
 

SVETOURBANSKO LETO: 25. 10. 2019–24. 5. 2020 
V petek, 25. 10., bo točno 500 let od posvetitve naše cerkve. 

Ob 18. uri bosta sveta maša in  predavanje g. mag. Alojzija Kačičnika 

POGLED V ZGODOVINO (kaj se je dogajalo v Evropi in svetu v času 

graditve cerkve (1505–1518), njene posvetitve (25. 10. 1519) in 

ustanovitve župnije (1670)). 

Lepo vabljeni. Pridite, spodbudite se in povabite med seboj. 

V svetourbanskem letu bodo vsak drugi petek v mesecu predavanja na 

določeno temo. 

V nedeljo, 3. 11., bo ob 10. uri blagoslov obnovitvenih del (oken in vrat) 

v naši cerkvi. Z nami bo mariborski nadškof msgr. Alojzij Cvikl DJ. 

Lepo vabljeni. 

 

IV NOVA OKNA IN VRATA na moški in ženski strani NA 

ŽUPNIJSKI CERKVI so nameščena. Veliko delo je opravljeno. Potrebna 

so še manjša dela (ureditev stopnic in nov kropilnik na moški strani, 

nadstreški nad vrati morajo biti po navodilu spomeniškega varstva stekleni, 

omet ponekod po cerkvi že kliče po obnovi …). Prav lepa hvala vsem, ki 

ste v ta namen že darovali ali še boste. Prav lepa hvala tudi botrom novih 

oken in vrat: Jožetu Holcu iz Placarja ter Metki in Silvu Kokol iz 

Janežovcev, ki so darovali po 600 evrov; Janezu Murku iz Vintarovcev ter 

Mariji in Viktorju Muršec iz Doliča, ki so darovali po 500 evrov. Hvala za 

donatorstvo Gasilskemu društvu Desenci. Tudi Občina Destrnik je obljubila 

prispevek. Investicija je ocenjena (niso še izdani in poravnani vsi računi) na 

približno 16.000 evrov. Do sedaj smo v ta namen zbrali 7.870 evrov. Nekaj 

smo imeli še v rezervi, nekaj ostaja še dolga … Z vašo in Božjo pomočjo 

bomo zmogli … Tako še enkrat vsem in vsakemu posebej iskrena hvala, 

Bog povrni … Hvala tudi izvajalcem del: Mizarstvu Branko Horvat, s. p., 

iz Svetincev; podjetju Fasade moj dom, d. o. o.; Stavbnemu kleparstvu 

Lenart Franček, s. p., iz Jiršovcev; kovaču Marjanu Lenartu s Strmca; 

Kamnoseštvu Arnuš, Jožef Arnuš, s. p., iz Vintarovcev; za ureditev 

elektrike Jožetu Zeleniku iz Janežovskega Vrha; Steklarstvu Anžel iz 

Placarja; vsem, ki ste pridali svoj del skrbi, dela in darov, da naša cerkev 

spet dobiva lepo podobo. BLAGOSLOV vsega dela bo v nedeljo, 3. 11. 

2019, ob 10. uri. Vabljeni. 

V Ob vsem tem obnavljamo (zaradi vlage) še veroučno učilnico. Nov je 

tudi kabinet pri učilnici, ki bo služil za hrambo materiala, ki ga rabijo pevci, 

veroučenci in oratorijski sodelavci … Hvala kamnosekom Jožefa Arnuša, 

pleskarju Robiju Koledniku iz Svetincev in sodelavcem, mizarju Martinu 

Gregorecu iz Janežovskega Vrha, elektrikarju Jožetu Zeleniku in drugim 

sodelavcem. 

OZNANILA … 

25. 10. ob 18. uri sveta maša ob 500-letnici posvetitve cerkve 

1. 11. ob 14.30 sveta maša in blagoslov grobov na pokopališču 

3. 11. – zahvalna nedelja: ob 10. uri sveta maša in blagoslov obnovitvenih 

del; po maši bo pogostitev pred cerkvijo in že praznovanje »martinove« 

nedelje; dobre gospodinje in vinogradniki, prosimo za dobrote. 
 
Še malo za smeh: Jezen sosed zakliče sosedu: »A to vaša mačka kar naprej koplje 

po mojem vrtu?«  

Drugi sosed: »Jasno, kaj mislite, da imam jaz čas za to?« 
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 

Ali bo Sin človekov, ko pride, našel vero na 

Zemlji? 

Jezus je svojim učencem govoril, kako je treba 

nenehno moliti in se ne naveličati. Kot primer 

jim je povedal priliko o vdovi, ki je stalno hodila 

k mestnemu sodniku s prošnjo, naj ji pomaga v 

pravdi proti njenemu nasprotniku. Sodnik se ni 

bal Boga, a je sklenil, da bo vdovi pomagal, ker 

je bil že sit njenega stalnega nadlegovanja. In 

Jezus odgovarja: »Pa Bog ne bo pomagal do 

pravice svojim izvoljenim, ki noč in dan vpijejo k njemu? Povem vam: 

Hitro jim bo pomagal do pravice. Toda ali bo Sin človekov, ko pride, našel 

vero na Zemlji?« 

Jezusov zaključek marsikoga izziva, da se sprašuje: »Koliko jih bo ob 

koncu sveta izbranih za nebesa zaradi vere v Boga?« Živimo v družbi, ki 

je zelo tolerantna. Pravimo, da so človekove osnovne pravice nedotakljive. 

Ena od njih je tudi ta, da si ima vsakdo pravico po svoje urediti življenje. 

Zato je vera privatna zadeva, ki drugega prav nič ne briga. To je res, kajti 

vsakdo se mora sam odločiti, kaj bo njegova najvišja vrednota. Jezus je bil 

Bog in bi zato svojim poslušalcem lahko vsilil resnico, o kateri je govoril, a 

tega ni storil. Spoštoval je človekovo svobodo in svoje govore pogosto 

zaključil z mislijo: »Kdor more razumeti, naj razume.« 
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Kako je torej s človekovo vero? Kdor je bil krščen v katoliški veri in v 

njej vzgojen, se ne more izgovarjati, da Jezusa ne pozna. Mnogi res ne 

živijo v skladu s krstno milostjo, ki so jo prejeli, a za svoje stanje ne 

morejo kriviti koga drugega, ker so si pot, po kateri hodijo, izbrali sami. 

Jezus to dobro ve, zato nas izziva z vprašanjem: »Ali res veruješ? Si 

pripravljen na moj ponovni prihod? Kako se boš zagovarjal oziroma kaj 

boš pokazal kot sadove svoje vere?« 

Kakšna je naša vera? Mnogi se pohvalijo, da so redni nedeljniki, da ne 

kradejo, ne goljufajo in nobenemu ne želijo nič slabega. Toda ali ne živijo 

tako tudi mnogi ateisti? Srečujemo se z ljudmi, ki jim glede poštenosti ne 

moreš nič očitati, a jih ne vidimo v cerkvi. Kaj kristjana loči od človeka, 

ki ne veruje? Prepričanje, da si za mnogo stvari, ki jih je naredil, ne more 

lastiti zaslug. Kot vsak drug se trudi, da bi sebe čim bolje poznal, in zaradi 

številnih milosti, ki mu jih Bog naklanja, slavi Boga, se mu zahvaljuje in se 

trudi, da s svojim življenjem ne bi bil nikomur v spotiko in pogubo. Vera 

namreč ni povezana s tradicijo in folkloro, ampak z osebnim odnosom, 

ko hodiš k maši iz prepričanja in ne zaradi strahu, kaj bodo rekli sosedje. 

  Župnik Branko Balažic, SDB 

 

KRISTJAN PRAZNUJE ter obhaja praznike in svete čase … 
 

 

I Zapovedani praznik VSEH SVETIH – 1. november: verni se svojih 

rajnih radi spominjamo, zanje molimo in darujmo za svete maše. Če še niso 

pridruženi občestvu svetih, jim naša molitev in sveta maša pomagata pri 

očiščevanju v vicah. Zato imamo vsako leto za rajne sveto mašo tudi na 

našem pokopališču (ob 14.30) in blagoslov grobov. Opažati je, da so 

nekateri grobovi osamljeni – so sicer lepo urejeni, a ni nikogar, ki bi za 

rajne molil. Zato lepo vabljeni ob tej uri, da se pridružite molitvi Cerkve. 

Predvsem povabite mlade in otroke, da bodo v vas videli zgled ter bodo 

nekoč tudi sami radi postali ob grobu in za rajne molili. 

 

AKTUALNO … 

 

 

 

 

 

 

 

 

II ZA BLAGOSLOV DRUŽIN IN DOMOV so zopet potrebne prijave … 

Mnogi so se od zadnje prijave pred 13 leti od nas poslovili, sedaj pa je 

odločitev naslednikov, ali blagoslov še želite … Mnogo je tudi priseljenih, 

ki imate sedaj priložnost, da s prijavo povabite duhovnika v svoj dom in 

skupaj z molitvijo prejmete blagoslov … 

Prijavite se lahko z izpolnjeno prijavnico, ki jo oddate v nabiralnik 

župnišča, osebno v pisarni župnišča, po elektronskem naslovu: 

joze.skofic@gmail.com … 

 

III SVETOURBANSKO LETO 

V času, ki je pred nami, bomo obhajali/praznovali dva 

lepa jubileja. 25. 10. 2019 bo točno 500 let, odkar so 

našo cerkev posvetili. 

Za žegnanje, tj. 24. 5. 2020, pa bomo praznovali 350 let, 

odkar so naši predniki ustanovili Župnijo svetega Urbana. 

Skupaj s člani župnijskega pastoralnega sveta bi rad, da 

nas ta praznovanja utrdijo v hvaležnosti in veselju, da po 

svetem krstu pripadamo skupnosti verujočih. Cerkve niso postavili z 

namenom, da bi bil to kulturni spomenik, ampak svetišče – prebivališče 

Boga. Je prostor, v katerem se verni človek povezuje z Bogom in 

vernim občestvom. Cerkev kot svetišče s svojo 500- in večletno dobo 

globoko zaznamuje tudi kulturo kraja. S svojo arhitekturno in z umetniško 

podobo (delom rezbarjev, kiparjev, slikarjev, pasarjev, kamnosekov, 

kovačev …) nosi lep pečat zgodovine …; to, kar vidijo oči in je delo 

človeških rok po navdihu Svetega Duha … 

Župnija – Cerkev v malem – ima ob vsem vidnem, za kar skrbi, še 

dragocenejše poslanstvo … Cerkev je skupnost verujočih, ki najprej po 

Jezusu Kristusu in delovanju Svetega Duha sprejema nauk in pot odrešenja 

ter ju s svojim delovanjem posreduje prihodnjim rodovom … 

BOGOSLUŽJE: zakramenti, zakramentali, blagoslovi, prazniki, časi 

cerkvenega leta (advent, božič, postni in velikonočni čas …), procesije, 

cerkvene pesmi, bogoslužni sodelavci (ključarji, mežnarji, ministranti, 

organisti, pevci, svečarji, tisti, ki cerkev čistite in krasite …) … 

OZNANJEVANJE: verouk, srečanja mladih, oratorij, misijoni, molitvene 

ure, predavanja, romanja, verski tisk … DOBRODELNOST – Karitas: 

skrb za uboge, osamljene, starejše, bolne, tiste, ki so v trenutni stiki … Le 

kdo bi mogel ovrednotiti vse duhovno poslanstvo župnije v 350-letnem 

obstoju … Naša je sedanjost, zato vas lepo vabim, da bi se radi 

vključevali v vse delo župnije … 

Prijavnica ZA BLAGOSLOV DRUŽIN IN DOMOV 

Podpisani prijavljam svoj/naš dom za blagoslov. 

Sem/smo __________________________________________________ 

Stanujemo: vas in hišna številka ____________________________________ 

Želim/-o tudi: a) maziljenje bolnega oziroma starejšega Podpis: 

  b) blagoslov nabožnih predmetov 
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