Vizitacija je predvsem pomoč in spodbuda, najprej
duhovniku, nato vsemu župnijskemu občestvu.
Nikoli je ne smemo jemati kot »kontrolo od zgoraj«.
Vizitacija je sedaj ločena od svete birme z namenom,
da je več časa za osebna srečanja.
Začetek vizitacij v Ptujsko–Ormoški naddekaniji je bil
v sredo, 6. 2., s sveto mašo v kloštru na Ptuju in se bo
končal s sveto mašo pri Veliki Nedelji v sredo, 20. 3.
Čeprav je to čas zimskih počitnic, sem prepričan, DA
LAHKO Z NEKAJ DOBRE VOLJE, PREDVSEM
PA Z ODNOSOM DO ŽUPNIJE IN VERE uredimo tako, da bomo
navzoči predvsem pri SVETI MAŠI in posameznih srečanjih. Še posebej to
velja za DRUŽINE, VEROUČENCE IN NJIHOVE STARŠE.
Veroučenci so pri verouku že dobili vabila in listič, ki ga izpolnjenega
vrnete ob vhodu v Volkmerjev dom.
Gre za prvo takšno srečanje z našim nadškofom.
LEPO VABLJENI.
II BLAGOSLOV DRUŽIN IN DOMOV je v večini zaključen. 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 …
III 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.
Še malo za smeh:
Učitelj: »Učenci, če vas bodo veliki fantje kepali, ne mečite kep vanje,
ampak pridite po mene.«
Učenec: »Res mislite, da bolje ciljate kot mi?«
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

BLAGOR VAM, UBOGI, KAJTI VAŠE JE
BOŽJE KRALJESTVO …
Kako bi lahko opredelili blagre, o katerih nam
je danes govoril evangelist Luka? Gre za
skupek lepih izrekov, ki jih Jezus najbrž ni
povedal v enem govoru, ampak je verjetneje,
da so jih apostoli sestavili skupaj iz različnih
govorov, ker vsebinsko predstavljajo neko
celoto. Tako pri Luku kot pri Mateju je prvi
blagor isti: blagor ubogim.
Na kakšne uboge je Jezus mislil? Zaradi drugega dela stavka lahko
sklepamo, da Jezus ni imel v mislih materialno ubogih, ampak uboge v
duhu oziroma uboge, ki hrepenijo po božjem kraljestvu.
Pravi ubogi so tisti, ki se zavedajo, da so ustvarjena bitja in s tem
nepopolni. Svojo popolnost najdejo v tistem, ki jih je ustvaril, zato iščejo
Boga in njegovo voljo.
Kdo je danes ubog v duhovnem smislu? Pravi odgovor je težko najti,
kajti večina noče priznati, da jim na duhovnem področju kaj manjka. Mnogi
se pritožujejo, da premalo zaslužijo za delo, ki ga opravljajo, pa da je danes
mladina nemogoča in seveda, da je naše zdravstvo slabo, ker so čakalne
vrste predolge in medicinske usluge slabe. In to je v glavnem vse, kar upajo
povedati. O svojem osebnem počutju večina molči in se ne upa razgaliti.
Ali je na duhovnem področju res vse v najlepšem redu ali pa smo tako

VIZITACIJA ŽUPNIJE
V soboto, 23. 2. 2019, pride v našo župnijo
mariborski nadškof in metropolit
msgr. Alojzij Cvikl DJ.
Vizitacija (obisk) mu omogoča bolje spoznati utrip in
življenje naše župnije. Lepo vabljeni k sveti maši ob 10. uri
in na posamezna srečanja. Program je priložen. VABLJENI.

prazni, da nas to področje sploh ne zanima? Kaj nam o tem vedo povedati
različni svetovalci in terapevti?
Danes so različne svetovalnice in terapevtske seanse zelo oblegane.
Duhovna praznina je vedno bolj pereča, pa čeprav si tega nočemo priznati
in zato iščemo nasvete, ko je že vse v ognju in je zadevo treba pogasiti.
Sodobna družba je preveč materialistična, vse je zgrajeno na »Plačaj in
pojdi!«, kar pa je preveč neosebno. Vsakdo hoče biti nekdo in ne številka.
Zato iščemo pristne osebne odnose. Ko teh ni, je treba poiskati pravega
svetovalca, da reši neljubo situacijo, nam vrne dostojanstvo in popravi
ugled, ki smo ga izgubili.
Jezus je dejal: »Blagor ubogim v duhu!« S tem stavkom izpostavlja tiste, ki
se zavedajo, da so samo ljudje, z napakami in s slabostmi. Priznanje
nepopolnosti je začetek, to je prvi korak na poti duhovne rasti. Pravega
poživila pa ti ne more zagotoviti oseba, ki je sama nebogljena. Potrebuješ
nekoga, ki je močnejši in popoln. Zato Jezus blagruje tiste, ki iščejo Božje
kraljestvo. Tam je neusahljivi izvir prave dobrote in popolne ljubezni.
Župnik Branko Balažic, SDB
KRISTJAN PRAZNUJE ter obhaja praznike in svete čase …
I POSTNI ČAS se hitro približuje …
Na pepelnično sredo, letos bo to 6. marca, začenjamo
postni čas, ki bo trajal štirideset dni. Na pepelnično
sredo se po cerkvah vsako leto opravlja obred
pepeljenja. Duhovnik verniku na glavo simbolično
posuje blagoslovljeni pepel, s čimer se navzven pokaže
notranja razpoložljivost vernika za spreobrnjenje oziroma poboljšanje
življenja.
Pepel je znamenje minljivosti, smrti, pa tudi človekove krhkosti, saj se
tudi on po smrti spremeni v prah in pepel. Vernemu človeku je pepel
tudi znamenje pokore in prenovitve. Kakor ogenj snov prenovi v pepel,
tako naj bi se tudi človek s pokoro prerodil v novega človeka (prim. Ef 4,17–
24). Ko mašnik na začetku postnega časa vernikom s pepelom na čelo začrta
znamenje križa in izreče: »Pomni, človek, da si prah in da se v prah
povrneš,« napoveduje konec zemeljskega življenja. Vse sčasoma postane
pepel, tako veliko in pomembno kot tudi majhno in nevredno. Postni čas je
spokorni čas in obdobje priprave na veliko noč. Kristjani v tem času pri
bogoslužju in v zasebnem življenju več premišljujemo o pomenu
Kristusovega trpljenja in njegove smrti na križu ter o njegovi

velikonočni zmagi življenja nad smrtjo. Tudi Kristus se je pred nastopom
javnega delovanja štirideset dni postil v puščavi. Pomenljivi vidik posta je
poglobitev osebne povezanosti z Bogom, sredstva za doseganje tega cilja pa
so poleg molitve in prejemanja zakramentov sprave in evharistije tudi
odpovedi določeni razvadi ali dobrini ter dobra dela. Postni čas
duhovnost krsta izpostavlja kot razsežnost sprave med Bogom in človekom.
Strogi post – ko naj bi se samo enkrat v dnevu najedli do sitega – je na
pepelnico in veliki petek, zdržek od mesa in mesnih jedi pa vsak petek v
postnem času. Namen posta ni prvenstveno v odpovedi določeni hrani in
pijači, ampak v spreobrnjenju srca in doseganju večje odprtosti za potrebe
bližnjega ter v večji povezanosti z Bogom prek molitve. Dobra dela, post,
miloščina ubogim in molitev so usmerjeni k doseganju osebnega
spreobrnjenja. Prav posebna molitev v postnem času je KRIŽEV POT.
AKTUALNO …

I PROGRAM kanonične vizitacije g. nadškofa 23. 2. 2019
8.00 – sprejem in zajtrk
9.00 – ključarji
9.30 – pevski zbor
10.00 – SVETA MAŠA (vabljeni vsi: otroci, mladi, starši, družine, starejši)
11.00 – srečanje s starši in z veroučenci (Volkmerjev dom)
– srečanje z mladimi (veroučna učilnica), g. tajnik
12.00 – Karitas
12.30 – kosilo
13.30 – g. župan in g. ravnatelj
14.00 – OORK – občni zbor (Volkmerjev dom)
14.30 – cerkev, župnišče, pisarna, župnik …
16.30 – ŽPS
18.00 – PGD Destrnik – občni zbor (gasilski dom)
18.30 – večerja
V navodilu za VIZITACIJO ŽUPNIJE lahko preberemo: »Škofova
naloga je, da je učitelj, duhovnik in pastir delne Cerkve in ohranjevalec
njene edinosti, zato je poklican, da povezuje, utrjuje vezi med duhovniki in
verniki. Skupaj s svojimi sodelavci je odgovoren za rast božjega kraljestva.
Po zgledu Jezusa, Dobrega pastirja, mora poznati svoje ovce. Zato so obiski
vernikov za škofa tako pomembni.«

