
Vsem želimo blagoslovljen božič in vse dobro v novem letu 2012. 
župnik s sodelavci 

 

1. 1. 12: novo leto in nedelja sv. Druţine – pri 10. maši blagoslov otrok. 
 

II. Blagoslov domov bo potekal po ustaljenem redu. Večina vas je ţe 

prijavljena, če bi kdo še ţelel, naj se, prosim, prijavi – lahko v ţupnišču, pri 

spremljevalcu po vaseh ali pri sosedu. Če vas morebiti ne bo doma ali bi ţeleli 

blagoslov ob drugem času, prosim, javite. Ker mnogi ob tem darujete tudi svoj 

dar, kar ni nobena obveznost, prosim, povejte, ali je vaš dar za duhovnika ali 

za Cerkev. Bog povrni. 
 

III. SPLETNA STRAN ŢUPNIJE deluje ţe dober mesec.  

Naslov www.sv-urban.com. Stran naj ne sluţi samo za informiranje, ampak 

naj postane medij, ki nas bo povezoval in pomagal k večji vključenosti v 

ţupnijo. Prav lepa hvala Jaku Ličnu za njeno postavitev in vso skrb. 
 

IV. VABILA NA BOŢIČNE KONCERTE 

 

1. ►DESTRNIŠKI OKTET vabi na BOŢIČNI KONCERT 

v ponedeljek, 26. 12. 2011, ob 17. uri v domači cerkvi. 

Gostja: Anja Fladung – orgle.                                  Vljudno vabljeni. 
 

2. ►MLADINSKI IN OTROŠKI PEVSKI ZBOR naše ţupnije 

vabita na 

BOŢIČNI KONCERT,  ki bo v petek, 6. 1. 2012, ob 18. uri v 

domači cerkvi.                                                      Vljudno vabljeni. 
 

3. ►MLADINSKI PEVSKI ZBOR SV. MARTIN iz Dvorjan 

vabi na KONCERT v petek, 13. 1.2012 ob 19. uri v cerkvi sv. 

Urbana v Destrniku.        Vljudno vabljeni! 

 

4. ►Mešani pevski zbor VOCALIS iz Maribora vabi na BOŢIČNI 

KONCERT, ki bo v nedeljo, 15. 1. 2012, ob 11. uri v cerkvi sv. 

Urbana v Destrniku. 
Zbor Vocalis je bil ustanovljen jeseni 1996. Šteje okrog 25 pevk in pevcev različnih 

poklicev, stopenj izobrazbe in starosti. Zbor se redno udeleţuje mednarodnih 

tekmovanj, na katerih dosega velike uspehe.  Vljudno vabljeni. 
 

 
Izdala: Ţupnija Sv. Urban – Destrnik, odgovarja Joţe Škofič, ţpk., tel.: 753 0151 (041 402 468) 

www.sv-urban.com;  joze.skofic@gmail.com 
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DUHOVNA MISEL 

 

BOŢIČNO-NOVOLETNO VOŠČILO SLOVENSKIH  

ŠKOFOV 

Boţično bogosluţje in jaslice nas spet nagovarjajo s  

svojim sporočilom o rojstvu Boţjega Sina,  

»ki je zaradi nas in našega zveličanja prišel iz nebes in  

se je utelesil po Svetem Duhu iz Device Marije in  

postal človek«. Ko na boţič v veroizpovedi vsako  

leto izgovarjamo te velike besede, pokleknemo. 

V tej sveti noči se je po psalmistovi napovedi »pravičnost sklonila iz nebes« 

(prim. Ps 84). V letu, ko naj bi se trudili za večjo pravičnost v ljubezni v 

osebnem in druţbenem ţivljenju, se spomnimo, da je Novorojeni prišel, da bi 

nas podprl v prizadevanju za dobro. Povili so ga v plenice, da bi raztrgal naše 

grešne vezi in nas ogrnil s plaščem pravičnosti. Postal je ubog, da bi mi 

obogateli. Rodil se je jokajoč, da bi obrisal naše solze. Rodil se je ob 

popisovanju izvoljenega ljudstva, da bi naša imena vpisal v knjigo ţivljenja 

Boţjih otrok. Rodil se je na tujem, da bi nas privedel v nebeško domovino. 

Rodil se je v Betlehemu, »hiši kruha«, in s tem napovedal, da nam bo zapustil 

ţivi kruh iz nebes. »Rodil se je med potovanjem, da bi nas spominjal na 

resnico, da smo in bomo le popotniki na zemlji.« (Sv. Gregor Veliki) 

Boţič je in ostaja velika in večna Luč, ki se je naselila med nami, da bi 

lahko stalno dajala plamen našim slabotnim človeškim svetilkam. Brez nje 

nam te lahko ugasnejo sredi teme ţivljenjskih viharjev, tako da bi nas prevzela 

tema zla, sebičnosti, socialne krivičnosti ali celo sovraštva, ki usuţnjuje, 

podira in ubija. Sprejeti boţič pomeni ţiveti v zavesti, da nismo več sami, ker 

je Bog z nami. Boţič naj v naših srcih poţivi prepričanje v Boţjo ljubezen. 

Ohranimo to prepričanje v srcu vseh 366 dni novega leta. Predvsem pa se v 

svetlobi boţičnih praznikov prepoznajmo kot bratje in sestre, kot druţina 

Boţjih otrok, ki bo sposobna graditi pravičnost v ljubezni.  
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To boţično voščilo slovenski škofje namenjamo vsem vam, dragi verniki v 

ţupnijskih občestvih, vsem duhovnikom in diakonom, redovnikom in 

redovnicam, bogoslovcem, misijonarjem in misijonarkam po vsem svetu, 

zamejcem, zdomcem, še posebej pa vsem ostarelim, osamljenim, bolnim, ki 

leţite v jaslih svoje nemoči, vsem brezdomcem in zapornikom. Enako voščilo 

velja vsem evangeličanskim in pravoslavnim kristjanom.             Vaši škofje

      

KRISTJAN PRAZNUJE ter obhaja praznike in svete čase … 

(Naše poslanstvo 45, str. 26–29) 

 

BOŢIČ IN OSTALI PRAZNIČNI DNEVI …  

Prazniki so prazni brez doma 

Predpraznično vzdušje ni vedno polno veselih pričakovanj, 

kot ga slikajo reklame. V resničnem svetu prazniki pogosto 

niso ena sama prisrčnost, spontanost, toplina in bliţina. 

Prav nasprotno. Zdi se, da se z bliţajočimi prazniki večajo 

napetosti v naših medosebnih odnosih. Vsako praznovanje, 

posebno praznovanje boţiča, ki je praznik druţine in 

medsebojne bliţine, je nekakšen stresni test, ki pokaţe, v 

kolikšni meri so naše druţine in skupnosti resnični in ne 

le naslikani domovi. Z drugimi besedami: prazniki nas izzivajo z vprašanjem, 

ali znamo biti preprosto skupaj. 

Gneča v nakupovalnih središčih kot vzrok in posledica razpadlih domov 

Človekovo osnovno hrepenenje je hrepenenje po sprejetosti, bliţini in domu. 

Pred prazniki doţivljamo, kako postaja to hrepenenje močnejše. V trenutkih 

tišine zazeva kot nikdar zaceljena rana naše neizpolnjenosti. Prav ta trenutek 

je za nas trenutek odločitve. Ali zmoremo vzdrţati v tej bolečini in se je 

okleniti tako, kot se Kristus oklepa svojega kriţa, ali pa bomo raje zbeţali od 

nje in poiskali druge, laţje, a tudi laţne načine, da bi nekako zapolnili občutek 

praznine? Druga pot je seveda mamljivejša. Tega se dobro zavedajo trgovci in 

lastniki veleblagovnic. Zato se v dneh pred prazniki njihov pritisk še poveča. 

Naša praznina jim pomeni moţnost zasluţka. »Ţelite biti sprejeti? Kupite lepo 

obleko in vsi vas bodo občudovali. Si ţelite lepega vzdušja ob svoji druţinski 

mizi? Kupite hrano, ki se hitro in enostavno pripravi, in z njo polepšajte 

praznike v svoji druţini. Si ţelite bliţine? Oglejte si romantični film, ki bo na 

boţični večer na našem sporedu. Ţelite svojim bliţnjim povedati, da jih imate 

radi? Laţe je kupiti velike škatle z darili in reči, da jih je prinesel Boţiček. 

Si ţelite, da bi vaša hiša postala prazničen dom? Kupite veliko okraskov in 

pisanih lučk; boste videli – zavidali vam bodo tudi sosedje.« Gotovo nam ni 

teţko prepoznati zlaganosti vse te ponudbe. Obljublja nam dom, v resnici pa 

praznino naših odnosov le še poveča. Koga neki ţelijo prepričati s takimi 

neumnostmi? Kar priznajmo. Vsako leto se tudi sami vsaj do določene 

mere ujamemo v njihove zanke. Ali bolje rečeno: pustimo se ujeti. Čeprav je 

zlaganost več kot očitna, se je še vedno oklepamo, da se nam le ne bi bilo treba 

srečati z bolečino neizpolnjenega hrepenenja po domu. Tako je mrzlično 

potrošništvo vzrok in posledica naših razpadlih domov. 

Priprave na prvi boţič 
Vse laţje poti so laţne. Namesto da bi zbliţevale, razdirajo in nas oropajo 

bliţine in dostojanstva. Kaj nam torej edino ostane? Če razmišljamo o pripravi 

svojih domov, ki naj bodo prostor sprejetosti za nas, naše bliţnje in za otroka 

Boga, poglejmo v Sveto pismo, kako so potekale priprave na prvi boţič. Kako 

sta Marija in Joţef pripravljala dom za svojo druţino? 

V preprostem in pristnem srečanju se rojeva Bog. 

Zadnje priprave na Jezusovo rojstvo so zaznamovane s preprostostjo. Njuna 

hiša je hlevček, njuna postelja je kup slame, namesto zibke posteljeta v jaslih. 

Nič nimata, kar bi bilo njuno. Gosta sta pri ubogih pastirjih. A vse to zadošča, 

samo da sta skupaj, da se imata rada in da bo iz ljubezni rojeno novo 

ţivljenje. Jok Novorojenega in glasba iz nebes sta sad te preprostosti. Po 

preprostem zgledu Joţefa in Marije skušajmo torej usmeriti svojo pripravo na 

boţič. 

Le če bomo priznali in sprejeli lastno ranjenost, bomo zmogli sprejeti svojo 

ţeno, moţa, otroke ali brata in sestro z njihovimi odlikami in slabostmi vred. 

Počistimo svoje domove vsake zlaganosti, obtoţevanja, hitenja drug mimo 

drugega in se skušajmo preprosto veseliti tega, da smo lahko skupaj. 

Treba je še dodati, da se naše iskanje ne bo končalo na predvečer letošnjega 

boţiča. Podajamo se na pot, ki bo pomenila vseţivljenjski napor. Vedno znova 

bo od nas zahtevala, da se odpovedujemo zgrešenim predstavam in obujamo 

hrepenenje po domu ter vedno globlji sprejetosti. Tako bo pravzaprav vse 

naše ţivljenje postajalo ena sama priprava, ko bomo v medosebnih 

odnosih odpirali prostor srečanja z bliţnjim in Bogom. 
 

OZNANILA … 

I. Vabljeni, da se naročite na verski tisk. Naj ne bo hiše brez verskega tiska.  

II. 24. 12.: SVETI VEČER – ob 24. uri boţičnica (pripravljajo jo mladi naše 

ţupnije) in polnočnica (Petarde so za nekulturne in nevzgojene!). 

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

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

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


