AKTUALNO …

ŽUPNIJSKI LIST

I OBNOVA ŽUPNIŠČA … Lepo vas prosim, da bi pomagali …
S tem napisanimi besedami sem vas prosil in nagovoril …

župnije Sv. Urban – Destrnik
Junij 2016

HVALA VAM ZA LEP ODZIV,
tako da se moremo veseliti in biti ponosni na opravljeno delo …
Od 1. februarja do 12. junija 2016 vas je 213 posameznih darovalcev
ali družin zbralo 12.515 € (število darovalcev: Desenci (6), Destrnik (13),
Dolič (15), Drstelja (18), Gomila (1), Gomilci (6), Grajenščak (3),
Janežovci (11), Janežovski Vrh (21), Jiršovci (16), Levanjci (21), Ločki
Vrh (15), Placar (6), Strmec (4), Svetinci (14), Trnovski Vrh (5), Vintarovci
(30), Zasadi (1), Zg. Velovlek (3) in od drugod (4)). Dotacija Občine
Destrnik za vzdrževanje kulturnih spomenikov: 4.000 €, za žegnanje še
500 €, podjetje Čisto mesto Ptuj pa je ob obnovi doniralo 1.000 evrov.

ISKRENA HVALA VSEM DAROVALCEM,
OBČINI DESTRNIK in gospodu županu Vladimirju Vindišu,
podjetju ČISTO MESTO PTUJ in direktorju g. Janezu Letniku.
Obračun … Dohodkov: 18.015 €, stroškov: 18.370 (fasada, nova okna,
rolete, police, nadstrešek nad vhodom, obnova cokle, pločnik ob župnišču,
sanacija, štukature …).
Prav lepa hvala tudi izvajalcem del in delavcem: Fasade Moj dom, d. o.
o., in Srečku Arnušu; mizarstvu Branka Horvata; kamnoseštvu Jožeta
Arnuša; tesarstvu Andreja Irgla; zidarstvu Janeza Murka; elektrikarju
Jožetu Zeleniku …
Hvala tudi za darovano meso Dominkovim in Rodoškovim iz Desencev,
Danilu Krajcu iz Svetincev, Matjašičevim ter Francu in Alojziji
Kramberger iz Levanjcev, Gregorečevim iz Janežovskega Vrha ter drugim
dobrotnikom in dobrim gospodinjam za pripravo. Prav lepa hvala vsem, ki
ste župnišče tudi očistili.
In kako naprej? Še vas prosim, predvsem tiste, ki bi še lahko pomagali …
Urediti je treba še centralno ogrevanje in na novo prekriti učilnico ter
popraviti ostrešje. Za les že imamo darovalce in nekaj že pripravljenega,
ostalo bomo pripravili po veliki maši …
Z Božjim blagoslovom in vašo dobroto bomo zmogli. Bog povrni.
Izdala: Župnija Sv. Urban – Destrnik, odgovarja Jože Škofič, žpk., tel.: 753 0151 (041 402 468)
www.sv-urban.com; joze.skofic@gmail.com

DUHOVNA MISEL …

TRINAJSTEGA MAJA
Trinajstega maja v dolini Iria
se je prikazala Devica Marija.
Ave, ave, ave, Marija,
ave, ave, ave, Marija!
Prinesla je zemlji z neba sporočilo,
Boga naročilo in resno svarilo. Ave …
Preveč je Bog žaljen, preveč je že greha,
naj svet spokori se, grešiti preneha. Ave …
Moj rožni zdaj venec vsi pridno molite
in mojemu Srcu se vsi posvetite. Ave …
Če svet opomine bo moje poslušal,
mir božji na zemlji bo človek okušal. Ave …
Če svet pa še dalje pri grehu ostane,
bo vojna še hujša zadela Zemljane. Ave …
Da mogla bom kazen neba zadržati,
ubogajte mene, saj vaša sem Mati. Ave …
Naj pesem zahvalna Marijo pozdravlja,
za milosti v Fatimi svet jo proslavlja. Ave …
O Mati preblaga, v nas vero ohrani,
ti naša Kraljica na veke ostani. Ave …

FATIMA – STOLETNICI NAPROTI
Slovenijo obiskuje fatimska Marija romarica …

V NAŠI ŽUPNIJI BO 6. OKTOBRA 2016 DOPOLDAN.
Lansko leto je Slovenska škofovska konferenca uradno zaprosila rektorja
svetišča v Fatimi na Portugalskem, da Cerkvi na Slovenskem zagotovi kip
fatimske Marije romarice za čas od 13. maja do 13. oktobra 2016. Rektor
pater Carlos Cabecinhas je obljubil, da
dobimo kip št. 5. To je v Sloveniji že tretji
Veliko lažja pot v nebesa in
Marijin obisk, odkar je fatimski Marijin kip
življenje na Zemlji bo, če:
leta 1947 začel romati po svetu.
s posvetitvijo po Mariji
Originalni milostni kip fatimske Marije iz izročimo Jezusu:
cedrovega lesa stoji v fatimski kapelici na 1. svojo dušo in telo,
mestu, kjer se je Devica Marija leta 1917 2. duhovni napredek,
prikazovala trem pastirčkom: Luciji, 3. svoje molitve,
Frančišku in Jacinti. Leta 1920 ga je po 4. žrtve in dobra dela,
podatkih vidkinje Lucije izdelal kipar José 5. svoje skrite duhovne
Ferreira Thedim iz portugalskega mesta boje,
Braga. Ta kip je bil na željo papeža Janeza 6. prizadevanje za čistost
Pavla II. leta 1984 in leta 2000 prepeljan v duše,
Vatikan, da je papež pred njim posvetil svet 7. različne križe,
8. zdravstveno stanje,
Marijinemu brezmadežnemu Srcu. Tudi
9. svojo družino,
sedanji papež Frančišek je pred tem 10. znance in prijatelje,
originalnim kipom na Trgu sv. Petra 11. svoj poklic in
oktobra 2013 izvršil posvetitev Mariji, ko 12. materialne dobrine.
so bila zbrana različna marijanska gibanja
in skupnosti z vsega sveta, tudi skupina iz S podaritvijo Jezusu in
Mariji postanemo njuna last
Slovenije.
Da bi mogla fatimska Marija neprestano in onadva bosta skrbela za
romati po vsem svetu, je isti kipar, ki je nas kot za svojo lastnino.
naredil originalni kip, po njem izdelal še
enega. 13. maja 1947 ga je okronal Manuel
Mendes, nadškof iz Evore. Tedaj so kip odpeljali na Nizozemsko v
Maastricht, da je predsedoval mednarodnemu marijanskemu kongresu.
Nato je večkrat obšel ves svet, prinašajoč sporočilo miru in ljubezni. Prvič
v zgodovini se je zgodilo, da je kak milostni kip preromal vse celine sveta.
Fatimska Mati Božja je pritegnila velike množice ljudi, tudi pripadnike
drugih ver in neverne. Po njej so ljudje prejeli mnogo milosti in se
spreobračali. Poročajo tudi o čudežih. Versko življenje se je poglobilo.

Da bi bilo mogoče ustreči vse številnejšim prošnjam, je bilo v zadnjem času
po originalnem kipu narejenih, blagoslovljenih in okronanih še nekaj kipov,
da so na razpolago za posamezne dežele, škofije in tudi župnije ter
romarska središča. Zlasti pred fatimsko stoletnico je veliko povpraševanja.
Zadnji, dvanajsti kip, je bil narejen in blagoslovljen v kapeli prikazovanj
leta 2013 in je takoj odpotoval v Brazilijo. Kakšen pomen ima romanje
fatimskega Marijinega kipa po vsem svetu? Zakaj naj bi prišel tudi k
nam, saj imamo Marijine kipe tudi doma? Zakaj sta papeža Janez Pavel
II. in Frančišek dala v Vatikan pripeljati prav fatimski kip? Lahko bi rekla:
'Saj imamo v Rimu veliko znamenitih Marijinih kipov, ki po umetniški
vrednosti daleč prekašajo fatimski kip, ki ni star niti sto let.'
Marija si je izbrala prav Fatimo kot poseben kraj Božje milosti. Izkustva po
vsem svetu in tudi v Sloveniji kažejo, kako Marijin obisk vodi k Jezusu in
zvestejšemu življenju po evangeliju. Fatima je tesno povezana z dogajanji v
vesoljni Cerkvi in s papeži, posebej z Janezom Pavlom II., z atentatom nanj
in s posvetitvijo sveta Marijinemu brezmadežnemu Srcu, predvsem pa s
padcem komunizma.
KRISTJAN PRAZNUJE ter obhaja praznike in svete čase …
Sveto leto usmiljenja in fatimska Marija romarica,
MATI USMILJENJA
Smo v času dveh pomembnih milostnih dogajanj. Prvo je:
1) izredno sveto leto usmiljenja (od 8. decembra 2015 do 20. novembra
2016), drugo pa:
2) tretji milostni obisk fatimske Marije v Sloveniji (od 13. maja do 13.
oktobra 2016). Obe dogajanji se med seboj lepo povezujeta.
V naši župniji bo kip fatimske Marije 6. oktobra 2016 dopoldan. Podroben
program obiska bo še objavljen. Ob dveh prvih sobotah, tj. 2. 7. in 6. 8.
zjutraj; ob prvem petku 2. 9. zvečer in ob tridnevnici pred obiskom se bomo
pripravljali na obisk milostnega kipa fatimske Marije. Že sedaj si
rezervirajmo čas za to pripravo. Lepo vabljeni …
OZNANILA …
I ŽUPNIJSKI ŠPORTNI DAN bo v nedeljo, 19. 6., ob 15. uri pri piceriji
Mica v Janežovcih. Lepo vabljeni! Prošeni za kaj malega domačih dobrot
(kruh, pecivo …).
II ORATORIJ bo od 29. 6. do 3. 7. Prijavnice dobite v župnišču. Otroci,
vabljeni; starši, spodbudite jih.

