
OZNANILA – sv. Družina / Sela 
Nedelja sv. Družine – 27. 12. 2020 

 
Dragi farani! 
Preživeli smo Božič in božično skrivnost Gospodovega rojstva; praznovali smo tako, 
kot do letos še nikoli – doma, pri praznični maši na virtualen način (pred TV-ekranom, 
v mislih in željah pa v naši podružnici pri sv. Družini). Takšno praznovanje seveda ni 
prav nič zmanjšalo dejstva, da nas je Novorojeni odrešil in da je božična skrivnost 
začetno dejanje odrešenja. Le praznovati nismo mogli kot farno občestvo. Naj praznično 
sporočilo odmeva v naših srcih tudi med novoletnimi prazniki in naprej. 
Že dolgo traja obdobje, ko smo »zaprti« in upoštevamo številne ukrepe za zajezitev 
Covid-okužbe, zato s toliko večjo pozornostjo spremljamo dnevna poročila in upamo, 
da se bodo okoliščine le enkrat začele spreminjati na bolje, občutno pa še gotovo ne med 
novoletnim praznovanjem. Kako bo potem, bomo morda lahko več vedeli prihodnjo 
nedeljo. 
 
 Danes je pri nas na Selah žegnanjska nedelja – praznik sv. Družine, ki je 

zavetnica naše podružnične cerkve. Na virtualen način (z željo v srcu in z mislijo 
na nedeljsko obhajanje sv. maše pri sv. Družini) lepo praznujmo. Naj bo sv. 
Družina najlepši zgled in spodbuda vsem našim družinam, da bi v medsebojnem 
spoštovanju in ljubezni srečno živeli in uresničevali vzvišeno poslanstvo družine. 

 
 Šolarji imajo v tednu, ki je pred nami (do 2. 1.) božično-novoletne počitnice, 

zato v tokratnih oznanilih tudi veroučnih poglavij, ki so bila tedensko aktualna, 
v tem času učenja od doma, ne bomo omenjali.  

 
 V četrtek – na Silvestrovo se končuje staro – 2020. leto in se v petek – na praznik 

Marije, Matere Cerkve začenja novo – 2021. leto. Sv. maše, pri kateri bi lahko 
bili farani navzoči, ne bomo smeli imeti. Ne bomo se mogli Gospodu in drug 
drugemu javno zahvaliti (za minulo leto) in se priporočiti (za novo leto) Naj vsaj 
tako – pri oznanilih velja: Bogu hvala, da smo leto preživeli in da smo mogli 
drug drugemu narediti kaj dobrega. Hvala tudi vsem vam, ki vam je mar za našo 
podružnično svetišče in življenje oltarnega občestva pri sv. Družini. Bog daj, da 
bi v medsebojni povezanosti, zdravju in zadovoljstvu tudi novo leto začeli in 
tako končali. 

 
 Iskreno se zahvaljujem za molitev za mojega očeta, ki je 12. 12. v 94. letu umrl, 

in za vse izraze sožalja, ki ste mi jih izrekli. Prav tako za številne darove za sv. 
mašo, ki jo bom zanj večkrat daroval. 

 
 V župnijskem domu sta na voljo Marijanski koledar in Družinska pratika. Dokler 

je tako, bo najlažje, če se za prevzem dogovorimo po telefonu. 
 

Prejšnji teden sem vam na tak način – po župnijskih oznanilih voščil za Božič, tokrat pa 
zopet ne more biti drugače, ko imamo v mislih Novo leto. Naj bo  predvsem zdravo! Z 
božjo pomočjo ga preživimo v miru, razumevanju in medsebojni solidarnosti. Naj nam 
bo vsem blagoslovljeno. 
                                                                                            p. Jože 


