II VEROUK, NALOGE IN OBISK SVETE MAŠE … Kot katehet
postajam vedno bolj nemočen. Za odsotnost od verouka veroučenci
prinesejo opravičila; glede nalog pa to, da smo pri tretji oziroma četrti
lekciji in s tem tudi nalogi. Sem pogledal nekaj zvezkov v 6. razredu, pa me
je volja kar minila. Odgovori manjkajo, so narejeni na pamet in posledično
skoraj gotovo narobe … Zato predlagam, da bomo na srečanju s starši
skupaj pregledali naloge.
O obisku svete maše … Pri verouku sprašujem in se zgodi, da je pri sveti
maši v nedeljo samo en osmošolec … Nekaj veroučencev pri maši še sploh
ni bilo. Kaj naj rečem? Premislite sami o odnosu do Boga, Kristusa,
zakramentov in s tem svete maše …
Brez hrane ni življenja. Brez molitve in svete maše ni duhovnega
življenja in posledično ostanemo tudi brez vere.
OZNANILA …
4. 11.: ZAHVALNA NEDELJA; hvala
Bogu in vsem za vse, ki zaradi božjega
imena kaj dobrega storite.
11. 11.: MARTINOVA nedelja – po
obeh svetih mašah bo pogostitev s
kruhom, pecivom in z drugimi
dobrotami na župnijskem dvorišču.
Dobre gospodinje in vinogradniki, prošeni za dobrote. Tradicionalno bo
tudi pokušnja mladih vin. Vabljeni!
25. 11.: nedelja JEZUSA KRISTUSA, KRALJA VESOLJSTVA.
Zadnja v cerkvenem letu. Začetek TEDNA KARITAS.
2. 12.: nedelja KARITAS.
5. 12.: MIKLAVŽEVANJE bo ob 17. uri. Prijave zbiramo do nedelje, 25.
novembra. Držimo se tega datuma.
Še malo za smeh …
I Pri verouku obravnavajo stvarjenje sveta ter Adama in Evo. Pa vpraša
katehet: »Jaka, bi mi lahko povedal, čemu nista smela Adam in Eva jesti
sadov od drevesa spoznanja v rajskem vrtu.«
»Hja, no …« razmišlja Jaka, »mislim, da so bila spet špricana.«
II »Moja žena ima tritedensko dieto.« »In koliko je že izgubila?« »Dva
tedna.«
Izdala: Župnija Sv. Urban – Destrnik, odgovarja Jože Škofič, žpk., tel.: 753 0151 (041 402 468)
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LJUBI GOSPODA, SVOJEGA BOGA,
IZ VSEGA SRCA
Kaj razumemo pod besedo ljubezen? Marsikaj, saj
gre za besedo, ki jo največ uporabljamo in tudi
najbolj zlorabljamo. V ospredju je namreč kemija, ki
pa nima nobene prave povezave z ljubeznijo. Spolni
nagon in strast sta največkrat degradacija popolnega
podarjanja drugemu, kar naj bi ljubezen bila.
In vendar se vsi zavedamo, da nekoga moraš
imeti rad, sicer je tvoje življenje brez jasnega
motiva, kaj naj bi bil smisel tvojega bivanja. Samega sebe se hitro naveličaš
in z nekom moraš deliti svoje izkušnje, veselje, bolečino in strahove. Če so
te ljudje velikokrat prizadeli in jim več ne zaupaš, se navežeš na kakšnega
hišnega ljubljenčka: psička, mačko, kanarčka. Ko vidim mlajše odrasle
osebe, ki se sprehajajo s psom, namesto z otrokom, se navadno vprašam:
»Kaj se nam dogaja? Smo res drug drugemu tujci in so zato najboljši
prijatelji domače živali?« Zares narobe svet!
KOGA MORAŠ IMETI NAJPREJ RAD? Tistega, ki te je ustvaril,

OB ZAHVALNI NEDELJI …
Od današnji zahvalni nedelji se pridružujem slišani zahvali pri sveti
maši našega nadškofa msgr. Alojzija Cvikla.
Prav lepa hvala in Bog povrni vsem sodelavcem na pastoralnem,
katehetskem, liturgičnem, dobrodelnem, župnijskem, kulturnem,
gospodarskem področju … Tako posameznim skupinam kakor
posameznikom za nesebično pomoč in skrb … Samo skupaj moremo
ohranjati in skrbeti za rast Božjega kraljestva v času in prostoru v
katerem smo …
ZA VSAKO SKRB, DELO IN DAROVE BOG POVRNI.
osebo, ki se ji je zdelo dobro, da ti živiš. Zato se prva Mojzesova zapoved

glasi: »Poslušaj, Izrael, Gospod, naš Bog je edini Gospod. Ljubi Gospoda,
svojega Boga, iz vsega srca, iz vse duše, z vsem mišljenjem in z vso
močjo!« Kako lepo sporočilo, ki ga večina sodobnikov ne razume. »Zakaj
bi ljubil Boga, če smo sami sposobni ustvariti življenje? Sodobna znanost
dela čudeže!« Vse to je res, a vendar se nam dogaja, da z istimi sredstvi
ustvarjamo nova življenja in jih hkrati pogubljamo. Za razvoj medicine se
namenjajo ogromne milijarde, a veliko več denarja namenjamo sodobni
vojaški tehniki in načrtnemu uničevanju življenja. Kakšni stvarniki smo?
Nismo stvarniki, ampak zločinci. Ali lahko imamo takšnega »super
človeka« radi? Zato se ne smemo čuditi, da je beseda ljubezen tako
zlorabljena. Drugače ne more biti, ker je sodobnik pozabil kdo ga je
ustvaril in kakšen je pravi smisel njegovega življenja.
»Ljubi Gospoda, svojega Boga, iz vsega srca!« Bog je prvi, ki si zasluži,
da ga ubogamo in se držimo njegovih pravil. On nas je ustvaril, nas vodi in
želi biti središče našega življenja. On sicer ne potrebuje naše ljubezni, a nas
ima neizmerno rad in mu ni vseeno, kaj se z nami dogaja. Od nas pričakuje
le to, da bi nas njegova ljubezen ogrela in prerodila, da bi začutili, kako
ljubezni ne smeš zapirati v svoj mali svet, temveč jo moraš deliti z
drugimi. Samo na tak način postaja naš svet lepši, bolj človeški in tudi bolj
božji. Zato je prvi korak zelo pomemben: Ker nas je Bog prvi ljubil, smo
mi sposobni ljubiti drug drugega.
Župnik Branko Balažic, SDB
KRISTJAN PRAZNUJE ter obhaja praznike in svete čase …
MESEC NOVEMBER
V teh dneh so oživela naša pokopališča.
Ob spominu na naše drage rajne smo
obiskali in okrasili grobove ter prižgali
svečo. Vse to naj bo prežeto z našo
molitvijo za pokojne. Da bi ne ostalo
vse zgolj pri zunanjosti, ampak da bi v
molitvi za rajne rasla tudi naša osebna
vera in se krepilo naše upanje ter da bi tudi s
konkretnim delom usmiljenja izrazili svojo
ljubezen do rajnih in povezanost z njimi, nas
Nadškofijska Karitas Maribor vabi z mislijo:
»Manjša sveča za sočloveka sreča.« Sveča
manj na grobu oziroma cvet manj v ikebani naj
postaneta dar za sočloveka v stiski. Z darovanimi

sredstvi bo Karitas lahko pomagala družinam in posameznikom v programu
POMOČ DRUŽINAM.
Tako nas Karitas vabi, da v novembru in tudi sicer med letom prižigamo
manj sveč ali manjšo svečo Karitas. Ob tem lahko del sredstev namesto za
sveče namenite za sočloveka v stiski oziroma namesto sveče pošljete
sporočilo SMS s ključno besedo DAR1 ali DAR5 na številko 1919 in
prispevali boste 1 evro ali 5 za človeka v stiski.
(nadškof Alojzij Cvikl)
11. 11. bo MARTINOVA NEDELJA, ki naj ne bo samo v zunanjem
praznovanju, ampak v hvaležnosti Bogu, ki nam daje sadove zemlje in nas
z zgledi svetnikov vabi k zvestejši veri. Morda si za letos zadamo nalogo,
da poiščemo (v knjigah o svetnikih, na spletu …) opis življenja in dela sv.
Martina. Prepričan sem, da nas bodo nagovorili njegova dobrota do
revežev, zvestoba veri, njegova škofovska služba …
Še uganka: Zakaj je sv. Martin dal revežu samo polovico svojega
vojaškega plašča?
Odgovore lahko pošljete na www.sv-urban.com; joze.skofic@gmail.com ali
jih prinesete napisane na listku na praznovanje Martinove nedelje. Pravilni
odgovori bodo nagrajeni.

AKTUALNO …
I TEDEN KARITAS od 25. 11. do 2. 12. 2018
SLOVENSKA, dekanijska in župnijska Karitas nas vabi in prosi, da bi
radi pomagali in s svojim darom reševali stiske tako doma kot po svetu.
Poplave, cunamiji, potresi, plazovi, neurja in podobne nesreče prinesejo
veliko stisk in revščino po svetu in naši domovini …
Pomagamo lahko s položnico, ki je na polici Karitas v naši cerkvi, z SMS-i,
po spletni strani www.karitas.si ... ali z darom domači Karitas ali osebno
družini, ki je v stiski … Priložnosti za dobroto ne manjka.
Bog povrni.
Župnijska Karitas:
27. 11. od 16. do 17. ure: zbiranje ozimnice in drugih dobrot v prostoru
Karitas (v cerkvi so na voljo tudi vrečke Karitas, ki jih lahko prinesete tudi
v nedeljo, 2. 12., in jih oddate po obeh svetih mašah);
28. 11. ob 12. uri: sveta maša na Ponikvi in ob 16. uri koncert v Celju;
30. 11. ob 19. uri: koncert dekanijske Karitas na Ptuju v cerkvi sv. Petra
in Pavla; vstopnice lahko dobite v župnišču ali uro pred koncertom;
2. 12.: nedelja Karitas; pri maši ob 10. uri sodelujejo sodelavci Karitas.

