
 

          KRISTJAN PRAZNUJE ter obhaja praznike in svete čase … 

Ţegnanje je gotovo praznik, ki se ga udeleţimo vsi … 

    AKTUALNO … 

Čas počitnic! Hura, smo včasih vzklikali … Tudi danes se jih veselimo, čeprav 

počitnice niso in ne smejo biti samo čas počitka, ampak predvsem čas, ki ga 

lahko preţivimo nekoliko drugače, za kar niso potrebni visoki stroški. Peš, s 

kolesom ali z avtom, seveda vsa druţina – koliko lepega se da doţiveti … Pa 

še na eno dolţnost ne pozabimo. To je sveta maša. Bog ne gre na počitnice. 

Jezus nas pričakuje. Če ne v domači cerkvi, pa kje drugje … Tudi ko smo na 

dopustu. Naj bo čas počitnic lepo in bogato preţivet …  

     OZNANILA … 
 

PROŠNJA: V prejšnjem Ţupnijskem listu sem pisal tudi o načrtih za 

prihodnost in vas prosil za podporo. Vse je povezano tudi s stroški, zato 

iskrena hvala vsem, ki ste ţe ali še boste darovali v ta namen. Vem, da je kriza 

pri mnogih ţe velika, a se da z dobro voljo, predvsem pa z močno vero in s 

krščansko pripadnostjo in pripadnostjo ţupniji veliko storiti. Do sedaj vas je 

darovalo osem druţin oziroma posameznikov v vrednosti 313 €. (V ţupniji je 

pribliţno 800 druţin.). Hvala druţini Arnuš iz Gomilc 6 za donatorstvo za 

relikviarij bl. A. M. Slomška v vrednosti 500 €. Še vedno vabljeni in prošeni, 

da se še kdo odloči za donatorja drugih relikviarijev … Do sedaj smo za 

pripravo prostora in relikviarije porabili ţe 3.430 €, treba bo pa poravnati še 

račun za steklo, podstavek … Res lepo prošeni, da bi pomagali po svojih 

močeh, da se lotimo še obnove zidu ob cerkvi, zadnjega vhoda v ţupnišče in 

drugih del. Bog povrni … 

27. 5.: BINKOŠTI in ŢEGNANJE ob godu sv. Urbana, umestitev relikvij 

31. 5. ob 19. uri: zaključek šmarnic 

1. 6. ob 17. uri: priprava na krst 

3. 6. ob 10. uri: pri maši zaključek verouka, vabljeni vsi veroučenci 

10. 6. ob 10. uri: srečanje bolnikov in starejših naše ţupnije (med mašo 

delitev zakramenta bolniškega maziljenja, po maši srečanje v veroučni 

učilnici) 

24. 6. ob 11. uri: izlet vseh, ki so redno hodili k šmarnicam 

26. 6.–29. 6. – oratorij 
29. 6. ob 17. uri: priprava na krst (za meseca julij in avgust) 

20. 8.–23. 8.: duhovne vaje in morje za mlade naše ţupnije v Izoli 

26. 8. ob 15. uri: dekanijsko srečanje bolnih in starejših na Polenšaku 

1. 9.: romanje na Svete Gore (prijave od 19. 8. dalje) 
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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ŢEGNANJE OB GODU SV. URBANA in BINKOŠTI 
praznujemo v nedeljo, 27. maja 2012. 

Slovesna sveta maša bo ob 10. uri. 

Vodil jo bo g. škof dr. Joţef Smej. 

Med mašo bodo obred umestitve relikvij, blagoslov 

relikviarijev in prostora za relikviarije, 

blagoslov kipa bl. A. Grozdeta … 

Gre za dogodek, ki ga mnogi še nismo doţiveli …, zato 

PRAV VSI – druţine, mladi, otroci, skupine … – 

LEPO VABLJENI. 
Po maši bo pred cerkvijo ţupnijska pogostitev, 

zato prosimo dobre gospodinje za sladke dobrote, sadni in črni kruh, 

vinogradnike pa za vino (te dobrote prinesite, prosim, ţe v soboto). 

Bog povrni … 

 

DUHOVNA MISEL … 

RELIKVIJE SVETIH IN BLAŢENIH V NAŠI CERKVI 

1. Kakšen je odnos Katoliške cerkve do relikvij? 

Relikvije v katoliški tradiciji pomenijo dele posmrtnih ostankov razglašenih 

blaţenih ali svetnikov. Primarne relikvije se imenujejo deli njihovih teles, 

sekundarne pa vsi predmeti, ki so bili z njimi v stiku, zlasti obleka. Katoličani 

imamo do človeškega telesa – pa naj bo ţivo ali ţe mrtvo – spoštljiv odnos, saj 

pojmujemo človeka kot nedeljivo enoto telesa in duše. Ker verujemo tudi v 

vstajenje teles, torej celotnega človeka, imamo dolţnost, da smo do telesa še 

dodatno pozorni in spoštljivi. V Katoliški cerkvi je odnos do posmrtnih 

ostankov tistih, ki so po sodbi Cerkve ţiveli svetniško, še toliko bolj spoštljiv, 

saj nas nenehno postavljajo v območje svetosti, ki jo je pokojni ţivel v telesu, 

in nas vabijo, da bi jo na svoj način zaţiveli tudi mi. 

2. Kako si razlagati čudeţe, povezane z relikvijami? 

Čudeţnih dogajanj ob prisotnosti relikvij svetnikov si z znanostjo seveda še ne 

znamo razloţiti, a kot verniki si ob njih niti ne postavljamo vprašanj, ki se 

začnejo s kako, ampak tista, ki se začnejo z zakaj in kdo. Čudeţi so znamenja 
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Boţjega delovanja tam, kjer je vera močna in zaupanje trdno. Predstavljajo 

znamenja Boţje bliţine in močne priprošnje ţe poveličanih bratov in sester v 

nebesih. Ob relikvijah se ozračje vere, molitve in razpoloţljivosti laţe 

vzpostavi, saj smo ljudje vedno telesno-duhovna bitja in zato potrebujemo tudi 

telesno bliţino in vzpodbude. Po krščanski veri je sam Bog postal človek. 

Utelesil se je samo zato, da bi ga kot ljudje lahko človeško doţiveli in v vsej 

polnosti sprejeli ter stopili v človeško mogoč odnos z njim. 

3. Ali gre pri čaščenju relikvij za čaščenje svetnika kot osebnosti ali 

Boţjega delovanja skozi svetnika? 

V krščanstvu nikoli ne častimo stvari ne človeka, ampak je čaščenje vedno 

namenjeno le Bogu. Svetniki in njihove relikvije imajo v krščanstvu smisel, le 

če nam pomagajo pri čaščenju Boga. Če bi nas zadrţevali pri sebi, bi zapadli v 

idolatrijo (čaščenje idolov). Človek, četudi svetnik, nas ne more odrešiti, saj je 

edini odrešenik Bog. 

4. Kakšno sporočilo prinašajo katoliške relikvije? 

Relikvije svetnikov so »ţivi« (otipljivi, vidni) spomin na Boţjo navzočnost 

med nami, na njegovo delovanje, saj lahko nekdo svetniško ţivi samo zaradi 

Boţje milosti in sodelovanja z njo, ne pa iz svojih moči. Sporočajo tudi, da če 

je eden izmed nas zmogel ţiveti sveto, lahko tako ţivi tudi vsak izmed nas. 

Relikvije so torej pomoč na poti vere – jo predpostavljajo, a tudi hranijo in 

poglabljajo.            (Dr. Andrej Saje, tiskovni predstavnik SŠK) 

 

V naši cerkvi bodo od nedelje, 27. maja 2012, relikvije sv. Nazarija, sv. 

Ursicija, sv. Joţefa Kupertinskega, bl. A. M. Slomška in bl. Alojzija 

Grozdeta. 

Sv. Nazarij je znani mučenec iz Milana, ki je bil zaradi svoje vere 

obglavljen med preganjanjem kristjanov za časa cesarja Dioklecijana. Prej naj 

bi deloval kot misijonar v Italiji, Galiji in Trierju. Po pričevanju nekega 

očividca je milanski škof Ambroţ okrog leta 395 v nekem vrtu pred mestnim 

obzidjem našel nerazpadlo Nazarijevo truplo. Pokopal ga je v cerkvi, ki se 

sedaj imenuje S. Nazaro. Znano je, da je škof Ambroţ dele relikvij sv. 

Nazarija podaril škofom v Carigradu, Afriki, Španiji in Galiji, posebno pa še 

več škofom v Italiji, kjer si moremo na prvem mestu misliti Oglej. Od tam so 

prišle tudi v naše kraje. God sv. Nazarija je 28. julija. 

Sv. Ursicij je bil zaradi Kristusovega imena po mnogih in različnih 

mukah obglavljen v Iliriku pod cesarjem Maksimilijanom in namestnikom 

Aristidom v 4. stoletju. Goduje 14. avgusta. 

Sv. Joţef Kupertinski se je rodil 17. junija 1603 v Cupertinu na 

jugovzhodnem robu italijanskega polotoka. Imel je poseben dar. Večkrat je bil 

kakor odsoten, ves zatopljen v notranji svet in neobčutljiv za vse, kar se je 

dogajalo okoli njega. Z velikimi teţavami je bil sprejet v minoritski red. Imel 

je tudi sposobnost levitacije (lebdenja). Bolnike je ozdravljal številnih bolezni 

in naredil veliko drugih čudeţev. Ker so ljudje postajali vse bolj pozorni nanj 

in je Cerkev ţelela preprečiti nemir, ga je red prestavljal v vse odročnejše 

samostane. Umrl je 18. septembra 1663 v Osimu in ta dan je tudi njegov god. 

Za blaţenega je bil razglašen leta 1753. Papeţ Klemen XIII. ga je leta 1767 

razglasil za svetnika. Največkrat je naslikan, kako lebdi v zraku. Za svojega 

zavetnika so si ga izbrali abstinenti, ponekod se mu priporočajo študenti pred 

teţjimi izpiti. Leta 1963 so ga za svojega zavetnika izbrali kozmonavti. 

BL. A. M. SLOMŠEK je zavetnik slovenskih 

učiteljev, vzgojiteljev, katehetov, staršev, vinogradnikov in 

kmetov. Bil je sin preprostih kmečkih staršev, ki je z 

marljivostjo in ljubeznijo do Boga in domovine mnogim 

pomagal do prave vere in resnične kulture. 

Pomembnejši dogodki v Slomškovem ţivljenju: 26. 11. 

1800 – rojstvo na Slomu pri Ponikvi; 8. 9. 1824 – mašniško 

posvečenje; kot duhovnik je sluţboval v krajih Bizeljsko, 

Nova Cerkev, Celovec, Vuzenica, Št. Andraţ in Celje; 5. 7. 

1846 – škofovsko posvečenje; leta 1851 so se uresničile 

njegove pobude za ustanovitev Mohorjeve druţbe in 

Bratovščine sv. Cirila in Metoda ter za prihod lazaristov v lavantinsko škofijo;  

4. 9. 1859 – prenos škofijskega sedeţa iz Št. Andraţa v Maribor; 24. 9. 1862 – 

smrt v Mariboru; 19. 9. 1999 – razglasitev za blaţenega. 

Bl. A. M. Slomšku se priporočamo za trdno vero, dobro vzgojo, resnično 

veselje v vsakdanjem ţivljenju, za pravo kulturo srca in za zdravje pri 

ţelodčnih in črevesnih boleznih. Goduje 24. septembra. 

BL. ALOJZIJ GROZDÈ, DIJAK IN MUČENEC, 

se je rodil 27. maja 1923 v Zgornjih Vodalah, ţupnija Trţišče. 

Bil je član Katoliške akcije ter voditelj Marijine kongregacije 

in vnet častilec evharistije ter Jezusovega in Marijinega Srca. 

To čaščenje je z veliko gorečnostjo širil med svojimi sošolci in 

vrstniki, ker je hotel h Kristusu pritegniti čim več mladih. 

Njegovo dosledno in vzorno krščansko ţivljenje je bilo 

zakoreninjeno v zakramentu sprave in v evharistiji, ki jo je 

imenoval »Sonce mojega ţivljenja«. Na Mirni so ga 1. januarja 1943 pod krivo 

obtoţbo umorili partizani. Tako je pretrpel mučeniško smrt, ki so mu jo 

prizadeli iz prezira do vere. Za blaţenega je bil razglašen 13. junija 2010. Za 

praznovanje je bil določen 27. maj, njegov rojstni in krstni dan. 


