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COVID – BOŽIČ
Jezus - Emanuel za ves svet si se rodil,
da bi prinesel mir in ljubezen.
Stopi zdaj v ta svet covida in negotovosti,
greha, pohlepnosti, vzpenjaštva in sovraštva.
Potrkaj na vrata naših domov, kjer je tesnoba.
Če hočeš, pošlji mene naprej, da potrkam,
da predstavim Kralja, ki prihaja in prinaša mir,
blagoslov in upanje v Covid svet v novem letu.
Blagoslovljene božične praznike
in zdravja v novem letu želijo
videmski patri

KAJ NAM JE PRINESLO COVID LETO?
Vsakdo lahko odgovori s svojega vidika, vsak je doživljal to leto po
svoje. Vsem pa je skupno, da smo preživeli (če smo) to leto v nenehni
negotovosti, in nekem strahu. Najprej nismo verjeli v ta virus, zdaj
ko je toliko mrtvih tudi iz našega okolja, slutimo, da ne gre za šalo.
Podoba življenja je postala skoraj kaotična: eni zganjajo šale in vice,
drugi trpijo v prenašanju težke bolezni, eni pa celo umirajo, pogrebni
zavodi ne zmorejo ljudi dostojno pokopati. Virus je degradiral človeka,
da se ne moremo od umrlega dostojno, človeško posloviti.
Ljudje pa razmišljajo in se sprašujejo kako je moglo priti do katastrofe,
ki je prava svetovna vojna, če ne hujša kot vojna, ker ne veš kdo ti
je sovražnik, ki te lahko okuži in ti vzame nedolžno življenje. Drugi
spet razmišljajo, da je »gospod virus« poslan z določenim namenom
med starejše in slabotne, da se razredči vrsta. Težko se je znebiti
mišljenja, da so neki nečedni interesi v ozadju.

Čas preizkušnje

Jasno je, da se bo na vseh področjih v bodoče pisalo: čas pred korono
in čas po koroni. Čas korone bo zaznamoval življenje ljudi v politiki,
gospodarstvu, ekonomiji, predvsem pa bo druga kvaliteta odnosov
med ljudmi.
Zaprte cerkve, onemogočeno izpovedovanje vere v občestvu,
doživljanje maše in drugih obredov, vse to jemlje človeku občutek, da
človek ni sam sebi namen, saj je človek občestveno bitje, tudi ko gre
za izpovedovanje vere.
Vprašujemo se kako bo z cerkvijo po epidemiji?
Tisti, ki imajo svojo osebno vero in prepričanje se bodo vrnili, ker
že komaj čakajo, da se srečamo v cerkvi in skupinah, ki jim veliko
pomenijo. Korona bo prečistila našo vernost. Tisti, ki so zdaj trdni v
veri bodo ostali tudi po tej preizkušnji.
Zgleda, da bomo tudi božične praznike preživeli v krogu domačega
ognjišča. Tako so zdaj starši na potezi. Morajo delati z otroci za šolo,
upam, da tudi za verouk, kjer bo nastala velika vrzel. Če birmanci
in prvoobhajanci ne bodo obvladali predvidene snovi bodo morali
odložiti birmo in obhajilo na drugo leto. Zato je pomembno, da delajo
redno domače naloge.
Koronavirus je pokazal, kako ranljiva je naša družba in kako krhko je
pravzaprav življenje, ki ga živimo. Pandemija je tudi pokazala kako
smo ljudje odvisni drug od drugega. Kako za to, da živimo polno
življenje, potrebujemo drug drugega. Da bi ostali vsaj malo povezani,

imamo vsako nedeljo mašo na Fb. Odprimo svoja srca, svoje domove,
da prejmemo mir, ki ga prinaša betlehemsko Dete.
p. Tarzicij

ZGODOVINSKI DOGODEK ZA ŽUPNIJO SV. VIDA
Na praznik Brezmadežne, 8.
decembra je papež Frančišek
imenoval našega župljana p. dr.
Martina Kmetca za nadškofa in
metropolita v Izmirju v Turčiji. Za
duhovnika je bil posvečen 29.6.1983
na Ptujski Gori. Istega leta je bil
izvoljen za magistra v malem
semenišču v Kolbejevem domu v
Ljubljani. Leta 1989 je odpotoval v
Pariz, kjer se je pripravljal za misijon v Libanonu. Tja je odšel 6. dec.
1990 in svojo misijonsko pot je začel v predmestju Bejruta. V Libanonu
je ostal do leta 2001, ko je bil poslan v Turčijo. Prva postojanka je bila
v Izmiru. Po kratkem bivanju v Iskenderunu je bil leta 2011 imenovan
za odgovornega za izdajateljsko dejavnost. V letih 2014 - 2018 je bil
vikar kustodije Bližnjega Vzhoda in sv. Dežele.
Za župnijo sv. Vida je imenovanje izredna čast in seveda želimo, da
bi našega nadškofa lahko pozdravili v naši domači cerkvi.

STATISTIKA ZA LETO 2020
● Krsti

Krstili smo 19 dečkov in 15 deklic, skupaj 34 novokrščencev. Od
tega je bilo 12 zakonskih in 22 nezakonskih. Vsem staršem želimo,
da bi bili blagoslov za otroke in otroci njim v srečo.

● Sv. birma

Zakrament sv. birme je prejel eden odrasel.

● Poroke

Imeli smo samo eno poroko.

● Pogrebi

K večnemu počitku smo položili 20 moških in 27 žensk, skupaj torej
47 umrlih faranov. Sprevidenih je bilo 15 in 32 nesprevidenih. V
slučaju, da nekoga odpeljete v bolnico pokličite duhovnika na telefon
041 260 724 in bo prišel duhovnik, ali pa pokličite domačo župnijo.

● Obhajila

Obhajil je polovico manj kot prejšnja leta in sicer 15.000.

● Verski tisk

Družino ima naročeno 12 naročnikov 8 izvodov imamo v prosti
prodaji. Za Ognjišče imamo naročenih 25 izvodov. Vabimo nove
naročnike. Do konca januarja je treba poravnati naročnino.

● Za kroniko

Letošnje leto je bilo skromno po dogodkih. Obnovili smo križ pri
Janžu in kapelo Lurške M.B. na Dravinjskem Vrhu. Na pročelju
cerkve na Selah je blagoslovljen reljef sv. Cirila in Metoda in
prenovljen prezbiterij. Največji dogodek pa je imenovanje p. dr.
Martina Kmetca za nadškofa v Izmirju. Škofovsko posvečenje bo
prejel 2. februarja. Čestitamo.

● Božič čisto malo drugače

Tokrat bomo morali Božič obhajati čisto drugače. Polnočnic ne bo
zaradi ukrepov koronavirusa. Na sveti večer bo ob 20. uri maša
z direktnim prenosom na Fb. Po maši bo virtualni koncert, ki ga
pripravlja naša mladina. Na Božič pa ob 9. uri, tako tudi vsako
nedeljo.

● Božič

Bomo pripravili sami. Pomembno je, da pripravite jaslice in božično
drevo. Na sveti večer se dogovorite kdaj boste imeli srečanje pri
jaslicah. Če znate kaj zapeti je prav, dodajte družinsko molitev.
Razdelite si vloge kaj bo kdo vodil pri jaslicah, da boste vsaj doma imeli
sveti večer. Pomembna je tudi družinska miza pri kateri se družina
zbere ob dobrotah, ki so jih pripravile dobre mamice. Naj vam bo lepo.

● Maše

Čudno določilo je prišlo, da so verniki lahko pri maši in sicer na
vsakih 30m2 eden. To bi pomenilo, da bi lahko bilo v naši cerkvi
navzočih največ 10 ljudi. Kako pa naj izbiramo kdo sme priti? Zato
velja za mariborsko nadškofijo, da duhovniki sami mašujejo. Sv.
obhajilo pa se lahko deli. Cerkev je pri nas odprta ob nedeljah.

● Božična spoved

Pri nas bo možna spoved od 20. do 24. dec. v cerkvi od 18. do 19.
ure. Najprej sami doživimo božje rojstvo v naših dušah, da božji mir
lahko prinesemo drugim.
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