Blagoslov po vaseh: 27. in 28. 12. – Jiršovci in Gomila; 30. in 31. 12.
dopoldan – Drstelja in Grajenščak; 2. in 3. 1. – Janežovci in Placar; 4. 1. –
Janežovski Vrh; 6. 1. – Strmec in Trnovski Vrh; 7. 1. – Zasadi, Gomilci,
Desenci; 9. 1. – Svetinci; 10. 1. – Levanjci; 11. in 13. 1. – Dolič in Zg.
Velovlek; 14. 1. – Ločki Vrh; 15. in 16. 1. – Destrnik; 17., 18. in 20. 1. –
Vintarovci.
OZNANILA ...
22. 12.: od 6.30 do 11.30 SVETA SPOVED – na voljo bo tuji spovednik.
Spoved spada k pripravi na praznike. Spodbudite tudi mlade. Lepo vabljeni!
24. 12.: SVETI VEČER – ob 24. uri božičnica (pripravljajo jo mladi naše
župnije) in polnočnica (Petarde so za nekulturne in nevzgojene!).
25. 12.: BOŽIČ – 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.
28. 12.: nedolžni otroci – ob 17. uri BOŽIČNI KONCERT
Destrniškega okteta. Lepo vabljeni!
29. 12.: nedelja sv. Družine – pri 10. maši blagoslov otrok in srečanje
ZAKONCEV JUBILANTOV. Lepo vabljeni!
5. 1. 2013: po deseti sveti maši BOŽIČNI KONCERT otroškega
pevskega zbora. Lepo vabljeni!
6. 1. 2014: Gospodovo razglašenje – sveti trije kralji. Maši ob 7. in 8.30.
12. 1. 2014: po deseti sveti maši BOŽIČNI KONCERT MOPZ
»Obrtnik« Slovenska Bistrica-Polskava. Lepo vabljeni!
19. 1. 2014: po deseti sveti maši srečanje za starše in veroučence od 3. do 9.
razreda, ki se srečanj še niso udeležili.
21. do 23. februar 2014: duhovne vaje za birmance pri Sv. Trojici –
Podlehnik.
24.–26. 2.: duhovne vaje in smučanje za mlade (Prebold, Golte). Prijavite se
do nedelje, 2. februarja. Prispevek za prevoz, bivanje in hrano je 45 €.
Še malo za smeh …
Po končani maši ustavi župnik eno izmed žena in jo zaskrbljeno vpraša: »V
cerkvi sem opazil, da je vaš mož sredi pridige odšel iz cerkve. Je bilo kaj
narobe? Sem ga s čim prizadel?« »Sploh ne,« odvrne gospa. »Mojega moža
med spanjem pogosto luna nosi.«
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
Na veliko načinov je Bog nekoč govoril, v teh dneh
nam je spregovoril po Sinu. Kako se nam Bog
razodeva? Na različne načine. Starozavezni človek ga
je najprej odkrival kot stvarnika vesolja in vsega
živega. V najpopolnejši obliki je njegovo navzočnost
zaznaval v človeku, saj je doživljal, da je človek
krona vsega ustvarjenega. Poročilo o stvarjenju
človeka namreč trdi: »Bog je videl vse, kar je naredil,
in glej, bilo je zelo dobro.« Bog se je razveselil vsega ustvarjenega, še prav
posebej človeka, pa čeprav je vedel, da je s tem veliko tvegal. Adam in Eva
sta bi namreč prevzetna, nista bila zadovoljna z rajem, kjer sta imela na
razpolago vse, kar sta potrebovala, ampak sta hotela postati še več, biti kakor
Bog. Prvi greh je kriv človekovega oddaljevanja od Boga, zato je moral Bog
iznajti nov način, kako bo iskal človeka, ga varoval in mu stal ob strani. Stara
zaveza nam govori o prerokih, ki so bili posredovalci Božje volje. Pisatelj pisma
Hebrejcem je poznal to zgodovino in hkrati je razumel, kaj pomeni Jezusov
prihod na zemljo. Bog je videl, da so človeški posredniki preslabotni, da bi
dovolj dobro pokazali, kakšna je Božja ljubezen. Zato je slednjič poslal
svojega sina, da bi s svojim konkretnim zgledom pokazal, kdo je nebeški Oče in
kako nas ima rad. Bog v človeški podobi. To je bilo za Jude nekaj
nezaslišanega, saj jim je Mojzes naročil, da si ne smejo delati podobe o Bogu, ki
bi bila narejena s človeškimi rokami. »Bog je duh in nima telesa,« smo se učili
iz katekizma pri verouku. Zato se ne smemo čuditi, da je na svet prihajala luč
in je mnogi niso sprejeli. Kdo pa je sposoben prepoznati Boga v človeški
podobi? Kdo je sposoben onstran telesne pojavnosti, ki je omejena, videti Boga?
Jezus, ki je prišel na svet kot Bog in človek, je takoj naletel na odpor, že na
začetku se je srečal z zavračanjem in nasiljem, zato njegovo rojstvo ni bilo
dogodek, ki bi obšel svet kot senzacionalna novica, pa čeprav je bil rojen
Bog in odrešenik, ki bo popolnoma spremenil človeško zgodovino. Otrok v
jaslih, ob njem Marija, Jožef in osel, kmalu pa ga obiščejo razcapani varuhi
ovčjih čred in ljudje z roba družbe. Seveda ga obiščejo tudi poslanci kralja

Heroda, vendar z namenom, da se vsiljivca na kraljevem prestolu znebijo.
Takšna je resničnost božične noči, ki jo prikazujemo z romantiko raznobarvnih
lučk in ognjemetov, z darili pod okrašeno umetno smrečico in s slavnostnimi
pogrinjki. Romantika svete noči je iznajdba trgovcev, kar nima nič opraviti z
resničnostjo. Za kristjane in ljudi dobre volje je sporočilo te noči 'šok
terapija': »Bog je nekoč govoril očetom po prerokih, v teh dneh poslednjega
časa pa nam je spregovoril po Sinu.« Bog je prišel živet k ljudem, da bi spoznali
in se prepričali, kako nas ima rad.
Župnik Branko Balažic, SDB
KRISTJAN PRAZNUJE ter obhaja praznike in svete čase …
BOŽIČ NEKOČ IN DANES … Božič je poleg
velike noči med ljudmi prav gotovo najpriljubljenejši
praznik. Je spomin na Jezusovo rojstvo. O njem sta
med drugim govorila evangelista Matej in Luka. Oba
sta Jezusovemu rojstvu in mladosti posvetila prvi dve
poglavji svojih evangelijev, vendar se ne ponavljata,
kajti o tem poročata vsak po svoje. Zgodovina pravi,
da prvi kristjani niso obhajali praznika Jezusovega
rojstva. Kasneje so ga začeli najprej praznovati na
Zahodu in šele proti koncu 4. stoletja tudi na Vzhodu. Spominjali so se prihoda
modrih, Jezusovega krsta in njegovega čudeža v Kani Galilejski. Božič se v
različnih jezikih različno imenuje. Pri nas in pri drugih južnih Slovanih pomeni
'malega boga', torej malega Jezusa (otroka). Danes kristjani božiča ne
praznujemo kar iznenada, ampak se nanj pripravljamo – to je adventni čas.
Advent pa (latinsko adventus) pomeni 'prihod'. Božič je povsod po svetu
družinski praznik. Po prepričanju naših prednikov je tako velik praznik, da ga ne
smemo motiti niti z obiski. Obiskom je namenjen drugi dan, to je štefanovo, 26.
december. Seveda pa ima božič tudi zunanja znamenja. To so predvsem
smrečica, jaslice, petje in voščilnice. Najlepše je prav gotovo božično drevo, ki
je simbol upanja in veselja. Z njim so tesno povezane tudi jaslice. Njihova
zgodovina je prav tako zelo pestra. Na Slovenskem so prve cerkvene jaslice leta
1644 postavili jezuiti v Ljubljani. Z vsem tem pa so povezane tudi božične
pesmi. Najmlajša stvar, ki je povezana z božičem, so prav gotovo voščilnice.
Prva domovina novoletnih voščilnic naj bi bila stara Avstrija. Ker pa smo bili
Slovenci tedaj v avstroogrski monarhiji, spadamo med prve narode na svetu, ki
so si pošiljali voščilnice. Božič je prav gotovo praznik, ki v ta temni in hladni
zimski čas prinese luč in toplino. Vsekakor je viden najprej po zunanjosti.
Vendar naj se vsa svetloba in toplota odražata predvsem v naši notranjosti, kar

je v veliki meri odvisno od nas samih. Zato si vsi skupaj zaželimo, naj se v
božičnem času svet prerodi, naj v tem krhkem svetu zadiši po ljubezni, miru,
zdravju in sreči.
(Povzeto po članku Zdenke Jelenovec.)
AKTUALNO …
I ŠE O SREČANJU ZA STARŠE IN VEROUČENCE … Do sedaj so se ga
po poslanih dveh pisnih vabilih udeležili starši 109 otrok od 179 veroučencev.
Za 70 veroučencev torej ni bilo nobenega od staršev. Zakaj? Za višje razrede
(od 3. do 9.) naj velja še tretje vabilo na srečanje, ki bo v nedeljo, 19. 1. 2014,
po deseti sveti maši.
O vprašalnem lističu … Opravičujem se za nekoliko nejasno postavljeno prvo
vprašanje. Večina staršev vas je odgovorila, da je za pozitivno oceno dovolj od
10 do 15 nalog od približno 20. Je, ampak verjetno ne bi bili zadovoljni, če bi
vam otrok posesal samo dobro polovico dnevne sobe ali pa opral samo dobro
polovico avtomobila. Zato le vztrajajmo, da ima otrok vse naloge. O maši …
Večina vas je dogovorila, da je dovolj 2-krat na mesec. Ni, ker kršimo tretjo
Božjo zapoved, ki pravi, da posvečuj Gospodov dan. Opravičilo od maše so
bolezen, starost ali nujna zadržanost (služba, potovanje …). O molitvah …
Večina vas je odgovorila, naj otrok zna nekaj molitev. Kaj to pomeni? V
veroučni knjigi posameznega razreda so na zadnjih straneh napisane molitve;
preverite, koliko jih zna vaš otrok. Potem bo odgovor verjetno malo in ne nekaj.
Potrudimo se, da se naučijo vsaj označene. O znanju … Večina vas je
odgovorila, naj se od otroka pričakuje 50 odstotkov znanja, če seveda sploh
lahko tako rečemo. Škoda, da smo tako popustljivi, tolerantni, namesto da bi
zahtevali čim več, upoštevajoč sposobnosti otroka, kajti sposobni so veliko več,
kot včasih mislimo. Potem se ne čudimo, ko nastopijo težave, ko smo po
pismenosti pod evropskim povprečjem …
II BLAGOSLOV DOMOV bo kakor pretekla leta pri tistih, ki so prijavljeni.
Če bi kdo še želel, se lahko še prijavi. Če kdo ne želi, pa tudi povejte: meni,
spremljevalcu, sosedom … Pripravite svečo in blagoslovljeno vodo. Če
blagoslovljene vode nimate, pripravite kozarec navadne in povejte, da vodo
blagoslovim. Ob obisku lahko blagoslovim tudi svete podobe … Ob tej
priložnosti se vam tudi iskreno zahvaljujem za darove, s katerimi podpirate
župnijo ali duhovnika osebno. Saj veste, da duhovniki nimamo nobene plače,
župnija pa tudi potrebuje svoje. Dar seveda ni obvezen, sami presodite, ker vem,
da je pri mnogih stiska že prav velika. Bog povrni!
Tudi dobra misel, spodbudna beseda, predvsem pa molitev so neprecenljivi
darovi, ki jih darujete za rast Božjega kraljestva.

