
 

Iz Betlehema Luč mir Božji širi –  
ta Luč, ki Kristus, Božji Sin je pravi.  
Gospod, svoj mir in blagoslov razširi,  

kot so želeli angeli v višavi. (Sestre klarise) 

 

Vesele in blagoslovljene dneve ob prihodu 
NOVOROJENEGA ODREŠENIKA na svet  

in obilje vsega dobrega v novem letu 2020. 
Župnik s sodelavci 

Prosim tudi društva in druge skupine, da bi te večere in dneve pred 

žegnanjem, to je 22., 23. in predvsem 24. maja, če je le mogoče, pustile 

proste za vse verne naše župnije. Ne nazadnje vas je še večina vernih in bi 

se naj pridružili praznovanju tega leta. Še posebej vabljeni starši in 

veroučenci.        LEPO VABLJENI … 

II ZA BLAGOSLOV DRUŽIN IN DOMOV so zopet potrebne prijave … 

Prijavite se lahko z izpolnjeno prijavnico (bila je natisnjena v prejšnjem 

župnijskem listu), ki jo odložite v župnijski nabiralnik ali osebno v pisarni 

župnišča, po elektronskem naslovu: joze.skofic@gmail.com … Lahko pa 

svojo željo sporočite tudi članom ŽPS, spremljevalcem po vaseh … 
Naj bo blagoslov odraz osebne vere, pripadnosti župniji in ne stvar navade 

oziroma tradicije. Kdor se še ni, naj se pravočasno prijavi. Blagoslovi po vaseh: 

JIRŠOVCI in GOMILA – 27. in 28. dec.; DRSTELJA in GRAJENŠČAK – 30. 

in 31. dec. (dopoldan); JANEŽOVCI in PLACAR – 2. in 3. jan.; JANEŽOVSKI 

VRH – 4. jan.; STRMEC in TRNOVSKI VRH – 6. jan; ZASADI, GOMILCI 

in DESENCI – 7. jan.; SVETINCI – 8. jan.; LEVANJCI – 9. jan.; DOLIČ in 

ZG. VELOVLEK – 10. in 11. jan.; LOČKI VRH – 13. jan.; DESTRNIK – 14. 

in 15. jan.; VINTAROVCI – 16. in 17. jan. 
Ker mnogi ob tem darujete tudi svoj dar, kar ni nobena obveznost, prosim, povejte, 

ali je vaš dar za duhovnika ali za Cerkev. Duhovniki nimamo nobene plače in 

zato z Vašimi darovi poravnamo zdravstveno in pokojninsko zavarovanje … 

Cerkev/župnija, skupnost vernih, pa potrebuje sredstva za vzdrževanje, obnove, 

programe ... Verjetno Vam je tudi znano, kaj vse smo postorili v zadnjem času. 

III VERSKI TISK je nepogrešljiv za spoznavanje in utrjevanje vere in 

Cerkve. Zato vabljeni, da bi v vsaki družini imeli vsaj kak izvod verskega 

tiska: Družino, Ognjišče, Mavrico, Najst, Novi svet, Misijonska obzorja, 

Cerkev v sedanjem svetu … Vabljeni k naročilu. 
 

OZNANILA … 

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

 dan samostojnosti in enotnosti 

27. 12.: god sv. Janeza – blagoslov vina in  začetek blagoslova domov 
 

29. 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: »Oh, ne vem, kaj naj podarim ljubljeni ženi za božično darilo,« 

pravi Andrej prijatelju. »Pa jo vprašaj naravnost, kaj si želi.« »Toliko pa spet ne 

nameravam potrošiti.« 
 

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: BOŽIČ 

In Beseda je bila Bog 

Grška beseda evangelist (tisti, ki prinaša dobro 

novico; euangelistēs) opisuje tekača, ki je tekel 

z bojišča, da bi naznanil, ali je sovražnik 

njihovo ljudstvo premagal in ga bo zasužnjil ali 

so oni zmagovalci in svobodni. Oči vseh so bile 

uprte v vrhove hribov, da bi prvi uzrli tistega, ki 

je prinašal sporočilo. Če je šepal in se premikal počasi, je to pomenilo, da 

so premagani. Če je veselo mahal, so bili zmagovalci. Sporočilo božiča je 

zmagoslavje in svoboda. Starodavna sovražnika greh in smrt je premagala 

milostna Božja ljubezen. »Kako ljubke so na gorah noge glasnika radosti.« 

(Iz 52,7) Evangelist je Jezus, čigar rojstvo pomeni, da sta Božje in človeško 

postala eno. Božje telo je na svetu, roke so dvignjene v zmagoslavju. S 

prihodom Emanuela, Boga z nami, ima človeško življenje Božji 

potencial.  

Biti človek pomeni imeti Božjo smer, večno življenje v Bogu. Dobra novica 

božiča je evangelij Božjega življenja. To razglasimo med vsako 

evharistično daritvijo, ko molimo: »Po skrivnosti te vode in tega vina naj 

bomo deležni Božje narave Kristusa, ki je bil deležen naše človeške 

narave.« To imenujemo najteže razumljena krščanska skrivnost, ker toliko 

verujočih še vedno vidi svoje življenje kot težak boj, da bi si raje zaslužili 

nebesa s herojskimi krepostmi in z žrtvijo, kot da bi nebesa sprejeli kot dar, 
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ki nam ga podarja Jezus, naš brat. Zakon z Jezusom prinaša novo stvaritev, 

človeško naravo, izpopolnjeno z milostjo, povezano s slavo, tempelj 

bivajoče Božje Trojice. Pri maši na božični dan slišimo to, kar smo nekdaj 

slišali ob koncu vsake latinske maše – mogočen predgovor Janezovega 

evangelija: »V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in 

Beseda je bila Bog.« Beseda logos pomeni v grščini izvor in način urejanja 

celotnega vesolja, um Stvarnika, ki se izraža v vsem, kar obstaja. Jezus je 

torej vidna podoba nevidnega Boga, popolnost Božjih načrtov za vesolje, 

razkritih v Kristusu. Janez ponovi prvo svetopisemsko besedo: »V 

začetku.« Tako razglasi novo stvarjenje. Luč se pojavi v temi, da razkrije 

pomen sveta in končni namen človeškega življenja: prijateljstvo z Bogom. 

Božič praznujemo človeško; tako zelo, da se izjemna teologija praznika 

izgubi ob zbiranju družinskih članov, podarjanju daril, veselju otrok, 

festivalu lučk, s čimer smo okužili vso kulturo. K božiču prinašamo 

prirojeno skrb za rojstvo otroka, vsakega otroka, še posebej pa svojih otrok, 

vnukov in posebno ranljivih novorojenčkov, ki prihajajo na svet v težkih 

razmerah, med nasilje in revščino, prav tako, kakor je bilo tistega prvega 

božičnega dne. Božič z lahkoto v nas prebudi čustva in nostalgijo ali 

zbere globoka razmišljanja, kako skrivnostno je naše življenje v 

resnici. Kaj pomeni, da smo tu? Kaj je tisto, k čemur prispevajo vse 

generacije, ko osmišljajo zgodovino proti nekemu namenu, ki je onkraj 

našega razumevanja? Modri smo, ko stojimo pod nočnim zvezdnim nebom 

in se sprašujemo, KDO SPLOH SMO. Odgovor je skrivnost, a zdaj nam je 

razkrita po Kristusu ob božiču: beseda, ki je meso postala, logos, luč in 

Emanuel. Gospod z nami.               (P. Marrin) 

 

KRISTJAN PRAZNUJE ter obhaja praznike in svete čase … 
 

 

BOŽIČNO VOŠČILO SLOVENSKIH 

ŠKOFOV 

»Božično praznovanje z vrhuncem sredi noči in v 

času zimskega sončnega preobrata, ko se tema 

najdaljših noči začenja umikati svetlobi dneva, nam 

sporoča: Bog ne zapušča sveta! Ostaja z nami kot 

Luč, kot Odrešenik! Dokler bo obstajal svet, ne 

bo nikoli prenehala aktualnost angelove vesele 

novice iz betlehemske noči: 'Ne bojte se! Glejte, 

oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse 

ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem mestu rodil Odrešenik, ki je 

Kristus, Gospod.' (Lk 2,10) Samo On je in ostane Pot (Jn 14,6) izhoda iz 

'dežele smrtne sence'. (Iz 9,1) Ob božičnem praznovanju slovenski škofje 

vsem vam, dragi bratje in sestre v župnijskih občestvih, pa tudi vsem 

duhovnikom in diakonom, redovnikom in redovnicam, bogoslovcem in 

semeniščnikom, vsem ožjim sodelavcem, vsem našim zamejcem in 

zdomcem ter slovenskim misijonarjem, še posebej pa vsem bolnikom in 

najbolj preizkušanim bratom in sestram, (pri)voščimo obilje Božjega kruha, 

ki naj vaše življenjsko okolje v letu 2020 spreminja v sodobno hišo kruha 

za vse bližnje, ki so lačni pristne ljubezni. Enako voščilo namenjamo v 

duhu ekumenskega sožitja tudi vsem pravoslavnim in evangeličanskim 

bratom in sestram.«                Vaši škofje 

 

AKTUALNO … 

I SVETOURBANSKO LETO 

V času, v katerem smo, kot župnija obhajamo/praznujemo dva lepa jubileja. 

25. 10. 2019 je bilo 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. 

V Zakoniku cerkvenega prava lahko med drugim 

beremo: Župnija je določena, trajno 

ustanovljena skupnost vernikov v delni Cerkvi, 

katere pastoralna skrb je pod oblastjo krajevnega 

škofa zaupana župniku kot njenemu lastnemu 

pastirju. Župnije ustanoviti, ukiniti ali obnoviti 

more samo krajevni škof … Po splošnem pravilu je 

župnija ozemeljska in naj obsega vse vernike 

določenega ozemlja … 

Zato ponovno vabim in spodbujam, da bi v tem 

letu na nek način vsi začutili, kaj pomeni biti član župnije, ali to na novo 

odkrili. Temu so namenjena srečanja vsak drugi petek v mesecu. Najprej 

se s sveto mašo Bogu zahvalimo za vse preteklo in hkrati prosimo za 

prihodnost župnije. V petek, 13. 12., nas je bilo 23 … Ali so to vsi verniki 

naše župnije? 

Ko boste to prebrali, si v koledarju naslednjega leta označite, kdaj je drugi 

petek v mesecu, da si vzamete čas in naredite vse, da se pridružite 

praznovanju SVETOURBANSKEGA LETA. Predvidena srečanja ob 

drugih petkih v mesecu: 10. januar, 14. februar, 13. marec, 10. april in 8. 

maj. 


