
 

Božična skrivnost je res nedoumljiva ... 

Bog je s človeškim rojstvom svojega Sina 

enkrat za vselej razodel, 

da je ljubezen rešilna bilka 

za posameznike, družbo in svet … 

BLAGOSLOVLJENE PRAZNIKE 

GOSPODOVEGA ROJSTVA 

IN VSE DOBRO V LETU 2017 

vam želi župnik s sodelavci. 

AKTUALNO … 
I ZAKONSKA SKUPINA naše župnije vabi, da se jim pridruži še kak 

zakonski par. Naslednje srečanje bo v soboto, 7. januarja, ob 19. uri. Na 

srečanjih bomo prebirali okrožnico papeža Frančiška Radost ljubezni. 

Vabljeni. 

II OBNOVA ostrešja UČILNICE … 

Z delom bomo začeli v spomladanskem času. Pripravlja se les, kupiti 

moramo opeko za sprednjo stran strehe … Hvala vsem, ki ste v ta namen že 

darovali ali še boste. 

OZNANILA … 

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. 
 

26. 12. ob 17. uri BOŽIČNI KONCERT Destrniškega okteta z 

gosti. Lepo vabljeni. 
 

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

28. 12.: začetek blagoslova domov. Potekal bo po ustaljenem redu in tam, 

kjer ste prijavljeni. 

30. 12.: Liturgično obhajanje praznika SVETE DRUŽINE.  

Ob 17. uri bosta pri sveti maši srečanje ZAKONCEV 

JUBILANTOV in BLAGOSLOV OTROK.  

Zakonci jubilanti in družine z otroki, lepo vabljeni. 
 

Še malo za smeh … 

I Oče iz podeželske vasi se oglasi pri župniku in mu potoži: »Moj sin se je 

preselil v mesto in ima samo štiristo evrov plače. Kaj mislite, ali bo živel še 

naprej kot dober kristjan?« »Zagotovo, oče. S tem denarjem tudi ne more 

drugače.« 

II Nov zaporniški duhovnik ima prvič mašo v zaporniški kapeli in takole 

začne pridigo: »Lepo je, da vas vidim zbrane tukaj v tako lepem številu.« 

 

 

 
Izdala: Župnija Sv. Urban – Destrnik, odgovarja Jože Škofič, žpk., tel.: 753 0151 (041 402 468) 

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

 

ŽUPNIJSKI LIST 
župnije Sv. Urban – Destrnik 

     December 2016 
 

 

DUHOVNA MISEL … 

Božični evangelij nam spregovori o največji 

skrivnosti naše vere – druga Božja oseba 

Troedinega Boga se je rodila kot človek. 

Evangelist Janez zapiše nepredstavljivo 

resnico: »Beseda je meso postala in se 

naselila med nami.« (Jn 1,14) 

Z Jezusovim rojstvom sta se združili dve 

skrajnosti: Beseda in meso, nebesa in zemlja, 

Bog in človeštvo. Žive navzočnosti Boga med 

nami preprosto ne moremo in ne smemo 

ignorirati. Bog je v Betlehemu postal naš sodobnik in sopotnik. Povsem 

neprimerno je, da bi ga skušali razložiti z našimi omejenimi razumskimi 

sposobnostmi, ki se tolikokrat ponašajo s teološkimi ali filozofskimi 

razglabljanji. Ponižanje Boga na našo raven je skratka tako nepojmljivo, da 

ga ne more nihče razumeti, še manj razložiti. Skrivnost učlovečenja Boga 

spada med zaklade naše vere. Če tega zaklada skrbno ne čuvamo, nam 

lahko zarjavi in propade. Odmislimo vse praznične navlake in pojdimo k 

bistvu božiča.  

Božič je Jezusov rojstni dan. Jezus se je rodil, da bi ostal z nami. 
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Prišel je k nam in ne bo odšel. Torej, Jezus je Bog z nami. Če je rojstvo 

otroka tako velik razlog za veselje za vsako normalno družino, koliko bolj 

se Jezusovega rojstva veseli vsa Cerkev, saj v njem prepoznava Božjega 

Sina! Za takšno veselje pa niso potrebne reklame in trgovske ponudbe. 

Zadosti je samo, da se čudimo nad neizmerno Božjo ljubeznijo, ki se 

sklanja k nam. Bog ne ločuje med pravičnimi in nepravičnimi, med dobrimi 

in slabimi, med svetniki in grešniki. On je z vsemi. Težava pa je v tem, da 

mi nismo vedno z Bogom. Iščemo ga na napačnih krajih, ob nepravem 

času. Kličemo ga, ko nam gre kaj narobe; pozabljamo nanj, ko bi se mu 

morali zahvaliti. Skoraj vedno ga iščemo zunaj sebe – v umetnosti, glasbi, 

filozofiji, naravi in še marsikje. Toda Bog je v nas. Bolj nam je blizu, kot 

smo si lahko blizu mi sami. Strah nas je iskati 

Boga v sebi, ker bi ga odkrili. 

In če se to zgodi, se v življenju vse spremeni. 

Sprememb pa se bojimo. Raje imamo, da gre 

vse po ustaljeni praksi. Moramo biti povprečni 

in nespremenjeni; to se nam zdi varneje in bolj 

gotovo. 

Jezus se je odrekel božanski slavi, da bi nas 

povzdignil do nebes. Prepustil se je 

zasramovanju, da bi nam povrnil dostojanstvo 

Božjih otrok. Jezus, čeprav Bog, je postal 

človek, da se mi ne bi delali boga. To je 

skušnjava, ki nas napada že vse od raja, ko sta 

ji Adam in Eva tam podlegla. Krščanski božič 

ima drugačen program kot komercialni božič. 

Krščanski božič nas usmerja vase, v srce. 

Tam je treba obračunati z zlom, se ponižati in postati majhen kot otrok. 

Dragi bratje in sestre! Voščim vam, da bi božič res doživeli kot milost ter 

v srcu občutili, da se Bog v Detetu sklanja k vam! Voščim vam tudi 

nekaj napora, da bi Boga poiskali tudi v bližnjih. Ne bodite brezbrižni do 

ljudi v stiski, ki so ob vas. Napravite vi prvi korak. Ne čakajte! Ne bojte se! 

Ko boste spremenili svet v sebi, boste spremenili svet zunaj sebe – in 

doživeli boste krščanski božič. 

Emanuel – Bog z nami, se nam je v božiču pridružil. Če mu boste 

dovolili, da vsak dan hodi z vami, bo božič postal vaš vsakdanjik. (Iz 

nagovora murskosoboškega škofa Petra Štumpfa pri božični sveti maši.) 

 

 

KRISTJAN PRAZNUJE ter obhaja praznike in svete čase … 

Božič in božično praznovanje 

Spoštovani starši, postavljanje jaslic v vaši hiši in nato zbiranje ob njih je 

lahko še kako lepa priložnost, da še bolj začutite in poživite družinsko 

življenje in obenem vanj tudi na vidnejši način vključite vero. Že samo 

postavljanje jaslic in božičnega drevesa na sveti večer vas bo tesneje 

povezalo med seboj. Razdelite si naloge in dogovorite se, kaj bo kdo 

naredil, da se bo vsak družinski član čutil vključenega. Naredite ta večer 

kakor tudi praznovanje samega božiča kar se da slovesno in praznično. 

Dajte čutiti svojim otrokom, da vam praznik Jezusovega rojstva veliko 

pomeni. Spomnite se svojega otroštva in tega, kako so to znali storiti 

vaši starši. Danes ste na vrsti vi. Spominjam se, kaj je bilo zame kot otroka 

v adventnem času najdragocenejše. To so bile preproste in vsakdanje stvari, 

ki pa smo jih počeli skupaj kot družina: skupaj smo pospravljali stanovanje, 

skupaj na sveti večer postavljali jaslice, skupaj molili in peli, skupaj kot 

družina šli k maši, skupaj jedli. 

Čas po božiču je za vaše otroke počitniški čas. Verjetno boste mnogi starši 

morali že v službo. Radi se vračajte domov. Naj ta čas ne bo čas novoletnih 

nakupovanj in »kofetkanja« s prijateljicami 

ali zadrževanja ob šanku. Ne obsodite 

svojih otrok na samoto pred 

računalnikom in ne oropajte sami sebe 

njihovega otroštva! Še prehitro bo prišel 

čas, ko bodo »odrasli« in vas več »ne bodo 

potrebovali«. Omogočite jim in spodbujajte 

jih, da se bodo v dneh po božiču vključevali 

v ljudske običaje voščil ob božiču, pametvi 

oz. tepežkanju in koledovanju. Bodite vi 

tisti, ki boste navsezgodaj z veseljem in radostnim pričakovanjem prebudili 

otroka in ga spodbudili, da bo sam ali pa v vašem spremstvu prvi prestopil 

sosedov prag in jim zaželel zdravja in božje bližine ob praznikih oziroma v 

prihajajočem letu. Naj se ob vsem tem krepita tudi medsebojna sosedska 

ljubezen in vera v Boga. 

Ves božični čas vse tja do svečnice naj vas povezuje molitev ob jaslicah. 

»Dobri časi prihajajo z dobro vzgojo, slabi pa s slabo,« je zapisal bl. Anton 

Martin Slomšek. K dobri vzgoji spada tudi vera. Dragi starši, privoščimo in 

zagotovimo si dobre čase. 

Blagoslovljeno pripravo in praznovanje Jezusovega rojstva vam želim. 

(Dr. Franc Zorec, voditelj pastoralne službe škofije Murska Sobota) 


