II OBISK SVETE MAŠE … Sam kot župnik in tudi člani ŽPS opažamo,
kako se obisk zmanjšuje. Škoda, da tako hitro opustimo, kar je naša
krščanska dolžnost. Odnos do svete maše kaže naš odnos do vere, Boga,
Kristusa, zakramentov, župnije … Če bi vsak kristjan vsaj enkrat na
mesec prišel, bi bilo stanje bistveno drugačno … Hvala za pričevanje tistim,
ki redno prihajate … Naj bo to pisanje spodbuda staršem, družinam,
otrokom, mladim, da bi našli več poguma, predvsem pa vere, in s tem
bomo našli tudi čas … Zelo zaskrbljujoč je tudi obisk svete maše otrok –
veroučencev.
III NOVA OKNA IN VRATA NA ŽUPNIJSKI CERKVI
Prav in lepo je, da skrbimo za svoje svetišče. Že nekaj časa vsi skupaj
opažamo, posebej ko je veter, da so okna dotrajana. Prav tako kažejo »zob
časa« vrata. Pridobili smo soglasje spomeniškega varstva za zamenjavo
oken in dvoje vrat (na ženski in moški strani). Za glavna vrata je treba še
dodatno soglasje po restavratorskem pregledu ... Okna bodo ohranila isto
podobo, bodo pa vstavljena stekla termopan. Vrata bodo izdelana po
posebnem načrtu; širša bodo in tako prijazna za vstop tudi otrokom na
vozičku, invalidom ... Bog povrni za vsak dar, ki ste ga ali ga še boste
namenili v ta namen. Imamo že tudi enega botra za eno okno; morda se še
kdo opogumi in daruje v ta namen. Imena botrov bomo namestili na okna ...
Bog povrni …
IV Ker je investicij vedno dovolj in preveč, se za darove priporočamo
tudi ob krstih in porokah, kakor je navada v mnogih župnijah. Naj za to
poskrbi eden od domačih (boter, priče ...). Bog povrni …
OZNANILA
I Vabljeni k obredom velikega tedna in dejavnemu praznovanju VELIKE
NOČI. Blagoslov jedi bo po ustaljenem redu. Darovi ob blagoslovu bodo
za nova okna in vrata. Bog povrni …
II 5. 5. – FLORJANOVA nedelja
III 12. 5. – slovesnost PRVEGA SVETEGA OBHAJILA
IV 26. 5. – ŽEGNANJE ob godu sv. Urbana
V 26.–30. junij – ORATORIJ
Še malo za smeh: Janez se z Micko sprehaja po sejmu. Ogovorita ga dve
dekleti, ki predstavljata belo tehniko, rekoč: »Gospod, imate doma pomivalni
stroj?« Janez odvrne: »Seveda ga imam.« Dekleti: »No, potem pa dovolite, da
vam predstaviva revolucionarne tablete za pomivalni stroj; jih želite kupiti?«
Janez pokliče Micko in jo vpraša: »Micka, boš jedla te tablete?«
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
Polom, spominjanje, vrnitev in nov začetek
Gospod je vstal, grob je prazen. Presenetljiv je konec
velikonočnega evangeljskega odlomka. Tisti, ki so
vstopili v prazen grob, še niso doumeli, kaj se je
resnično zgodilo. Verjeli so, da Gospoda v grobu ni, a
pot do vere v vstalega Gospoda, v Njega, ki je smrt
premagal, jih še čaka. Kaj jih bo pripeljalo do vere?
Šele srečevanje z Gospodom po vstajenju v učencih
prebudi nova spoznanja in resnično vero v živega Boga.
Prazen grob je podoba našega vsakdana. Ob njem
sem se spomnil na priliko o izgubljenem sinu. Spomnimo se, kako je izgubljeni
sin zapustil Očeta, zapravil vse premoženje in pristal med svinjami. Šele tedaj
mu je seglo do srca tisto, kar je v Očetovem domu že imel, a je zapravil. Ko se
je spomnil, se je odločil za vrnitev. Ta korak še ni bil korak vere, ampak korak
na poti do Očeta. Oče ga je čakal, da ga objame, poljubi, mu da prstan na roke,
sandale na noge in ga obleče v svatovsko obleko. On sam še ni bil gotov, da je
Oče res dober, da se splača biti doma. Zaenkrat je bil to le prvi korak nazaj v
Očetovo hišo. Mar niso nekaj takega doživeli tudi učenci ob Jezusu? Marija
Magdalena, Peter in Janez so vsi, bi lahko rekli, kaj zagrešili. Marija
Magdalena je verjetno bila javna grešnica; Peter ga je zatajil; Janez ga je imel
sicer izredno rad, a verjetno si je moral priznati, da je le nemo stal pod križem
in se ni zavzel, da Gospoda ne bi križali.
Korak učencev je bil podoben izgubljenemu sinu. Učitelj je bil mrtev, a oni
so začeli spoznavati, da so mrtvi oni, če ga nimajo. Ugotavljali so, da je pri
njem tisto več, kar so v življenju iskali. Zato se ne morejo sprijazniti proč od
njega. Prva je tekla h grobu Marija Magdalena, da bi Gospoda mazilila.
Učenca sta prav tako tekla, ko sta izvedela, da Gospoda ni. Polomu torej sledi

Vesele, blagoslovljene
in v globoki veri doživete
velikonočne dneve in praznike Vam želimo.
Župnik s sodelavci

spominjanje, spominjanju vrnitev. A tu je šele začetek. Niso še doumeli pisem.
Da bi jih, so potrebovali še nekaj. Gospod jim je moral priti naproti.
Srečevanje z njim jim je šele vlilo vero, iz katere so začeli na novo živeti.
Želim vam veselo veliko noč ali – še bolje – veselo novo velikonočno jutro.
Da bi ob polomih svojega življenja, svojih odnosov in načrtov ne obupovali,
ampak ohranili hrepenenja živa. Gospod ni prišel za smrt, za obup, ampak
za novo življenje in vstajenje.
A tu je šele začetek nove poti. Želim vam, da bi bilo to jutro resnično nov
začetek, in želim, da sklenemo, da bomo ob Gospodu bolj vztrajali. Šele tu
naša vera začne rasti. Potrebujemo srečevanje z Vstalim, druženje z njim in
poslušanje ob njegovih nogah. Gospod je vstal in živi. Živi med nami v
zakramentih. Hodi med nami v božji besedi in hodi med nami kot tisti, ki nam
pomaga ali potrebuje našo pomoč. Vabim vas, da poživimo odnos do
zakramentov – svete maše, obhajila, spovedi; da zaživimo na novo ob
poslušanju božje besede in svoje življenje bolj usmerimo v konkretno
pomoč ljudem v stiski. Tam bo naša velikonočna vera pognala korenine in
postala drevo, pod katerim bodo našli senco utrujeni in razkropljeni. Potem pa
vztrajnega druženja z Gospodom. On je vstal in živi, naj živi v nas in po nas.
(Neznani avtor)

KRISTJAN PRAZNUJE ter obhaja praznike in svete čase …
VELIKI TEDEN
S cvetno nedeljo smo vstopili v veliki teden, ki mu
pravimo »veliki«, ker je za nas kristjane (in ne samo za
kristjane, pač pa za vsakega človeka, ki je sposoben
globljih in pravih vprašanj o sebi, svetu in Bogu)
razlagalec najskrivnostnejših dogodkov našega
življenja; tistih, ki nas še čakajo, in tistih, ki so obenem
najpomembnejši in ključni tudi v Odrešenikovem
življenju. So trije: neizprosno telesno in notranje trpljenje, smrt in vstajenje.
V velikem tednu ne moremo biti samo poslušalci svetih besedil in molitev
ali gledalci obredov, temveč soudeleženci velikotedenskega dogajanja. V
velikem tednu se vsako leto znova prepletejo naša potujoča in negotova
življenja z Jezusovimi trpljenjem, smrtjo in vstajenjem.
PRVI TRIJE DNEVI … Kdor se še ni spovedal, naj poskrbi za to
vstajenjsko opravilo.
SVETO TRIDNEVJE … Sveto tridnevje je skupno ime za zadnje tri dni
velikega tedna: četrtek, petek in soboto. Vsak dan tridnevja je dan
posebnega spomina na dogodke, ki so se zvrstili v Jezusovem prehodu iz
življenja v zadnje trpljenje, smrt in vstajenje. Za nas je vsak dan vabilo, naj

opravimo notranje prehode k ponotranjenju spomina, in to od
ponotranjenega spomina k pomenu zame in za vse – v današnjem svetu in
življenju v njem; z začetkom pri sebi. Tudi zaradi tega si prizadevajmo,
da se bomo udeležili obredov svetega tridnevja in da bomo pri njih
sodelovali.
VELIKI ČETRTEK
Jezus s svojimi najbližjimi obhaja zadnjo večerjo, evharistijo. Evharistija je
prvotno ime za mašo; apostole združuje z Jezusom. Jezus druži tudi nas: pri
maši; ta dan je spomin zadnje večerje. Spomnimo se: Jezus umiva noge
apostolom in s tem pokaže, da ni krščanskega življenja brez dobrih del. Po
večerji Jezus odide v vrt Getsemani, na kraj molitve, po kateri se izroči v
Božje roke.
VELIKI PETEK – DAN POSTA
Je dan strogega posta. Odrasli in otroci darujemo
prihranek posta za druge. Je DAN KRIŽEVEGA
POTA. Kdor se ne bo mogel udeležiti skupnega
križevega pota, ga opravi doma. Je dan obrednega
obhajanja Gospodove smrti. Pri cerkvenem obredu
velikega petka prisluhnemo tišini, nato poslušamo
božjo besedo o zadnjih dogodkih Jezusovega
življenja, molimo prošnje za vse potrebe, počastimo
sveti križ in prejmemo sveto obhajilo. To je dan posta, molitve in tišine.
VELIKA SOBOTA
Jezus je v grobu. Zanj ni več trpljenja in preganjanja, je samo še mir v
Bogu. Pripravo na veliko noč so pri nas zaznamovali številni običaji. Po
svojih močeh jih ohranjajmo. Kjer za kuhanje uporabljamo ogenj, ga
prižgemo z blagoslovljenim ognjem, ki ga duhovniki na ta dan ponekod
blagoslavljajo. Ob določeni uri nesemo k blagoslovu velikonočne jedi:
kruh, potico, meso, pirhe, hren … Velikonočne jedi so podoba velikonočne
večerje, po kateri so Izraelci šli iz suženjstva v obljubljeno svobodo.
V cerkvi se udeležimo slavja velikonočne vigilije.
AKTUALNO (še nekaj iz prejšnjega župnijskega lista)
I BLAGOSLOV DRUŽIN IN DOMOV … Hvala za lep sprejem, molitev
in srečanja na vaših domovih. Nimam nobene slabe izkušnje … Bodo pa
pred božičem zopet potrebne prijave … Mnogi so se od zadnje prijave pred
13 leti od nas poslovili, sedaj pa bo odločitev naslednikov, ali blagoslov še
želite … Mnogo je tudi priseljenih in tudi ti imate sedaj priložnost, da s
prijavo povabite duhovnika v svoj dom in skupaj z molitvijo prejmete
blagoslov …

