpečim, žalostnim in drugim, ki potrebujejo našo
duhovno in gmotno pomoč.
Čim več tega prizadevanja bo v adventnem času, tem več veselja in zadoščenja
bomo doživeli za božič.
Msgr. Metod Pirih, upokojeni koprski škof
KRISTJAN PRAZNUJE ter obhaja praznike in svete čase …
ADVENT je čas priprave na Kristusov prihod. Enega je človeštvo že doživelo.
To je Kristusovo rojstvo, ki ga bomo praznovali za božič. Drugi Kristusov
prihod ob dovršitvi človeške zgodovine pa še
pričakujemo in se naj tudi pripravljamo. Bodite čuječi,
ker ne veste ne ure ne dneva.
Družinska molitev ob adventnem vencu, premišljevanje
Božje besede, sveta maša in adventna spoved nas
prebujajo in utrjujejo v veri, nam dajejo pogum in moč.
Tako pripravljeni moremo Kristusa v vsakem času
pričakati in ga sprejeti kot odrešenika in sodnika sveta.
K praznovanju adventa ne spada skrb, da bomo okrasili
domove z vsem mogočim okrasjem in lučkami. Za to je
čas po božiču in čas novega leta. Skrb adventa je
notranja, duhovna priprava na srečanje z Novorojenim.
PRAZNIK BREZMADEŽNE, 8. DECEMBER
(Brezmadežno spočetje Device Marije) je eden večjih

Marijinih praznikov. Marija je bila po Božji milosti posebej obvarovana greha.
Zato je kot čista Mati vernim častilcem tako blizu. Tudi mi jo počastimo z
molitvijo in s sveto mašo. Maša na praznik Brezmadežne, v soboto, 8.
decembra, bo ob 7. in 10. uri.
Vsako leto ob tem prazniku obhajamo tudi obletnico smrti pokojnega župnika
Mihaela. Sveta maša zanj bo že na predvečer praznika, 7. decembra, ob 17. uri,
nato pa akademija in koncert. Lepo vabljeni!
AKTUALNO …

Kaj? Adventni koncert Skrivnosti

»O MAGNUM MYSTERIUM«
Kdo? Luka Debevec Mayer, basbariton,
Argentina, in Rok Juhant, orgle, Slovenija

Kje? Cerkev svetega Urbana v Destrniku
Kdaj? Petek, 7. decembra 2012, ob 17.30
Prisrčno vabljeni na sakralni koncert v izvedbi dragega prijatelja naše
župnije Luke Debevca Mayerja. K nam prihaja po zaključeni turneji
opere Jolanta (v glavni vlogi Ane Netrebko), ki so jo v koncertni obliki
v novembru predstavljali na enajstih znamenitih odrih evropskih prestolnic.
Zagotavljamo vam veličasten umetniški dogodek in globoko doživeto
pripravo na božične praznike.
Vstop je prost; dobrodošli so prostovoljni prispevki.
LEPO VABLJENI!

