ŽUPNIJSKI LIST

V ta namen lahko darujete pri sveti maši, ob darovanjih na prve nedelje, v
nabiralnik v cerkvi, v župnijski pisarni, ob pogrebih kot dar za cerkev, na
župnijski TRR-račun. Pridobili bomo skupaj, saj bo zunanjost župnišča, ki ga
uporabljamo vsi, še lepša. Bog povrni!

župnije Sv. Urban – Destrnik
Maj 2013
DUHOVNA MISEL
Sveta Trojica
Moje veselje je bilo pri človeških otrocih

OZNANILA ...
26. 5.: ŽEGNANJE ob godu sv. Urbana, ki ga bo (slovesno sveto mašo ob 10.
uri) vodil p. Milan Holc. Po maši bo župnijska pogostitev pred cerkvijo. Zato
prosim dobre gospodinje za sladke dobrote, sadni in črni kruh, vinogradnike
pa za vino (te dobrote prinesite, prosim, že v soboto).
Bog povrni! Prav vsi lepo vabljeni!
2. 6.: Zaključek verouka …
8. 6.: Župnijsko romanje – Spodnja Savinjska dolina …
25. 6.: Izlet tistih, ki redno hodijo k šmarnicam.
26. 6. do 30. 6.: Oratorij – prijavnice dobite v nedeljo, 2. junija, pri maši.
23. 8. do 26. 8.: Morje in duhovne vaje za mlade v Izoli. Prispevek za prevoz
(vlak), bivanje in hrano je 75 €. Prijavite se vsaj do 23. junija. Mladi, lepo
vabljeni! Ob prijavi dobite še potrebna navodila.
Še malo za smeh …
Novi doktor teologije je imel predavanje o veri. Pa vpraša prijatelja, kako je
bilo. »Odlično, celo noč nisem mogel spati.« »In kaj te je tako prevzelo?«
»Veš, kadar popoldan spim, ponoči ne morem spati.«
Izdala: Župnija Sv. Urban – Destrnik, odgovarja Jože Škofič, žpk., tel.: 753 0151 (041 402 468)
www.sv-urban.com; joze.skofic@gmail.com

Ko dosežemo kak velik uspeh, ko prekipevamo od
sreče, želimo lastno občutje deliti s svojimi bližnjimi.
»Bilo je božansko, kot v nebesih!« so se večkrat
pohvalili odrasli. Danes pa slišimo: »Bilo je 'kul',
zabava je bila 'mega'! Počutim se 'super'!« Ti izrazi
nam ne povedo ničesar konkretnega, ker niso vezani na opis konkretne
izkušnje. Zato mnogi menijo, da je sodobna govorica zelo osiromašena in pove
zelo malo ali skoraj ničesar o človekom dejanskem počutju. Eden od vzrokov,
da imajo otroci in današnja mladina premalo pristnih izkušenj, je tudi ta, da
prave vzgoje ni več. Vse je povezano z zadovoljevanjem trenutnih potreb in
gašenjem požara, nič pa ni poskrbljeno za preventivo. Nekoč so se otroci
največ naučili z opazovanjem svojih staršev, ko so jih spremljali pri različnih
oblikah vsakdanjega dela v hiši, okrog nje, na polju, v delavnici. Danes pa
mnogi otroci sploh ne vedo, kaj njihovi starši počnejo v službi. In kaj se lahko
naučijo od staršev, ki pridejo domov v večernih urah in komaj čakajo, da se
malo oddahnejo? Posredovanje konkretnih izkušenj na mlajše generacije v
najpristnejšem okolju, to je v družini, je zato postavljeno na stranski tir. Danes
si morajo otroci večino izkušenj pridobiti v različnih interesnih ustanovah in
ne v okolju, ki je prežeto z ljubeznijo in s sprejemanjem drugega. Družinsko
vzgojo je zamenjala dresura na športnem področju, v glasbenih ustanovah in
interesnih klubih. To pa niso kraji, v katerih bi si otrok lahko pridobil prave
izkušnje in modrost.
Prvo berilo iz Knjige pregovorov nam je danes govorilo o Božji modrosti in
nam razgrnilo celo paleto vsakodnevnega dogajanja, v katerem lahko
prepoznamo Stvarnika, ki vse modro vodi. Pisatelj nam odpira oči za
občudovanje Stvarnikove dobrote in modrosti, zato bi starozavezno pripoved o
modrosti lahko zaključili s stavkom iz Janezovega pisma: »Bog je ljubezen!«
Nedelja Svete Trojice nam govori o Bogu, ki je eden in hkrati v treh osebah.
Navadno ga počastimo z znamenjem križa in s kratko zaključno molitvijo:
»Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in

vselej in vekomaj. Amen.« Ko se o tem pogovarjam z otroki prve triade, me
gledajo z velikimi očmi, ker si ne znajo predstavljati, kaj to pomeni. Tak Bog
je preveč učen in suhoparen. Treba se je spustiti na nivo evangelijskih prilik in
jim s konkretnimi pripovedmi pokazati, da je Bog predvsem ljubezen.
Pripovedi je treba navezati na konkretne izkušnje današnjih otrok in naenkrat
se njihovi obrazi razvedrijo in z veseljem pripovedujejo o svojih izkušnjah.
Bog je ljubezen. Prava ljubezen pa ni suhoparna, ni nadležna in še manj
nasilna. Ljubezen je topla in ne greje le človekovega srca, ampak tudi njegov
razum in voljo, da je pripravljen tudi sam ljubiti. Kadar nam v vsakdanjem
življenju manjkajo zgledi, vzemimo v roke Sveto pismo in spremljajmo Jezusa
iz dogodka v dogodek. Kmalu bomo ugotovili, da se od njega lahko naučimo
vsega, kar moramo vedeti, da bi srečno prispeli v nebesa. (Branko Balažic,
SDB)
KRISTJAN PRAZNUJE ter obhaja praznike in svete čase …

LETO VERE: Veroizpoved (Credo)
Sama izpoved vere je hkrati osebno in skupnostno
dejanje. Prvi subjekt vere je namreč Cerkev. V veri
krščanske skupnosti vsakdo prejema krst, učinkovito
znamenje vstopa v krog verujočega ljudstva za dosego
odrešenja. Veroizpovedni obrazec ali Vera (po latinsko
Credo) so razčlenjeni obrazci, s katerimi je Cerkev od
vsega začetka izražala in predajala naprej svojo vero v kratkih in za vse
vernike obvezujočih obrazcih. Najstarejši simboli vere so krstne veroizpovedi.
Ker krščujemo »v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha« (prim. Mt 28,29), so
tam izpovedane verske resnice, razčlenjene v odnosu do treh oseb presvete
Trojice. Najstarejša veroizpovedna obrazca sta Apostolska veroizpoved, ki je
starodavna krstna veroizpoved (simbol) rimske Cerkve, in Nicejskocarigrajska veroizpoved, ki je sad prvih dveh vesoljnih cerkvenih zborov,
nicejskega (leta 325) in carigrajskega (381). Še danes ostaja skupna vsem
velikim Cerkvam Vzhoda in Zahoda.
Nicejsko-carigrajska veroizpoved
Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, Stvarnika nebes in zemlje,
vseh vidnih in nevidnih stvari. In v enega Gospoda Jezusa Kristusa,
edinorojenega Sina Božjega, ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog
od Boga, Luč od Luči, pravi Bog od pravega Boga. Rojen, ne ustvarjen,

enega bistva z Očetom, in je po njem vse ustvarjeno; ki je zaradi nas ljudi
in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes. In se je utelesil po Svetem
Duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod
Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen. In tretji dan je od mrtvih
vstal, po pričevanju Pisma. In je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi. In
bo spet prišel v slavi, sodit žive in mrtve; in njegovemu kraljestvu ne bo
konca. In v Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja; ki izhaja iz Očeta in Sina;
ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo; ki je govoril po prerokih. In
eno, sveto, katoliško in apostolsko Cerkev. Priznavam en krst v
odpuščanje grehov. In pričakujem vstajenja mrtvih in življenja v
prihodnjem veku. Amen.
Da bomo vedeli, kaj verujemo, radi molimo veroizpoved in jo premišljujmo.
AKTUALNO …
I ŽEGNANJE – praznik župnije … Preko 500 let že stoji cerkev, posvečena
papežu sv. Urbanu, v našem kraju. Še pet papežev si je po tem prvem izbralo
ime Urban. Gre za velikega svetnika in vzornika zvestobe Kristusu in njegovi
Cerkvi. Veseli in ponosni smo lahko, da pripadamo župniji, ki nosi njegovo
ime. Goduje 25. maja in na najbližjo nedeljo obhaja župnija svoj praznik.
Krščeni naših krajev in vasi pripadamo župniji, zato je to praznik vseh nas. Naj
nas v letošnjem letu, ko obhajamo v vesoljni Cerkvi leto vere, praznovanje
utrdi, da bomo z veseljem in s krstno odgovornostjo rekli da Kristusu in
njegovi Cerkvi. Prav vsi lepo vabljeni v nedeljo, 26. maja, na župnijsko
žegnanje.
II OBNOVA OZIROMA NOV VHOD V ŽUPNIŠČE Z DVORIŠČNE
STRANI … Verjetno ste že sami opazili spremembo, ki je nastala s preteklim
delom na omenjenem mestu. Počasi dobiva svojo podobo, predvsem pa
praktično uporabnost (primerne sanitarije, prostor za kurilnico, urejen vhod
…). Seveda je vse to povezano tudi s stroški in z mnogo urami prostovoljnega
dela. Vsem in vsakemu posebej, ki je kaj pomagal, se iskreno zahvaljujem. Do
sedaj je bilo stroškov že preko 10.000 evrov, pa je treba postoriti še marsikaj.
Od 1. februarja do sedaj ste v ta namen darovali 980 evrov. Da lahko z delom
nadaljujemo in da bomo mogli postoriti najnujnejše, sem bil primoran vzeti
posojilo. Vem, da je stiska pri mnogih že velika in tudi sami težko shajate, a se
da tudi z majhnim darom veliko storiti, če stopimo skupaj. Zato vas še enkrat
prosim za pomoč. Prosim, pomagajte po svojih močeh.

