III ŠE MATERIALNI NAČRTI za prihodnost in prošnja za pomoč …
UREDITEV KURILNICE za župnišče in veroučno učilnico … Župnišče
ogrevamo s štedilnikom in pečjo v kuhinji. Vsa drva je treba v košari
znositi, porabi se jih veliko. Nova centralna peč je mnogo varčnejša. V
prihodnosti bi povezali s pečjo še učilnico in tako uredili ogrevanje le-te, ki
jo sedaj ogrevamo z elektriko.
OKNA NA ŽUPNIŠČU so stara preko 30 let in jih je treba zamenjati. V
vetru se zavese kar majejo; ko je zima, pa so izgube toplote izredno velike.
Če bodo nova, bo drugačen tudi izgled župnišča.
OPEKA na učilnici je v precejšnji meri dotrajana in uničena še od toče
pred sedmimi leti. Tudi late in še kakšen leseni del konstrukcije strehe bo
treba zamenjati …
Vse to je povezano s precejšnjimi stroški in z delom. V letošnjem letu
(2015) nisem kaj posebej prosil. Nabirke ob nedeljah (od 140 do 150 €)
komaj zadostujejo za sprotno plačevanje položnic. Vem, da je stiska vse
večja, a velike so tudi potrebe po obnovi in vzdrževanju. ZATO VAS
PROSIM, DA BI TISTI, KI ZMORETE, POMAGALI PO SVOJIH
MOČEH IN PRESOJI. Če bomo stopili skupaj ter pomagali materialno in
duhovno z molitvijo, bomo tudi to uredili. Lepo prosim in Bog povrni za
vsak dar, delo in duhovno podporo.
OZNANILA ...
24. 12.: SVETI VEČER – ob 24. uri božičnica (pripravljajo jo mladi naše
župnije) in polnočnica (Petarde so za nekulturne in nevzgojene!).
25. 12.: BOŽIČ – praznik Gospodovega rojstva, sveti maši ob 7. in 10. uri.
26. 12.: štefanovo – blagoslov vode in soli; pobiranje stolnine.
26. 12. ob 17. uri BOŽIČNI KONCERT Destrniškega okteta z

gosti. Lepo vabljeni.
27. 12.: god sv. Janeza – blagoslov vina in nedelja sv. Družine – pri 10.
maši blagoslov otrok in srečanje ZAKONCEV JUBILANTOV. Lepo
vabljeni.
28. 12.: začetek blagoslova domov. Potekal bo po ustaljenem redu in tam,
kjer ste prijavljeni.
Še malo za smeh … Župnik je peljal ministrante na izlet. Ustavijo se v
gostilni in začno uživati dobrote iz popotne torbe. Pride natakar in reče:
»Fantje, tako pa ne bo šlo. Če hočete ostati, morate nekaj naročiti.« »Če je
tako, pa naročamo lepe pozdrave za vašega šefa,« reče župnik.
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 …
MOLITEV papeža Frančiška ob jubilejnem letu
Gospod Jezus Kristus, učil si nas, naj bomo
usmiljeni, kakor je nebeški Oče, in rekel si nam, da
kdor vidi tebe, vidi Njega.
Pokaži nam svoje obličje in bomo rešeni. Tvoj
ljubezni poln pogled je osvobodil Zaheja in Mateja
zasužnjenosti z denarjem, prešuštnico in
Magdaleno iskanja sreče v ustvarjenih stvareh.
Ganil je Petra, da je po izdaji jokal, in je zagotovil
raj skesanemu razbojniku.
Stori, da bo vsak od nas prisluhnil, kakor da je njemu namenjena beseda,
ki si jo rekel Samarijanki: 'Če bi poznala Božji dar!' Ti si vidno obličje
nevidnega Očeta, Boga, ki izraža svojo vsemogočnost predvsem z
odpuščanjem in usmiljenjem.
Stori, da bo Cerkev v svetu vidno obličje Tebe, njenega vstalega in v
slavi bivajočega Gospoda. Hotel si, naj bodo Tvoji služabniki oblečeni v
slabost, da bodo imeli pravo sočutje do tistih, ki so v nevednosti in zmoti.
Stori, da se bo vsak, h kateremu se bo približal kdor koli od njih, čutil
pričakovanega, ljubljenega in da mu je od Boga odpuščeno. Pošlji
svojega Duha ter z njegovim maziljenjem vse posveti, da bo jubilej
Usmiljenja leto Gospodove milosti in bo lahko tvoja Cerkev s prenovljenim
navdušenjem revežem prinašala veselo sporočilo, razglašala zapornikom ter
zatiranim svobodo in slepim vračala vid.
Po priprošnji Marije, Matere Usmiljenja, to prosimo Tebe, ki živiš in
kraljuješ z Očetom in s Svetim Duhom na veke vekov. Amen.

Naj božična luč radosti in miru zasije v nas, da bomo kot
kresničke: sposobni svetiti v temi ter kazati pot dobrote in
ljubezni. (Iz božičnega voščila naših škofov)
Želimo Vam veliko božičnega veselja, miru
blagoslova
letu 2016.
KRISTJANin
PRAZNUJE
tervobhaja
praznike in svete čase …
Župnik s sodelavci

I BOŽIČ in BOŽIČNI ČAS … Praznik
Gospodovega rojstva nas naj navdaja z veseljem,
predvsem pa z notranjo sproščenostjo ob
Novorojenem.
Jezus prihaja na svet in v naše življenje z
razlogom – da nas osvobodi, odreši …, saj sami
pogosto doživljamo, kako nas želita svet in čas
»privezati« nase, nam vzeti svobodo, mir,
sproščenost, vrednote …
Ne dopustimo, da bo šel božič s svojo vsebino
mimo nas …, zato želim lepo praznovanje ob jaslicah v molitvi, pesmi,
druženju, miru …, čeprav to ne pride samo od sebe. Tudi za te stvari se je
treba potruditi … Začnimo že danes …
II JUBILEJNO LETO BOŽJEGA USMILJENJA …
8. december 2015–20. november 2016
Naš nadškof msgr. Alojzij Cvikl piše: »Papež
želi, da bi bil to ugoden čas za Cerkev, da bi v
tem času še močneje in učinkoviteje živeli in
prinašali svetu bistvo veselega oznanila –
usmiljenje in odpuščanje. Božje usmiljenje v
današnjem ranjenem svetu lahko postane
otipljivo in vidno le po nas kristjanih, če bomo
pred svetom živeli to bistveno razsežnost. Misel
na božjo dobroto ter izkušnja veličine
njegovega
usmiljenja
dajeta
našemu
oznanjevanju smisel in novo moč … Romanja v
svetoletna svetišča in naše stopanje skozi sveta
vrata naj bodo za vsakega od nas trenutki, ko se bomo pustili objeti
Božjemu usmiljenju in odpuščanju. Vse to naj nas tako prevzame, da bomo
tudi mi usmiljenji do drugih, kakor je Oče usmiljen z nami.«
Ob blagoslovu domov boste prejeli tudi posebno zloženko s spodbudami
svetega leta.

AKTUALNO …
I VERSKI TISK
Ob koncu leta in začetku novega smo povabljeni, da se naročimo tudi na
verski tisk. Kar človek prebira in spoznava, prihaja vanj, v njegovo srce in
dušo … Zato je verski tisk za kristjana ob Svetem pismu lep pripomoček pri

vzdrževanju duhovne kondicije. Lepo vabljeni, da bi ostali zvesti naročniki
oziroma da se pridružite še novi. Tednik Družina (celoletna naročnina je
93,60 €), mesečnik Ognjišče, ki se predvsem priporoča mladim in
birmancem (celoletna naročnina je 29,70 €), in drugi verski tisk
(Misijonska, Glasnik, Novi svet …) naj bodo tudi pri nas doma.
II POMEMBNEJŠI DOGODKI V LETU 2016
23. 1.: župnijski zimski športni dan
21. 2.: križev pot – Sv. Peter pri Mariboru (Malečnik)
26.–28. 2.: duhovne vaje za birmance pri Sv. Trojici v Halozah
6. 3.: dekanijsko srečanje ŽPS pri Sv. Trojici v Halozah
12. 3.: duhovne vaje za župnijske sodelavce v veroučni učilnici
24. 3.: začetek devetdnevnice pred birmo
27. 3.: VELIKA NOČ
28. 3.: materinski dan (pri deseti maši pozornost staršem)
3. 4.: SVETA BIRMA
10. 4.: dekanijska revija pevskih zborov
17. 4.: dekanijski molitveni dan za duhovne poklice – Kidričevo
24. 4.: izpoved vere za devetošolce
1. 5.: florjanovo (gasilci obeh društev)
5. 5.: vnebohod
8. 5.: SVETO OBHAJILO
15. 5.: BINKOŠTI ter srečanje bolnikov in starejših
22. 5.: ŽEGNANJE ob godu sv. Urbana
in 40 let mašništva g. Mirka Horvata
26. 5.: SVETO REŠNJE TELO in KRI
27. 5.: srečanje zakoncev in zakonskih skupin v Markovcih
18. 6.: župnijski poletni športni dan
26. 6.: izlet tistih, ki bodo hodili k šmarnicam, ministrantov in pevcev
29. 6.–3. 7.: oratorij
24. 7.: Krištofova nedelja (blagoslov avtomobilov)
15. 8.: velika maša, praznik Marijinega vnebovzetja
16. 8.: rokovo in celodnevno češčenje
3. 9.: romanje na Svete Gore
8. 10.: dekanijsko romanje na Slomškov grob ob svetem letu
23. 10.: romanje na Brezje
1. 11.: VSI SVETI
20. 11.: Kristus Kralj, zaključek svetega leta usmiljenja
27. 11.: 1. adventna in nedelja Karitas

