STATISTIKA ZA LETO 2012 …
Krstov: 18 (7 fantkov in 10 deklic ter 1 odrasla: 4 zakonski in 14 nezakonskih),
porok: 10 (5 pri Sv. Urbanu, 5 drugod),
pogrebov: 31 (18 moških in 13 žensk, 16 od teh jih je prejemalo zakramente),
veroučencev: 163.
(Za leto 2011: 28 krstov, 6 porok, 27 pogrebov, 176 veroučencev.)
Smo v letu VERE, ko naj bi poživili tudi odnos do zakramentov. Gre za
odločitev za vero, krščansko prepričanje in življenje.
Bodimo pozorni tudi na zakrament svetega zakona. O pomenu sklenitve
zakona lahko veliko preberete tudi na internetu … npr. www.iskreni.net.
S številom porok bi se zmanjšalo število nezakonskih otrok.
S številom otrok pada tudi število veroučencev. Zaskrbljujoč je tudi podatek,
da jih v prvem razredu od 18-ih verouk obiskuje samo 12. Starši ste ob krstu
otroka obljubili, da boste otroka krščansko vzgajali, zato odločitev ne
prepuščajte otrokom. Povsem neodgovorno in nezrelo je, da se mora otrok sam
odločiti o tako pomembnih stvareh.
Predlani v novembru sem pisal, kako naj bi bili pripravljeni tudi na smrt.
Tudi v bolezni in starosti prejmimo zakramente: bolniško maziljenje, spoved,
obhajilo in se tako pripravimo na srečanje z Bogom.
OZNANILA ...
13. 1. 2013: Po deseti maši BOŽIČNI KONCERT otroškega pevskega zbora.
25. 1.: Ob 18. uri SREČANJE ZA STARŠE IN VEROUČENCE v
Volmerjevem domu kulture.
1. 2.: Ob 19. uri KONCERT MEŠANEGA PEVSKEGA ZBORA SV.
MARTIN v Volkmerjevem domu kulture.
13. 2. – PEPELNICA: Strogi post in začetek postnega časa.
18. 2.–20. 2.: Duhovne vaje in smučanje za mlade na Golteh. Prijavite se od
1. do 13. feb.
Pa še malo za smeh: Župnik je za prihodnjo nedeljo oznanil darovanje za
cerkev. Kaplana je vprašal, o čem bo pridigal. Ta mu pove, da bo govoril o
skromnosti in varčevanju. Župnik nadaljuje: »Odlična tema. Ker si dober
pridigar, predlagam majhno spremembo. Po evangeliju bo najprej darovanje,
potem pa pridiga.«
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 … Še o božiču
KJE JE SLAVLJENEC?
Pisatelj Ivan Pregelj je zapisal: »O Bog, kaj bi počeli
sinovi slovenske matere, da nimamo svojega božiča,
svoje polnočnice, svojih jasli, svojih božičnih pesmi,
svojega upanja v Rojenega, večno živega, kaj bi
počeli brez Boga?«
Danes imamo polnočnice, jaslice in božične pesmi,
vprašanje pa je, ali imamo Boga, vero in upanje vanj, saj
božiča marsikje ni več v njegovi osnovni vsebini in
sporočilu. Sodobna družba namreč pači božič. Naša mesta so si že v začetku
adventa ali še prej nadela božični okras. Božiča ne obhajajo več kot praznik
rojstva Boga-človeka, ampak vse bolj samo kot praznik okrasne razsvetljave,
hrupnih zabav ter obleganih izložb in trgovin. Pri tem pa je tisti, ki bi moral
slaviti, vedno bolj odsoten. Marsikdo niti ne ve, da Bog obstaja, in še manj,
kdo naj bi to bil. PRAZNUJEMO, A V NAŠEM PRAZNOVANJU NI
SLAVLJENCA.
Praznovanje božiča je praznovanje rojstva Jezusa Kristusa. Njegovo rojstvo
pomeni vdor Božjega v človeštvo in v svet. Apostol Pavel pravi, da sta se z
Jezusovim rojstvom razodeli dobrota in človekoljubnost Boga, našega
Odrešenika (prim. Tit 3,4). Bog je postal človek. Prišel je k nam, naselil se je v
naši revščini in ostal med nami. Nekaj nezaslišanega je, da je Bog postal
človek in se izenačil z nami v vsem, razen v grehu. S svojim rojstvom je dal
dostojanstvo vsakemu človeku. Čeprav je med njim in nami tako velika
razlika, je On naš Bog in Odrešenik. Ne podcenjuje nas niti ponižuje. Nikoli se
nas ne naveliča. Za vsakega posebej se zanima, vsakemu se približuje z vso
pozornostjo, nevsiljivostjo in ljubeznijo. Čaka, da zaslišimo njegov glas, da
mu odpremo vrata svojih src, ga sprejmemo v dom in v svoje življenje.
Vzemimo si čas za razmišljanje in za praznovanje. Tudi sami doma naredimo
jaslice, poslušajmo božične pesmi, preberimo kakšno knjigo o Jezusovem
rojstvu …
Msgr. Metod Pirih, upokojeni koprski škof

KRISTJAN PRAZNUJE ter obhaja praznike in svete čase …
BOŽIČ – Kako smo ga praznovali v naši župniji? Že nekaj let opazujem, kako
gredo praznovanja pri mnogih mimo. Župnija šteje približno 2600 ljudi, za
božič pa je bilo pri maši približno 600 vernikov, in to pri polnočnici, jutranji in
dnevni sveti maši … Nekateri so bili dvakrat, kar je hvalevredno. Otrok je bilo
morda od 40 do 50 od 168-ih veroučencev. Vem, da ste bili nekateri drugod,
tudi lepo in prav. A skoraj ne verjamem, da v večjem številu. Opažam, da tudi
postavljenih jaslic v marsikateri družini več ni … Novoletna jelka in lučke pa!
PRAZNUJEMO, A V NAŠEM PRAZNOVANJU NI SLAVLJENCA.
Naj nam bo v spodbudo, da bi vendarle ohranjali vero in dediščino svojih
prednikov, tudi misel iz zahvale pri božični maši: Potem ne bomo več živeli
samo »za«, ampak bomo začeli živeti »iz« praznikov. Odnesimo v svoje
domove mir in spokojnost božične skrivnosti, ki smo ji
priča.
Če smo priče, pa moramo biti zraven, pri maši, ob nedeljah
in zapovedanih praznikih (ob veliki noči so ostali samo
štirje: božič, sveto Rešnje telo in kri, Marijino vnebovzetje
– 15. avgust, vsi sveti – 1. november).
IN ZAKAJ PRAZNOVANJE kristjana NI PRAVO
BREZ MAŠE? »To delajte v moj spomin,« so bile
Jezusove besede, ko je na veliki četrtek ustanovil sveto mašo. Če nismo pri
maši, PRAZNUJEMO, A V NAŠEM PRAZNOVANJU NI
SLAVLJENCA.
AKTUALNO …
IN KJE SMO ZGREŠILI? Po resničnem dogodku izpred 15-ih let …
V nekem večjem kraju je lastnik gostilne odprl tudi disko. Tudi do dva tisoč
obiskovalcev je imel v noči s sobote na nedeljo … Kraj in prostor nista bila
tako velika, zato je množica za seboj pustila popoln kaos: prometne zastoje,
hrup vso noč, ponesnaženje vse naokrog, mamila, polomljene steklenice,
pretepe … Krajani vsega tega več niso mogli zdržati. Sklicali so sestanek z
županom, s predsednikom vaške skupnosti, predstavnikom staršev, z
ravnateljem, župnikom in seveda lastnikom diska. Seznanili so se z dejstvi
kaotičnega stanja. Besedo je prevzel lastnik diska in rekel: »Kaj se jezite
name! Kdo so otroci in mladi, ki prihajajo k meni? To so vaši otroci in mladi.
Vi starši ste jih imeli najprej, potem vi v šoli in pri verouku. Ti otroci in mladi
so v večini vaši občani in vaščani … Taki so in take ste vzgojili …« In
sestanek se je hitro zaključil …

Zakaj to pišem? Ali ni tudi pri nas čudno stanje, ko so nam že drugič v
petih letih iz jaslic odnesli Jezusa? Pa to ni bilo iz ljubezni, ampak zaradi
pomanjkanja čuta za sveto, za vrednote …, za vero. Obakrat sta bila odvržena.
Razumel bi, če bi si ga kak otrok odnesel domov.
Ne gre za to, da bi koga javno ožigosali. Javnost verjetno nikoli ne bo izvedela
imen. Gre za to, da je z njimi in njihovo vzgojo nekaj hudo narobe. Če kdo kaj
ve o tem, naj mi, prosim, to sporoči. Tem, ki so to počeli, je treba nujno
pomagati …
Koliko veselja, druženja, sodelovanja je bilo v teh sedmih letih pri
postavljanju jaslic pred cerkvijo po posameznih vaseh. Mnogi že imate to
lepo izkušnjo. Hvala vam. Še jih bomo postavljali … Postavljali jih bomo, ker
nam pričajo o božjem in svetem, o miru in odrešenju… V te jaslice se radi
zazrejo starši z majhni otroki, dedki in babice s svojimi vnučki in vsi dobri
ljudje.
In kako naprej? VSI, PRAV VSI MORAMO NEKAJ NAREDITI. Da nam
ne bo kdo mogel reči, da so naši in so bili pri nas, kako pa smo jih vzgojili.
V teh dneh sem veliko razmišljal. Kako privzgojiti čut za sveto, nedotakljivo,
božje? Cerkev, križ, podobe Marije in svetnikov, jaslice, zakramenti,
blagoslovljene reči … To je nekaj svetega. Lahko smo nagajivi, razigrani,
veseli … Ukrasti Jezusa iz jaslic in po vrhu ga še odvreči, pa prestopi vse
meje. Vabim vas, da se o tem več pogovarjajte tudi doma s svojimi otroki in
mladimi. Predvsem pa poživimo čut za svete stvari. Več o tem pa na srečanju.

Srečanje za STARŠE vseh razredov in VEROUČENCE od 5.
do 9. razreda bo v petek, 25. januarja, ob 18. uri v Volkmerjevem
domu kulture. Srečanje je za starše veroučencev obvezno.
Vabljeni tudi ostali.
STARŠI veroučencev, izrežite lističa in izpolnjena oddajte na srečanju:
__________ Odrežite. ________________________________________________________________

Starši (ime in priimek, naslov) _________________________________________
smo na srečanju za otroka/-e: ______________________________________,
ki hodi/-jo v _____________________ razred.
_________ Odrežite. ___________________________________________________________________

Za božič smo bili pri maši: Obkrožite.
a) oče b) mama c) otroci č) nihče
… Gre zgolj za statistiko, bodite iskreni, je anonimno.

