
Obilje odrešenjskega miru naj bo 

OB BOŽIČU – ROJSTVU ODREŠENIKA – 

navzoče v vašem osebnem,  

družinskem in celotnem življenju … 

Naj se Jezus ne rodi zaman … 
Vse dobro ob praznikih in v novem letu 2018 

vam želi župnik s sodelavci. 

 

II VEROUK, OBISK SVETE MAŠE IN NALOGE … 

Če je obisk veroučencev, ki so vpisani, še kar zadovoljiv, pa je drugo 

vprašanje obiska svete maše, znanje (tudi molitev) in urejenost 

delovnih zvezkov. Starši ste ob krstu obljubili, da boste otroka krščansko 

vzgajali, in k vzgoji na prvem mestu spadata molitev in sveta maša. Veliko 

je otrok, ki se vsako leto na novo uči molitev, kar pomeni, da ne molijo, da 

ne molijo v družini … Kar nekaj je otrok, ki so v teh treh mesecih verouka 

bili pri maši samo enkrat ali celo nikoli. Ne vem, kako se bomo izgovarjali, 

ko bomo vprašani, kje smo bili, ko bi naj izpolnili Jezusovo naročilo o 

maši: To delajte v moj spomin! Lepo vas prosim, dragi starši, poglejte 

jim tudi delovne zvezke in njihove naloge: nekatere manjkajo, so kar tako 

na »pamet« narejene, da ne govorim o pravopisu. Pa ne govorim o prvi 

triadi, ampak od 5. razreda dalje. Škoda, da nivo tako vidno pada … Otroci 

vas potrebujejo, pa ne zato, da jim kupujete pozornost in ubogljivost, 

ampak za vzgojo in odgovorno oblikovanje mladega življenja. 

Če bi Jožef in Marija Jezusa kar pustila … »Zakaj si nama to storil?« sta 

tožila pri dvanajstletnem in bila v skrbeh zanj. In kje je skrb sodobnih 

staršev in družin? Upam, da ne samo pri materialnem, vidnem … 

 

OZNANILA … 

25. 12.: BOŽIČ – praznik Gospodovega rojstva, sveti maši ob 7. in 10. uri. 

26. 12.: štefanovo – blagoslov vode in soli; pobiranje stolnine. 

 Dan samostojnosti.  

27. 12.: god sv. Janeza – blagoslov vina. 

27. 12.: začetek blagoslova domov. Potekal bo po ustaljenem redu in tam, 

kjer ste prijavljeni. 

 

31. 12.: obhajanje praznika SVETE DRUŽINE.  

Ob 10. uri bosta pri sveti maši  

srečanje ZAKONCEV JUBILANTOV  

in BLAGOSLOV OTROK.  

Zakonci jubilanti in družine z otroki, lepo vabljeni. 

 

Še malo za smeh … 

»Naš župnik je kot ljubi Bog,« pravi neki faran. »Kako to misliš?« »V 

nedeljo je nedosegljiv in čez teden je neviden.« 
Izdala: Župnija Sv. Urban – Destrnik, odgovarja Jože Škofič, žpk., tel.: 753 0151 (041 402 468) 
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Božično voščilo mariborskega 

nadškofa 
Adventni čas, ki nas je pripravljal na božični 

praznik, je v nas želel ustvariti ozračje 

pričakovanja in odprtosti. 

Tako je osnovno sporočilo božičnih 

praznikov, da je Bog znova in znova na poti 

k človeku. 

V vsakdanjem življenju so obdobja, ko čutimo 

»tišino Boga«; ko ne čutimo njegove bližine 

in se nam zdi oddaljen. Kako premagati to 

noč? Vera je odnos, je nekaj živega, ki gre tudi preko kriz in teme. So pa 

tudi obdobja sreče in bližine. 

Ne smemo pozabiti, da je Bog tisti, ki je z nami tudi takrat, ko ne čutimo 

njegove bližine; da je tisti, ki vstopa v naše življenje, ki trka na vrata našega 

srca. 

To daje človeku upanje, ki ni kakšna utopija, ampak postaja resničnost. 

Božični prazniki, ki so pred nami, so nova priložnost, da se utrdi naša vera 

v skrivnost, ki razodeva dobroto in človekoljubnost Boga, našega 

Odrešenika. Ti dnevi so priložnost, da o tej skrivnosti več razmišljamo in se 

v srcu zanjo zahvaljujemo. 

V zgodbo Božjega vstopanja v naš svet je vključen vsak od nas. 

Ta vključenost se lahko kaže le v zunanjem praznovanju božičnih običajev. 

 

http://www.sv-urban.com/
mailto:joze.skofic@gmail.com


 

Povabljeni pa smo, da od tega zunanjega, kar je človeku v oporo, naredimo 

korak naprej k pravi vsebini in sporočilu božiča. 

Sporočilo božiča je v dejstvu, da je Bog po Besedi, ki se je učlovečila in 

naselila med nami, spregovoril »končno besedo«, se pravi besedo, ki 

izžareva vso globino njegove ljubezni in pozornosti do človeka. 

Želim, da bi božično sporočilo doseglo čim več ljudi in da bi ob tem 

praznovanju božiča naše življenje dobilo nov zagon in novo vsebino. 

Naj bo novo leto 2018 ustvarjanje okolja z Božjim Sinom, ki ga krasijo mir, 

poštenje, domačnost in dobrota. To pa so osnovni pogoji na poti človeka k 

sreči.            Msgr. Alojzij Cvikl, DJ, mariborski nadškof metropolit 

 

KRISTJAN PRAZNUJE ter obhaja praznike in svete čase … 

BOŽIČ – rojstvo našega Odrešenika 

Gospod Jezus,  

pridi nam na pomoč  

in nam pomagaj najti svoj božič! 
Ukradli so nam ga – tvoj božič, Jezus! Že 

oktobra so nabasali trgovine z jelkami in 

lučkami, s posladkanimi in kičastimi angelčki 

ter figuricami vseh vrst: miklavži in parklji, 

božički in dedki mrazi. 

Svetovne trgovske korporacije brez vesti in 

brez sočutja do božiča in njegovega 

sporočila, da si se rodil v bedi betlehemskega 

hleva, Jezus, hočejo mastno zaslužiti na tvoj 

račun. Purani, pite, kolači in sladkarije, 

mesovje v neštetih tonah, vse sorte vina in 

šampanjcev romajo v veselem decembru na 

krožnike in v kozarce človeške nenasitnosti. 

Na smučiščih in v toplicah, na obali in po hotelih, v zabaviščih in na 

plesiščih – povsod kričijo, plešejo in tudi grešijo – vse v imenu božiča. 

Glavni nisi ti, Jezus, ampak neki čudaški Božiček, ki z jelenčki poplesava 

po zraku in skozi dimnik spušča darove. 

Tvoj evangelij, Jezus, ki govori o tvojem rojstvu, so zamenjali s pravljico o 

Božičku s severa, ki ga v resnici sploh ni – ampak mora biti, zato da tebe ne 

bi bilo, Jezus. 

Dragi Jezus, če misliš tudi še letos iz nebes prodreti skozi to zmešano 

kaotično božično norenje in poplesavanje ter nas kljub vsemu poiskati, 

potem te lepo prosim, da vsaj za tiste, ki bi si želeli normalno in 

človeško praznovati božič, ponovno prineseš svoj pravi božič. 

Radi bi doživeli tvoje rojstvo kot radost, da si prišel med nas in da ostajaš z 

nami. Radi bi to radost podelili z drugimi, ki so miroljubni, krotki in iz srca 

ponižni. Jezus, ob prazniku tvojega rojstva nimamo dosti zahtev. Samo 

pomagaj nam najti svoj božič. Pomagaj nam najti nas same, ker so z 

božičem ukradli tudi naše duše in našo vero vate, Jezus. 

Usmili se nas, Jezus! Pridi med nas, Jezus! Ne zapusti nas, Jezus! 

VAM, DRAGI PRIJATELJI, 

želim, da bi našli božič Jezusovega rojstva. Naj vas novorojeni Gospod 

okrepi v duši z upanjem in radostjo, da je on Gospod vseh časov in naše 

večnosti. V tej gotovosti, ki nam jo daje vera, skupaj vstopimo v novo leto 

2018, ki naj bo tudi za vas blagoslovljeno, mirno in varno. 

Msgr. dr. Peter Štumpf, soboški škof 

 

AKTUALNO … 
I SODELOVANJE PRI SVETI MAŠI … Kdaj stojimo in kdaj sedimo? 

Zakaj sem se odločil za spreminjanje navade sedenja in stoje pri maši? Iz 

dveh razlogov … Prvi je ta, da se je v naši cerkvi pri maši veliko stalo – 

mnogi ste me na to opozarjali (vedno več je tudi starejših, ki teže stojijo; 

tudi klopi so ozke in je težko stati). Drugi razlog je ta, da če ni tistih dveh, 

treh, ki redno hodijo vsak dan k maši, potem mnogi ne vedo več, kako in 

kaj. Da si laže zapomnimo, se je poenostavilo, in sicer tudi glede na 

navodilo, ki ga lahko o stoji preberemo v knjigi Pridi, Sveti Duh (knjiga 

priprave na sveto birmo). 

STOJA je znamenje spoštljive pozornosti in pripravljenosti za sprejem 

poslanstva, ki nam je zaupano. Zato v začetku svete maše vstanemo, da 

sprejmemo duhovnika – voditelja bogoslužja, ki predstavlja Kristusa. Stoje 

pojemo alelujo, poslušamo evangelij in izpovemo vero. Stojimo pri 

hvalospevu in ko Boga kličemo z najlepšo besedo, ki jo zmore človeški 

jezik: Oče naš. Stojimo, ko sprejemamo najvišjega gosta Jezusa pri svetem 

obhajilu. Ob koncu svete maše stoje sprejmemo blagoslov in smo 

pripravljeni izpolniti svoje dolžnosti v vsakdanjem življenju. 

Skratka, stojimo: v začetku svete maše do berila; pri evangeliju, prošnjah in 

veri; ko začnemo moliti svet, svet, svet in pri povzdigovanju; pri očenašu; 

ko prejmem obhajilo in blagoslov. 

O podaji rok pri pozdravu miru pa je navodilo, da mir zaželim na levo in 

desno …; se ne obračam ali stegujem v drugo in tretjo vrsto … Izjemoma, 

če sem sam v klopi, pač stopim k najbližjemu. 


