OZNANILA …
I BOŽIČ in božična praznovanja. Zaradi razmer v katerih smo, bo v
marsičem drugače.
SPOVED je mogoča samo po predhodni najavi in dogovoru.
SVETE MAŠE z ljudstvom zaenkrat še niso dovoljene. BOŽIČ:
Polnočnico bom daroval ob 20. uri. Vas pa vabim, da se po družinah ali kot
posamezniki doma pridružite tej daritvi. Ne bomo se videli in slišali,
bodimo pa v duhu povezani. Prav tako tudi na sam božič ob 8. in 9. uri. (ob
10. uri bo verjetno prenos po RTV).
26. 12.: ŠTEFANOVO – blagoslov vode in soli. Za stolnino darujte ob
priložnosti ali pa v nabiralnik župnišča: s pripisom imena in priimka …
27. 12.: god sv. Janeza – blagoslov vina in začetek blagoslova domov
BLAGOSLOV DRUŽIN IN DOMOV bo po posameznih dnevih. Vsak
dan bom daroval sveto mašo, blagoslov za posamezno vas pa bo ob 8.30 in
17. uri. Vabim Vas, da se ob tej uri doma pridružite molitvi za blagoslov.
Naj bo blagoslov odraz osebne vere, vere družine in pripadnosti župniji.
Blagoslov: JIRŠOVCI in GOMILA – 27. dec.; DRSTELJA in
GRAJENŠČAK 28. dec.; JANEŽOVCI in PLACAR – 29. dec.;
JANEŽOVSKI VRH – 30 dec.; STRMEC in TRNOVSKI VRH – 31.
dec; ZASADI, GOMILCI in DESENCI – 1. jan.; SVETINCI – 2. jan.;
LEVANJCI – 3. jan.; DOLIČ in ZG. VELOVLEK – 4. jan.; LOČKI
VRH – 5. jan.; DESTRNIK – 6. jan.; VINTAROVCI – 7. jan.
Mnogi ste ob blagoslovu darovali svoj dar za duhovnika ali Cerkev, kar ni
nobena obveznost. Boste ob priložnosti. V poštni nabiralnik, nabiralnik v
cerkvi (s pripisom naslova in namena), osebno … Bog povrni. Duhovniki z
Vašimi darovi poravnamo zdravstveno in pokojninsko zavarovanje …
Cerkev/župnija, skupnost vernih, pa potrebuje sredstva za vzdrževanje,
obnove, programe ...
CERKEV Sv. Urbana bo odprta od 25. 12. 2020 do 7. 1. 2021 vsak dan od
8. do 17.15. Vabljeni k molitvi. Upoštevajmo navodila NIJZ (število,
maske, razkuževanje rok …). Ob obisku cerkve vzemite tudi knjižico V
MOLITVI POVEZANI. V njej je tudi blagoslov doma.
II VERSKI TISK je nepogrešljiv za spoznavanje in utrjevanje vere in
Cerkve. Zato vabljeni, da bi v vsaki družini imeli vsaj kak izvod verskega
tiska. Vabljeni k naročilu. Lahko Vam pošiljajo tudi na dom.
III 27. 12.: obhajanje praznika SVETE DRUŽINE; srečanje ZAKONCEV
JUBILANTOV in BLAGOSLOV OTROK letos odpade.
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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Temà je, negotovost na obdaja.
Je v mnogih srcih strah in stiska vstaja:
bolezen nam grozi in »karantena«…
Epidemija nas je ogrozila,
način življenja je izpremenila…
Le kdaj osvobodimo se bremena!?
Razmere, v kakšnih zdaj živimo, nas kličejo,
da se še mi streznimo, zahrepenimo po odrešenju.
Pustimo nepotrebnosti premnoge, sprejmimo mirno stiska in nadloge,
usmerjajmo se k večnemu življenju.
Naj ne odvzamejo nam vse težave, veselja in poguma, vere prave:
Je Bog zavetje naše! Bog nas ljubi!
Usmiljeni na svet poslal je Sina – Ljubezni neizmerna globočina!
Je Vsemogočni svoji zvest obljubi.
Ljubezni tej – vsaj mi srca odprimo! Gospoda z bitjem svojim vsem vzljubimo,
Z Marijo se veselo mu darujmo! Se zahvaljujmo Mu in Ga molimo, častimo,
občudujmo Ga, slavimo, Ljubezen usmiljeno poveličujmo.
V božično se skrivnost zdaj poglobimo, družinske si »kapelice« odprimo,
si k zbranosti, molitvi pomagajmo.
Mogoče pa živite čisto sami? Potem se v duhu povežite z nami!
Molimo skupaj – in čast Bogu dajmo!
Nebeško Mater k sebi povabimo, Gospodu srca na stežaj odprimo i
n se v ljubezni Božji veselimo. (sestre klarise)

Naj nam pogled v jaslice, k Novorojenemu prinese obilo upanja, moči,
veselja tudi v tem času preizkušenj…
Lepo doživete božične praznike in obilje vsega dobrega v prihajajočem
novem letu 2021.
Vam želi župnik s sodelavci

KRISTJAN PRAZNUJE ter obhaja praznike in svete čase …
BOŽIČNO VOŠČILO SLOVENSKIH ŠKOFOV 2020
Praznovanje božiča v tako izrednih razmerah nas
spodbuja, da razmišljamo, kaj je v življenju in v
naših praznovanjih bistveno in kaj manj
pomembno, čeprav lahko prispeva k lepoti
praznovanja. V božičnem praznovanju doživljamo
radost in srečo družinskega življenja in tudi
bolečino vseh, ki so v kakršni koli stiski, še zlasti
bolnikov. Bližina Boga, ki se nam je približal in
nas v Jezusu Kristusu objel, nas spodbuja, da smo
blizu drug drugemu, da poglobimo vezi
medsebojne pripadnosti in zvestobe. Združeni v molitvi ob družinskih
jaslicah lahko doživimo Božjo ljubezen. Vse to nam je dosegljivo, kljub
temu da doživljamo ovire za božično bogoslužje in za širše osebne stike z
vsemi, ki so nam blizu. Kljub karanteni in nevarnostim za okužbe in celo za
življenje lahko poskrbimo, da se Jezus lahko rodi v naši sredi, saj je
obljubil, da bo med nami, če bomo zbrani v Njegovem imenu in v Njegovi
ljubezni.
Vsi hrepenimo po povezanosti, pripadnosti občestvu. Ustvarjeni smo po
Božji podobi – po Troedinem Bogu – Bogu odnosov. Zato samota, nemir in
pretrgana razmerja v zadnjem času še bolj bolijo. Tudi Marija in Jožef sta
doživljala neke vrste izolacijo in stisko, daleč od domačega kraja in svojih
domačih. A vesela novica božične noči je namenjena prav vsem, ki
doživljajo te omejitve. Bog je prišel reševat, kar je izgubljeno, obrobno.
»Zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja je prišel iz nebes,« pravi
veroizpoved. Prihaja, da bi se v Njem prepoznali kot sinovi in hčere
ljubečega Očeta. Bog vstopa v naše odnose, da bi v drugih, zlasti pa v
bolnih, nesrečnih in zapuščenih, osamljenih, videli brate in sestre istega
Očeta, odrešene po Njegovi ljubezni.
To univerzalno bratstvo bomo slovenski kristjani letos doživljali še na
poseben način. V božičnem času bomo povezani z Rimom, vso Cerkvijo in
papežem Frančiškom. Ob jaslicah na trgu sv. Petra bo stalo slovensko
božično drevo iz Kočevske, okrašeno s slovenskimi, ročno izdelanimi
okraski.
Bratstvo vseh ljudi je tudi glavna misel papeževe zadnje okrožnice »Vsi
bratje«, ki naj letos v božičnih dneh in v novem letu 2021 odmeva v naših
srcih in okrepi naša prizadevanja za pomoč v stiskah bližnjih.

Ob božičnem prazniku in pred novim letom se obračamo tudi k vsem
rojakom zunaj meja naše domovine, v zamejstvu in izseljenstvu. Vsem vam
in vašim najbližjim želimo iz srca lepo, čeprav okrnjeno božično
praznovanje. Voščilo velja tudi vsem vernikom drugih krščanskih skupnosti
in vsem ljudem dobre volje.
Vaši škofje
AKTUALNO …
I Župnija, SVETOURBANSKO LETO in Covid 19.
V času, ki je za nami smo ali pa bi želeli kot župnija obhajati/praznovati
dva lepa jubileja. 25. 10. 2019 je bilo točno 500 let, odkar so našo cerkev
posvetili. Za žegnanje, tj. 24. 5. 2020, pa bi praznovali 350 let, odkar so
naši predniki ustanovili Župnijo svetega Urbana.
Predvidena srečanja ob drugih petkih v mesecu so nekatera bila, druga so
žal odpadla. Tudi zbornik, ki naj bi izšel ob teh jubilejih je v »čakanju«…
Kot župnija si ne moremo privoščiti stroškov, ki ob izdaji nastanejo …
Leto 2020 nas je v marsičem presenetilo, nam spremenilo zastavljene cilje,
vse se vrti drugače … A KLJUB TEMU ZRIMO V PRIHODNOST Z
UPANJEM IN OPTIMIZMOM … Pomagajmo si …
Ukrepi za preprečevanje širjenja virusa Covid-19 nas z manjšo ali večjo težo
spremljajo skozi vse leto. Kakor kaže bo tako tudi na začetku prihodnjega
leta 2021. Kljub spremenjenim razmeram, ki so zarezale v naše življenje pa
moram/o biti veseli, srečni in hvaležni za vse lepo in prijetno, kar smo
doživeli v tem nenavadnem letu 2020. Če se dobro zazremo, bomo gotovo
videli, da je bilo tudi dobrega kar nekaj.
Za vse pozornosti, dobre namene, molitve, namene za svete maše, darove
… se Vam iskreno zahvalim. Bog povrni.
In leto je kar minilo … V upanju, da se ne bo tako zaključevalo, sem kar
odlašal, da se oglasim tudi preko tega tiskanega Župnijskega lista. Vse
preveč morda računajoč, da spremljate župnijsko spletno stran: www.svurban.com;.
Vse bolj opažam, da posamezniki morda še pokukate, kaj se v župniji
dogaja, žal pa predvsem starejšim in žal tudi mnogim drugim, ki tega
medija nimajo ali ga ne uporabljajo gredo informacije, spodbude, želje, …
mimo. Zato Vas še enkrat prosim: preberite, stiskajte, pokažite,… da
župnija še vedno je, da se svete maše darujejo vsak dan (hvala za namene,
ki jih darujete, tudi ob pogrebih in drugih priložnostih), da družinska
molitev ne izumira … Da je tudi naloge za verouk potrebno narediti …
Še kar nekaj delovnih zvezkov in knjig za verouk čaka v skladišču, od 49
birmancev so samo trije vzeli Sveta pisma, ki jih za naloge potrebujejo….

