
 

V ROMANJE ČENSTOHOVA–KRAKOV bo potekalo od 16. do 19. aprila 

2015. 1 dan: Destrnik–Gliwice–Čenstohova (največje poljsko romarsko 

središče in najstarejše evropsko po prikazovanju Marije). 2. dan: Čenstohova–

Auschwitz (največje koncentracijsko taborišče)–Krakov. 3. dan: Krakov–

Wieliczka (rudnik soli). 4. dan: Krakov–kalvarija Zebrzydowska (križev pot v 

naravni velikosti)–Wadowice (rojstni kraj sv. papeža Janeza Pavla II.)–Destrnik. 

Cena in podrobnejša navodila bodo znana januarja. Vabljeni. 

 

OZNANILA ... 
 

SVETA SPOVED je zakrament, s katerim se tudi notranje pripravimo na 

praznike. Priložnost za spoved je vsak dan pred sveto mašo. Spoved bolnikov in 

starejših bo v ponedeljek, 22. dec. Lahko pa pokličete in se dogovorimo tudi za 

drug dan oziroma čas.  

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. 

26. 12.: štefanovo – blagoslov vode in soli; pobiranje stolnine. 

27. 12.: god sv. Janeza – blagoslov vina IN  
 

27. 12. ob 17. uri BOŽIČNI KONCERT Destrniškega okteta z 

gosti, tamburaškim ansamblom in pevci iz Petrijanca. Lepo 

vabljeni. 
 

28. 12.: nedelja sv. Družine – pri 10. maši blagoslov otrok in srečanje 

ZAKONCEV JUBILANTOV. Lepo vabljeni. 

6. 1. 2015: Gospodovo razglašenje – sveti trije kralji. Maši ob 8. in 17. uri. 
 

18. 1. 2015: po deseti sveti maši BOŽIČNI KONCERT župnijskega 

pevskega zbora iz Limbuša. Lepo vabljeni. 
 

15.–17. 2.: duhovne vaje in smučanje za mlade (Prebold, Golte). Prijavite se 

do nedelje, 1. februarja. Prispevek za prevoz, bivanje in hrano je 35 €. 
 

Še malo za smeh …  

Desetletna deklica je pisala papežu: »Sveti oče, mamica mi je povedala, da me 

je na svet prinesla štorklja. Tudi bratec se je rodil s pomočjo štorklje. Dragi 

papež, bi se ti lahko dogovoril z Bogom, da bi moja mamica prihodnjič imela 

normalen porod?« 
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DUHOVNA MISEL 
 

ČUDEŽ BOŽJEGA UČLOVEČENJA 

BO VEDNO ČUDEŽ. 

 

Ko je Božji Sin iz brezčasja vstopil v naš čas in 

prostor, je rekel: »Glej, prihajam, da izvršim, o Bog, tvojo voljo.« (Heb 10,9) 

Kako nepojmljivo in nikoli do konca razumljeno za modrece in razumnike tega 

sveta. In kako se trudijo, da bi razumeli, pa ne razumejo. In ker ne razumejo (saj 

je človeškemu naravnemu razumu to prikrito), nam zadnje čase na vsakem 

koraku »prodajajo« božič brez Božiča. Kaj na vse to porečete tisti, ki vidite z 

očmi srca (z očmi vere)? Božič brez Božiča – božič brez »malega Boga«?! 

Saj Božič je vendar mali Bog, kajne? Mali Božji Sin, mali Jezus Kristus, ki se 

je pred dva tisoč leti rodil iz Device Marije in postal človek, da bi nas, ljudi, 

odrešil sužnosti grehu in nam pridobil večno življenje. 

Prerok Jeremija pravi: »Modri naj se ne ponaša s svojo modrostjo, močni naj se 

ne ponaša s svojo močjo, bogati naj se ne ponaša s svojim bogastvom. Kdor se 

marveč hoče ponašati, naj se ponaša s tem, da je razumen in pozna mene.« (Jer 

9,22–23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V tisti noči, v kateri je On postal slaboten in trpeč  

iz ljubezni do mene, me je napravil močno in pogumno. Oskrbel mi 

je bojno opravo in od tiste blagoslovljene noči nisem bila v 

nobenem boju več premagana, nasprotno, šla sem od zmage do 

zmage in začela, tako rekoč, »kakor orjak teči«. 
(Terezija Deteta Jezusa – Na mali poti) 

 

 

Želimo Vam veliko božičnega miru  

in blagoslova (Božje pomoči) v letu 2015.  

Župnik s sodelavci 

http://www.sv-urban.com/
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Da bi v teh svetih dneh, ko se je nebo sklonilo k človeku, vsi mi želeli spoznati, 

kaj je Božja volja za naše življenje, in bi z Božjim Sinom tudi mi vzklikali: 

»Glej, prihajam, da izvršim, o Bog, tvojo voljo!« 

Naj nas nikoli v polnosti razumljena Božja modrost vodi in naj nam da novih 

moči, da bomo v letu, ki prihaja, želeli, zmogli in znali uresničevati Božjo voljo 

in drug drugemu prinašati veselje, pravičnost in mir, ki ga vsi tako potrebujemo, 

želiva vsem, ki nas spremljate na naših poteh. 

(Vilma in Dani SITER s sodelavci) 
 

KRISTJAN PRAZNUJE ter obhaja praznike in svete čase … 

Božič – praznik Jezusovega rojstva – 25. december 

Vsebina praznika je povezana s skrivnostjo Božjega 

učlovečenja. Na božič se spominjamo, da se je z Jezusovim 

vstopom v zgodovino Bog dokončno in nepreklicno zavzel 

za svet in za človeka. Veselje, ki ga oznanja in prinaša 

praznik Kristusovega rojstva, je učlovečenje Božjega Sina, 

z namenom odrešiti svet. Na božič je Bog postal človek in 

se naselil med nami, da bi mi prišli k njemu. Natančnega 

dneva Jezusovega rojstva ne poznamo, čeprav je njegovo 

rojstvo zgodovinsko dejstvo, po katerem od 6. stoletja dalje štejemo človeško 

zgodovino. Praznovanje korenini še v predkrščanskih časih, ko so mnoga 

ljudstva častila nastop zimskega solsticija, ko se dan začne ponovno daljšati; 

tako simbolizira zmago dobrega nad zlim. Datum je izbral cesar Konstantin, da 

se je ujemal z rimskim praznovanjem praznika sonca. Ob prihodu nove luči v 

naravo praznujemo novo Luč, ki ne bo nikoli ugasnila. Razlog za izbiro 

datuma je tudi svetopisemsko utemeljen v Kristusu kot »resnični luči, ki 

razsvetljuje vsakega človeka« (Jn 1,9). Vzhodne pravoslavne Cerkve praznujejo 

božič 7. januarja, ker še vedno uporabljajo julijanski koledar. 

Na božič so v Cerkvi zgodaj vpeljali navado, kakršne nima noben drug praznik 

– trikratno obhajanje evharistije: opolnoči, ob zori in podnevi.  

Srčika praznika ni le v tem, da se spominjamo Jezusovega rojstva in prihoda na 

svet, ampak je praznik za vsakega kristjana priložnost, da se odpre in 

dovoli, da se Bog rodi v njegovem srcu, in tako utrdi in poglobi svojo vero.  

AKTUALNO … 
 

I VERSKI TISK … Lahko bi zaobrnili pregovor: »Povej mi, kaj bereš, pa ti 

povem, kdo (kakšen) si.« Verski tisk je ob Svetem pismu gotovo lep 

pripomoček, da svojo vero tudi poglabljamo in je ne samo ohranjamo. Več 

kot o nekem področju vemo, bolj nam koristi; ne nazadnje smo tudi 

zadovoljnejši. Po statističnih podatkih smo v zvezi z vero, vernostjo in versko 

prakso na zelo slabem mestu med evropskimi narodi, pa čeprav smo se pred leti 

še kako hvalili, da smo veren, katoliški, Marijin … narod. Zato vas 

spodbujam, da bi se naročili na verski tisk. Cene posameznih publikacij so 

gotovo primerljive s cenami vseh drugih revij, ki jih morda kupimo ali smo 

nanje naročeni kar tako, brez pomisleka in koristi. Družina in Ognjišče sta 

gotovo osrednja verska medija, ki naj ne bi manjkala v nobeni družini.  

Še cene celoletne naročnine … Tednik Družina – 89,44 €; mesečnik Ognjišče – 

28,50 €; Prijatelj – 11,70 €; Misijonska obzorja – 9 €; Novi svet – 33 €; 

Glasnik – 6 €. Naročite se čim prej v župnijski pisarni. Ognjišče še posebej 

priporočamo veroučencem 8. in 9. razreda. 
 

II BLAGOSLOV DOMOV bo kakor pretekla leta pri tistih, ki so prijavljeni. 

Če bi kdo želel, se lahko še prijavi. Če kdo ne želi, pa tudi povejte: meni, 

spremljevalcu, sosedom … Ob tej priložnosti se vam tudi iskreno 

zahvaljujem za darove, s katerimi podpirate župnijo ali duhovnika osebno. 

Saj veste, duhovniki nimamo nobene plače, župnija pa tudi potrebuje svoje. Ob 

obnovah in vsem delu so nastali stroški, zaradi katerih je župnija še vedno v 

dolgovih. Dar seveda ni obvezen, sami presodite, ker vem, da je pri mnogih 

stiska že prav velika. Bog povrni.  

Tudi dobra misel, spodbudna beseda, predvsem pa molitev so neprecenljivi 

darovi, ki jih darujete za rast Božjega kraljestva. 
 

Blagoslov po vaseh: 27. 12. in 28. 12. popoldan – Jiršovci in Gomila; 29. in 

30. 12. – Drstelja in Grajenščak; 2. in 3. 1. – Janežovci in Placar; 5. 1. – 

Janežovski Vrh; 6. 1. – Strmec in Trnovski Vrh; 7. 1. – Zasadi, Gomilci, 

Desenci; 8. 1. – Svetinci; 9. 1. – Levanjci; 10. in 12. 1. – Dolič in Zg. 

Velovlek; 13. 1. – Ločki Vrh; 14. in 15. 1. – Destrnik; 16. in 17. 1. – 

Vintarovci. 
 

III IZBIRANJE ČLANOV Župnijskega pastoralnega sveta … Mineva 

petletni mandat članom ŽPS, zato bo prihodnje leto novo izbiranje. V nedeljo, 

22. 2. 2015, boste po maši dobili volilni listič, ki ga v nedeljo, 1. marca 2015, 

prinesete nazaj in oddate. Izbirate do tri člane. Volilna komisija število glasov 

prešteje. Kandidata za ŽPS se vpraša za strinjanje. Škof na predlog župnika 

imenuje izbrane. Izbirajo polnoletni člani župnijskega občestva in po vesti. 

Izbrani naj bo primerna oseba, ki je na dobrem glasu, praktični kristjan (da 

redno prejema zakramente, se rad vključuje v pastoralno delo župnije …). 
 

IV NALOGE veroučencev … Od 24 sedmošolcev je pozitivnih samo 12; od 20 

osmošolcev pa samo 6. Nekateri zvezkov niso oddali. Pripravite jih, da jih 

skupaj pogledamo ob blagoslovu domov. 


