ŽUPNIJSKI LIST

OZNANILA ...
23. 3. od 9. do 14.30: ŠOLA ZA ANIMATORJE – v veroučni učilnici. Mladi, lepo
vabljeni!
24. 3.: CVETNA NEDELJA – blagoslov presmecev in drugega zelenja. Spovedni
dan – na voljo bo tudi tuji spovednik. Spoved je del velikonočnega praznovanja …
26. 3.: SPOVED bolnih in ostarelih, ki ne morejo v cerkev. Prosim, prijavite jih …
VELIKI TEDEN: vabljeni k mašam in obredom VELIKEGA ČETRTKA (imeli
bomo obred umivanja nog (očetom letošnjih prvoobhajancev) in molitveno uro),
VELIKEGA PETKA IN SOBOTE, in sicer vsak večer ob 19. uri, ter k
VELIKONOČNI PROCESIJI na VELIKO NOČ ob 7. uri, prav gotovo pa k
sveti maši.
Prav posebej vabljeni k molitvam ob božjem grobu po vaseh in tudi drugače, kakor
je navada, na veliko soboto, 30. 3. Potrudimo se, da ne bo Jezus sam v cerkvi …
Blagoslov jedil poteka po ustaljenem redu …
MOLITVE pred Najsvetejšim v cerkvi
9.–10.: Jiršovci in Gomila
10.–11.: Drstelja in Grajenščak
11.–12.: Placar in Janežovci
12.–13.: Levanjci, Desenci, Zg. Velovlek
13.–14.: Destrnik in Dolič
14.–15.: Vintarovci
15.–16.: Zasadi, Svetinci in Strmec
16.–17.: Ločki Vrh in Trnovski Vrh
17.–18.: Janežovski Vrh in Gomilci
18.–19.: vsi tisti, ki se molitev niso mogli
udeležiti čez dan

8.30, 12.30, 17.00: v cerkvi
9.00: pri Belečevi kapeli
9.30: pri Krambergerjevi kapeli
10.00: pri Kosovi kapeli
10.30: pri kapeli v Svetincih
11.00: pri Pihlarjevi kapeli
11.15: pri Vrtičevi kapeli
11.45: pri Murkovi kapeli
13.00: pri Koglarjevi kapeli
13.30: pri kapeli v Janežovcih
14.00: pri Potočnikovem križu
14.30: pri Severjevi kapeli v Placarju
15.00: pri Zagorškovem križu

31. 3.: VELIKA NOČ
6. 4. ob 17. uri: priprava na krst
12. 4. ob 19.00: predavanje ob letu vere v Volkmerjevem domu kulture
28. 4. pri deseti maši: izpoved vere – zaključek verouka za devetošolce
5. 5. ob 10. uri: maša za žive in + gasilce – florjanovo
12. 5. ob 10. uri: slovesnost prvega svetega obhajila
19. 5.: BINKOŠTI – ob 10. uri SREČANJE STAREJŠIH IN BOLNIH naše župnije
26. 5.: ŽEGNANJE ob godu sv. Urbana
8. 6.: župnijsko romanje
25. 6.: izlet tistih, ki bodo redno hodili k šmarnicam
26. 6. do 30. 6.: oratorij
23. 8. do 26. 8.: morje in duhovne vaje za mlade
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
Svoj hrbet sem nastavljal tistim, ki so me bili …
Trpeti po krivici! Kakšen smisel ima to? Večina bi
rekla: Nobenega! In vendar prenašamo krivice,
mnogi se pritožujejo, velik del žrtev pa je tiho in
nimaš občutka, da bi bili zagrenjeni. Kako to, da je
lahko kdo zadovoljen v trpljenju in krivicah? To je
skregano s pametjo. Vse to je res, dokler vidimo v trpljenju nekaj, kar se ne bi
smelo zgoditi. Mnogi pa tudi v trpljenju vidijo nekaj pozitivnega, kar jih
spodbudi, da so še boljši, pogumnejši in celo srečnejši v primerjavi s stanjem,
ko so zdravi in brez težav. Prerok Izaija nam je danes govoril o času, ko je bil
kot prerok popolnoma na tleh in so se mu godile krivice. »Svoj hrbet sem
nastavljal tistim, ki so me bili, svoje lice tistim, ki so mi pulili brado. Svojega
obraza nisem skrival pred sramotenjem in pljunki. Gospod Bog mi pomaga,
zato se nisem dal zmesti.« Čeprav je bilo njegovo stanje nevzdržno, ni
obupal. Novo energijo in moč je našel pri njem, ki ga je poklical v preroško
službo.
Ali je lahko trpljenje nedolžnega smiselno? Če bi šli analizirat velike preobrate
v človeški zgodovini, bi hitro opazili, da je bilo v ozadju trpljenje nedolžnih, ki
je prineslo nove, lepše čase. V vsaki revoluciji je bilo veliko nedolžnih žrtev,
mnogi od njih so postali heroji in se jih spominjamo še danes. Takšni so bili
tudi številni svetniki, v prvem obdobju krščanstva tudi skoraj vsi apostoli.
Tako je Cerkev dobila notranjo moč, da je lahko z jasnim naukom in s
konkretnimi zgledi za seboj potegnila množice.
Cvetna nedelja je spomin Jezusovega slovesnega prihoda v Jeruzalem. Vsi so
ga občudovali, mu ploskali in ga pozdravljali z mahanjem z oljčnimi in s
palmovimi vejami. V mesto je prihajal kralj in vsi so se mu klanjali. Kako
dolgo? Še kakšen dan so vsi govorili o tem dogodku, potem pa je sledilo to,
kar je nujno povezano s sleherno kariero: poraz in zaton, ko se ploskanje in
evforično vzklikanje spremeni v pljuvanje in besnenje drhali, ki si želi samo
kruha in iger ter je daleč od resničnega življenja. Jezus je vse to predvidel, a je
kljub temu stopil na križ brez opravičevanja in kazanja na krivce. Še več,
svojega Očeta je prosil: »Odpusti jim, saj ne vedno, kaj delajo.«

Brat, sestra, ko se pritožujeva zaradi krivic in nesmiselnega trpljenja, sva tudi
sama podobna množici, ki ne ve, kaj dela. Dokler skušava trpljenje razložiti z
logičnim razpravljanjem, ne bova dobila zadovoljivega odgovora. Trpljenje je
del življenja in hkrati del odrešenja. Jezus se ni pokazal kot odrešenik le
takrat, ko je druge nasičeval, jih ozdravljal in mrtvim vračal življenje, ampak
predvsem takrat, ko je trpljenju pogledal v oči, stopil na križ in za nas umrl.
Jezus, hvala ti za ta pogum in konkreten zgled, ki ga moramo sprejeti kot
način, kako smo kristjani v besedah in dejanjih.
Župnik Branko Balažic, SDB

AKTUALNO …
I ŠOLA ZA ANIMATORJE – v soboto, 23. marca 2013, od 9. do 14.30 v
naši veroučni učilnici. Že nekaj let potekajo različna usposabljanja za mlade
animatorje. V zadnjem času pa je dana ponudba, da se šola izvede v župniji ob
zadostnem številu prijavljenih – vsaj 12. Tako bomo to ponudbo izkoristili tudi
pri nas. Zato vabimo vse mlade (te, ki so že bili pri birmi, morda še koga iz 8.
razreda, srednješolce, študente …), da se vključite in v soboto pridete. Ne bo
vam žal. Nenazadnje bo to tudi pogoj, da bo nekdo lahko animator na
oratoriju, duhovnih vajah za birmance … Stroške šole bo krila župnija. Mladi,
lepo vabljeni in spodbudite se med seboj!

KRISTJAN PRAZNUJE ter obhaja praznike in svete čase …
VELIKONOČNO VOŠČILO SLOVENSKIH ŠKOFOV
Dragi bratje in sestre!
Velika noč kot praznik Jezusovega vstajenja je naš osrednji
praznik. Prva krščanska skupnost se je živo zavedala, da z
Jezusovim vstajenjem krščanska vera stoji ali pade. Apostol
Pavel, ki je doživel živega Jezusa ob svojem spreobrnjenju na
poti v Damask, je to zavest zelo razločno izrazil: »Če pa
Kristus ni vstal, potem je prazno tudi naše oznanilo, prazna
tudi naše vera.« (1 Kor 15,14) Samo zato, ker je Jezus res
vstal in so ga njegovi učenci po hudih dvomih in zmedenosti
večkrat doživeli kot tistega, ki je vstal in živi, so po
delovanju Svetega Duha začeli verovati vanj in zbrali pogum, da so to vero
oznanjali in zanjo umirali. Doumeli so, da se tistemu, ki je premagal smrt, ne bo
moglo na tem svetu nič upreti. On bo imel zadnjo besedo. Tisti, ki je z lastno
vstajenjsko močjo od znotraj odvalil kamen, ki je zapiral grob, bo odvalil tudi vse
druge kamne zla, ki nas pritiskajo k tlom in zapirajo v ječe in grobove.
Kristjani, ki smo vero v Jezusovo vstajenje postavili na najvišji svetilnik svojega
življenja, smo poklicani, da zanjo pričujemo s svojim neuničljivim zaupanjem in
zvestobo Gospodu ne gleda na ugodne ali neugodne okoliščine življenja.
Vsem članom našega vernega občestva, duhovnikom, diakonom, redovnicam in
redovnikom in vsem drugim članom Cerkve ter vsem ljudem dobre volje želimo,
da bi tudi letos – ne glede na vse hudo, ki ga doživljamo – bila velika noč naš
srečen in vesel največji praznik.
Posebno globoko velikonočno upanje in močno tolažbo pa želimo vsem, ki
doživljajo preizkušnje in nesreče, izgube in stiske. Naj nas vstali Gospod Jezus
napolni z mirom in s pogumom.
Blagoslovljene in vedre velikonočne praznike! Vaši škofje

II ADAPTACIJA OZ. NOV VHOD V ŽUPNIŠČE Z DVORIŠČNE
STRANI – vhod v župnišče z dvoriščne strani se uporablja vse pogosteje, ker
je tam tudi parkirišče. Je pa, kakor opažate sami, star … Tudi stranišče, ki je v
tem delu župnišča, je dotrajano, a ga uporabljajo gostje, obiskovalci in nam ni
ravno v ponos … Zato je nujno, da pristopimo k obnovi. Ob tem bomo uredili
tudi prostor za kurilnico in sanitarije v zgornjem nadstropju. Načrte in
dovoljenja smo dobili. Takoj po veliki noči bomo začeli z delom. Vse pa je
seveda povezano s stroški, zato vas prosim za pomoč in podporo. Vem, da so
časi težki, a če vsaka družina prispeva vsaj kaj malega, kolikor more, bomo
uredili, kar je potrebno. V ta namen lahko darujete tudi ob blagoslovu jedi za
veliko soboto, ob darovanjih na prve nedelje, v župnijski pisarni, ob pogrebih,
kot dar za cerkev, na župnijski TRR-račun. Pridobili bomo vsi skupaj, saj bo
zunanjost našega župnišča, ki ga uporabljamo vsi, še lepša. Bog povrni!
III LETO VERE – poglobimo poznavanje vere. Temu bo namenjeno

srečanje za STARŠE vseh razredov in VEROUČENCE od 5. do
9. razreda, ki bo v petek, 19. aprila, ob 19. uri v Volkmerjevem
domu kulture. Srečanje je za starše veroučencev obvezno. Tudi
ostali lepo vabljeni! Predavanje z naslovom Verujem bo imel upokojeni nadškof
dr. Franc Kramberger.
Vabljeni!
STARŠI veroučencev, izrežite listič in izpolnjenega oddajte na srečanju:
__________ Odrežite. ________________________________________________________________

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

