III VPIS K VEROUKU in skrb za ZAKRAMENTE
Večina otrok v župniji je krščenih, kar je lepo in hvalevredno, k verouku pa
je vpisanih manj. Nekateri starši po šestih letih kar pozabijo, kaj so
obljubili pri krstu. Pri otroku ne gre za to, da prejeme zakramente (krst,
obhajilo, spoved in birmo), ampak da ima vero. In vero bo imel, če bo imel
krščansko vzgojo najprej doma, pri sveti maši in potem mu je v pomoč še
župnijski verouk. Zato ne glejmo na zakramente kot na zunanje
praznovanje (da se bomo družili, jedli in pili), ampak na vsebino in milost,
ki jo dajejo. Zakramenti so sredstva in ne cilj. Cilj je vera (odnos z Bogom),
ki jo zakramenti dajejo in potrjujejo.
OZNANILA ...
24. 5. ob 10. uri – BINKOŠTI, ŽEGNANJE in SREBRNA MAŠA p.
Milana Kosa
Po maši bo župnijska pogostitev pred cerkvijo. Zato prosim dobre
gospodinje za sladke dobrote, sadni in črni kruh, vinogradnike pa za vino
(te dobrote prinesite, prosim, že v soboto). Bog povrni! Prav vsi lepo
vabljeni!
29. 5. ob 19.30 – seja ŽPS
31. 5. ob 10. uri – ZAKLJUČEK VEROUKA
6. 6. ob 19. uri – koncert našega argentinskega prijatelja Luka Debevca
Mayerja (Luka Debevec redno poje v Teatru Colon, tretji največji operni hiši na svetu.
Pri nas se bo ustavil pred pričetkom svoje letošnje turneje po Evropi, ko bo spet prepeval s
slovito Ano Netrebko. Naj dodamo, da je pred kratkim bil že tretjič izbran za najboljšega
pevca sezone v Argentini. Vstopnine ni, zaželeni so prostovoljni prispevki. Pridite, ne bo
vam žal, in obvestite svoje prijatelje ter vse ljubitelje vrhunskega petja.)

7. 6. ob 10. uri – TELOVSKA PROCESIJA
14. 6. ob 10. uri – SREČANJE STAREJŠIH IN BOLNIKOV
21. 6. – popoldan – izlet tistih, ki redno hodijo k šmarnicam (prijavite se
do srede, 17. 6.)
25. 6.–29. 6. – ORATORIJ
Še malo za smeh …
Dvojčka Peter in Pavel sta bila ministranta. V nedeljo je prišel ministrirat
samo Peter. »Kje je Pavel?« se je začudil župnik. Peter: »Leži v
bolnišnici.« »Kaj se mu je zgodilo?« »Doma sva tekmovala, kdo od naju se
dlje pripogne skozi okno v 1. nadstropju. Zmagal je Pavel.«
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
SREBRNA MAŠA –
25 let duhovništva p. Milana Kosa
Najprej iskrene čestitke p. Milanu … Obhajanje
obletnic nas navdaja s hvaležnostjo, hkrati pa daje
spodbudo in moč za prihodnost. Hvaležni smo za dar
nove maše pred 25-imi leti ter za dar duhovniškega in
redovniškega poklica p. Milana, saj tako služi Bogu in
ljudem. V Občanu lahko preberemo o njegovi odločitvi,
poti in življenju v duhovniškem in redovniškem
poklicu.
Mi pa smo zanj in z njim hvaležni in ponosni, da je in pripada skupnosti
Cerkve in naši urbanski župniji.
Zato naj bo to obhajanje spodbuda mladim, fantom in dekletom, da bi se
radi odločali za duhovniški, redovniški in misijonarski poklic. Pa ne
samo zaradi pomanjkanja teh poklicev, ampak tudi zaradi Boga, ki gotovo
kliče, le odzvati se je treba … Zato radi molimo za nove duhovne
poklice, da bi se morda mogli spet veseliti nove maše, redovnih
zaobljub … Mnogo vsebin o poklicanosti in duhovnih poklicih lahko
najdemo tudi na spletnih straneh škofij, redovnih skupnosti … Vabljeni, da
bi tudi na ta način spoznavali lepoto duhovnega poklica, pa tudi skrb zanj.

URBANOVO ŽEGNANJE in
SREBRNA SVETA MAŠA p. Milana Kosa
V nedeljo, 24. maja 2015, se ob 10. uri pridružite
slovesni sveti maši, ki jo bo vodil provincial p. Milan Kos.
Pridigal bo p. Ernest Benko.
Po maši bo pogostitev vseh zbranih pred cerkvijo.
LEPO
VABLJENI!
KRISTJAN PRAZNUJE ter obhaja praznike
in svete
čase …

ŠMARNICE IN MARIJIN MESEC MAJ
Marija je tista, ki v krščansko vero vnaša duhovno
toplino srca. Tako odstranjuje nevarnost, da bi v
krščanstvu prevladal hladen razum. Krščanski
Vzhod je s svojim čaščenjem »presvete
Bogorodnice« veliko pripomogel, da so kristjani
mogli verovati tudi s srcem ter da so se ob Bogu
Očetu, Sinu in Svetemu Duhu mogli zatekati tudi k
priprošnjam Kristusove Božje Matere in svoje
duhovne Matere Marije, Žene s čutečim srcem,
Matere Cerkve.
Tej Materi naj bi se pogosto posvečali.
Posvetitev duhovni Materi Mariji nas želi še bolj
povezati z njo, ki je z veseljem sledila Božjemu
klicu, ter nas tako privesti h Kristusu, učlovečenemu Bogu in edinemu
Odrešeniku sveta, hkrati pa tudi k celotni Sveti Trojici.
Sveta Mati Marija nam pomaga odpirati tudi pot v občestvo svetnikov.
Vsi, ki verujemo v Boga in želimo spolnjevati njegovo voljo, smo namreč
na poti svetosti, vse bolj postajamo tudi mi občestvo svetnikov. Občestvo
svetnikov je občestvo ljubezni. Središče, Vir in Vzor te ljubezni je sam
Bog, ki je polnost Ljubezni. Ta Ljubezen je naš cilj in naše veliko upanje. K
njemu nas ljubeče vodi naša duhovna Mati. Tudi mi se radi zatekajmo k
Mariji in se ji izročajmo v varstvo. V njenem mesecu in ob njenih
praznikih se ji z vso iskrenostjo posvetimo in ji tako izrazimo svojo
hvaležnost, svoje zaupanje in vso svojo ljubezen.

AKTUALNO …
I ŽEGNANJE ob godu sv. Urbana
ŽEGNANJE je ob zapovedanih cerkvenih praznikih (veliki noči, božiču,
Marijinem vnebovzetju in vseh svetih) gotovo tisti dan, ki se ga posebej
veselimo. Žegnanje je praznik potrditve pripadnosti Troedinemu Bogu,
Božji Materi Mariji, Cerkvi, župniji in njenemu zavetniku sv. Urbanu,
našim krstnim zavetnikom in vsem svetnikom.
Za bl. A. M. Slomška je znano, da je vsako leto za svoj krstni dan prišel v
domačo cerkev na Ponikvi in se zahvalil za milost krsta.
Iskreno se zahvaliti že hkrati pomeni iskreno prositi.
Zato vas, dragi župljani, iskreno prosim in spodbujam, da bi z veseljem
prihajali v domačo cerkev, tudi sedaj ob žegnanju (24. maja) se bo
pokazalo, koliko si še želimo domačo župnijo ali ji pripadamo.

Malo za razmislek … Za veliko noč vas je bilo pri
obeh svetih mašah približno 600 (morda nekateri
tudi kje drugje), kar ni niti ¼ vseh župljanov od
približno 2600, od tega samo polovica veroučencev.
In kako se to ve? Sedežev v cerkvi je 220, še nekaj
klopi … Veroučencem delim listke … Pa ne gre za
statistiko, ampak za skrb, kaj se dogaja v župniji in
z njo.
Nogometaš gre rad na igrišče in v klub, gasilec v
gasilski dom in društvo …, kristjan pa v cerkev.
Mnogi radi spregovorite o žegnanju nekoč, ko je bil
trg poln ljudi, stojnice do Mariničeve gostilne …
(nekaj tega lahko še vidimo pri Sv. Rupertu v
Voličini, pa pri Bolfenku …).
KAJ PA SE JE ZGODILO ALI SE DOGAJA
PRI NAS?
V cerkvi redni nedeljniki, morda se pridruži kak posameznik, večine pa
nikjer. Pa nikar z izgovori, da ni časa … Kjer je volja, je tudi pot …
Škoda, da gredo praznovanja in nedelje tako mimo mnogih. Zato še enkrat
vabilo, da radi pridite na žegnanje (in tudi drugače v cerkev), spodbudite
otroke in mlade. Verjemite, ne bo vam žal. Materialni svet je minljiv,
duhovni pa večen. Materialni svet služi telesu, duhovni pa duši in srcu.
Izberite in najdite srečo, ki je v Bogu in veri.
ŽEGNANJE – Bog daje ŽEGEN, blagoslov … Ali ga hočeš? Pridi …
II ZAKLJUČEK VEROUKA Zahvalna sveta maša za veroučno leto bo v
nedeljo, 31. maja, ob 10. uri. Starši in veroučenci, lepo vabljeni!
V tednu prej bodo veroučenci, ki so uredili, kar je potrebno, dobili
spričevala, kar pomeni, da so razred izdelali. Ostali prejmejo samo
obvestila, na katerih bodo označene pomanjkljivosti.
Nekateri veroučenci vestno in lepo sodelujejo, kar nekaj, predvsem iz
višjih razredov, pa jih stvari jemlje zelo površno. Že nekaj let ponavljam, da
lenobe in površnosti ne bom podpiral. Tudi starši in drugi moramo izpolniti
svoje obveznosti; zakaj jih torej ne bi tudi otroci?
Zato preverite zvezke, znanje …, za obisk svete maše, ki je osnova
verouka, pa tako veste.
Nekateri veroučenci še niso vrnili spričevala, zato to storite čim prej. Če
otrok prejme obvestilo, lahko skupaj s starši uredi vse potrebno do 14.
junija, drugače razred ponavlja. Pa predhodno, prosim, pokličite …

