MOLITEV ZA DOMOVINO
Troedini Bog, večna modrost! Ti vse čudovito urejaš in vodiš.
Prosimo Te za naše voditelje, da bodo skrbeli za našo državo in
slovenski narod. V času, ko se pripravljamo na volitve, Te prosimo, da
bi se jih vsi kristjani udeležili in odgovorno oddali svoj glas za vse, ki se
zavzemajo za pravičnost in življenje, za družine in otroke, za okolje in
versko svobodo.
Naj voditelji ponosno in dostojno predstavljajo našo državo ter se
zavzemajo za vse, ki so v kakršni koli stiski. Naj vsi skupaj gradimo
Božje kraljestvo na zemlji, ki je kraljestvo miru, pravičnosti in
ljubezni. Amen.
Marija, Pomočnica kristjanov, prosi za nas.
II VEROUK se za otroke počasi zaključuje … Starši, še enkrat, prosim,
poglejte zvezke in preverite znanje molitev …
OZNANILA …
25. 5. bo ob 20. uri dekanijsko srečanje zakoncev pri Sv. Leopoldu.
27. 5. bo pri 10. sveti maši SREČANJE STAREJŠIH PEVCEV, ki so
peli v cerkvenem pevskem zboru. Gospod organist Slavko Vesenjak je
obhajal okrogli jubilej, ob katerem mu vsi voščimo in želimo vse dobro,
predvsem pa zdravja. Prav je, da se srečamo, se organistu in pevcem tudi
zahvalimo, kako rečemo in zapojemo … Po maši pevci vabljeni na kosilo in
srečanje tudi v župnišče. Lepo vabljeni.
3. 6. bo ob 10. uri zaključek verouka in procesija sv. Rešnjega telesa.
10. 6. bo ob 10. uri srečanje BOLNIKOV IN STAREJŠIH. Vabljeni.
17. 6. bo ob 15. uri pri Mici v Janežovcih župnijski ŠPORTNI DAN.
24. 6. bo ob 11. uri IZLET tistih, ki ste hodili k šmarnicam, pevcev
otroškega zbora, ministrantov … (prijavite se do 17. junija).
Od 27. 6. do 1. 7. bo ORATORIJ.
Še malo za smeh …
Rudi gleda, kako župnik s kladivom in z žeblji popravlja plot.
»Ali bi se rad česa naučil?« vpraša župnik.
»Ne, le zanima me, kaj rečejo župniki, ko se kresnejo po prstih.«
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 – nedelja Sv. trojice
Šolska doba se podaljšuje. Nikoli nismo dovolj
pripravljeni na življenje in skoraj vsi poklici
zahtevajo sodoben, tj. digitalni pristop, kajti vsako
zahtevnejše delo predpostavlja čim več vsestranskih
izkušenj. Vse bolj smo odvisni in nepripravljeni,
zato potrebujemo čim več izkušenj, da smo
sposobni obvladovati življenje, ki je iz dneva v dan
zapletenejše in neobvladljivo.
Znanje se kopiči iz dneva v dan in tehnološki razvoj
napreduje z astronomsko naglico. Kaj bi še morali
narediti,
da
bomo
sposobni
obvladati
tehnologijo? Pred nami je velika nevarnost, da bo človek v službi čim večjega
napredka in ne obratno.
Če je že v poklicnem smislu taka potreba po številnih strokovnjakih, kaj lahko
potem rečemo o duhovnem življenju in o tem, kako postati čim boljši
človek?
Jezus je dobro poznal človeka, zato je učencem ob svojem odhodu v nebo
naročil: »Pojdite in poučujte vse narode. Krščujte jih v imenu Očeta in
Sina in Svetega Duha in učite jih izpolnjevati vse, kar koli sem vam
zapovedal. In glejte: jaz sem z vami vse dni do konca sveta.« V teh stavkih
se skriva cel program krščanskega oznanjevanja.
Vero je treba najprej spoznati, zato je prvi korak povezan s poučevanjem in
z odkrivanjem razodete vere, ki je shranjena v Svetem pismu in ustnem
izročilu. Ko so katehumeni dovolj pripravljeni, sledi krst, z njim pa vstop v
krščansko skupnost. Krščeni smo v imenu troedinega Boga Očeta, Sina in
Svetega Duha.

27. 5.: ŽEGNANJE ob godu SV. URBANA
Tako radi mnogi poudarite:
»Mi smo Vrbenčari!«
Naj se ta ponos in veselje pokažeta tudi v nedeljo ob
župnijskem praznovanju z udeležbo pri sveti maši.
Lepo vabljeni.

En Bog se nam razkriva v treh osebah, v treh načinih svojega delovanja: Oče
nas je ustvaril, Sin nas je odrešil, Sveti Duh pa nas posvečuje. Po krstu je
potem laže spoznavati evangelij, ki ni samo lep nauk, ampak bolj odkrivanje
Božje ljubezni, ki je vedno konkretna in se lahko uresničuje po ljudeh, s
katerimi se vsak dan srečujemo. Oznanjevalec se sicer zaveda, da je samo
človek, krhka posoda s številnimi slabostmi, zato nas krepi Jezusova zadnja
obljuba: »Jaz sem z vami vse dni do konca sveta.« Kljub vsemu lahko z
zaupanjem gledamo v prihodnost.
Župnik Branko Balažic, SDB

KRISTJAN PRAZNUJE ter obhaja praznike in svete čase …
Vstopamo v čas med letom, ki prinaša pomembne praznike in praznovanja.
PRAZNIK SVETE TROJICE (27. maja) obhajamo na nedeljo po
binkoštih. Na ta dan se posebej poglabljamo v skrivnost verske resnice o
enem Bogu v treh osebah, ki so Oče, Sin in Sveti Duh. O identiteti Boga
Očeta in Svetega Duha je spregovoril Jezus Kristus. Oče je stvarnik vesolja
in človeka, Sveti Duh pa je kot tretja Božja oseba poslan od Očeta in Sina
ter vodi Cerkev, ki je skupnost verujočih. Srčika odnosov med tremi
Božjimi osebami je ljubezen.
Ta dan obhajamo letos tudi žegnanje ob godu sv. Urbana.
Lepo vabljeni.
Sv. Rešnje telo in kri praznujemo na
četrtek v drugem tednu po binkoštih.
Posebej se spominjamo Jezusove
navzočnosti v zakramentu sv. Rešnjega
telesa in krvi. Na praznik so v navadi
procesije, s katerimi verniki tudi navzven
pokažemo svojo vero v Jezusovo
navzočnost med nami. Pri nas bo
procesija v nedeljo, 3. junija, ob 10. uri. Vabljeni.
PRAZNIK APOSTOLOV PETRA IN PAVLA (29.
junija) slavi najpomembnejša apostola: apostol Peter je
bil prvi papež, apostol Pavel pa največji oznanjevalec
evangelija vseh časov. Slovenski škofje na ta dan v
stolnih cerkvah diakone posvetijo v duhovnike.
MARIJINO VNEBOVZETJE (15. avgusta – veliki
šmaren) je spomin na posebno milost, ki je je bila
deležna Jezusova mati Marija. Ob zaključku svojega

zemeljskega bivanja je bila z dušo in s telesom
vzeta v nebo. Veliki šmaren je največji Marijin
praznik. Praznik Marije Device so v jeruzalemski
Cerkvi začeli obhajati kmalu po koncilu v Efezu
(leta 431 po Kr.); povezovali so ga z Marijinim
odhodom s tega sveta. Papež Pij XII. je versko
resnico o Marijinem vnebovzetju slovesno
razglasil šele leta 1950 z apostolsko konstitucijo
Munificentissimus Deus. Marijino vnebovzetje je
praznik upanja, ki nam sporoča, da je Marija
dosegla polnost življenja, ki ga kristjani
pričakujemo v večnosti. To dejanje predstavlja
napoved vstajenja mrtvih, ki ga bomo ob sodnem dnevu deležni vsi ljudje.
CELODNEVNO ČEŠČENJE (16. avgusta – rokovo) je za našo župnijo
velik praznik, ker v imenu nadškofije, slovenske in vesoljne Cerkve
častimo Jezusa. To je dan molitve, prošenj, zahval …
MARIJINO ROJSTVO (8. septembra) je spomin
na rojstvo Božje Matere Marije. V Katoliški cerkvi
se v cerkvenem letu spominjamo rojstva le treh
oseb: Jezusa, Marije in Janeza Krstnika, pri drugih
svetnikih pa se vedno spominjamo dneva njihove
smrti. Marijino rojstvo je pomembno, ker je bila
kot Mati Odrešenika Jezusa Kristusa in kot naša
Mati po Božji previdnosti obvarovana izvirnega
greha. Praznik Marijinega rojstva je povezan s
Kristusovo velikonočno skrivnostjo in razliva
veselje in upanje na človeštvo, saj naznanja bližnje
učlovečenje in odrešenje.

AKTUALNO …
I POZIV ŠKOFOV K MOLITVI ZA DOMOVINO
Slovenski škofje smo sklenili, da se bo v času pred državnozborskimi
volitvami po cerkvah molilo za domovino. Zato vabimo vse župnike,
molitvene skupine in duhovna gibanja ter druge katoliške organizacije, da od
nedelje, 13. maja 2018, do nedelje, 3. junija 2018, pri vsaki sveti maši po
obhajilu zmolijo Molitev za domovino. Molitev naj objavijo v oznanilih,
natisnejo in razmnožijo, da jo bodo dobili vsi verniki.
Msgr. Stanislav Zore, predsednik Slovenske škofovske konference

