Oznanila – Sv. Družina/Sela
2. adventna nedelja – 6. 12. 2020
(na voljo so tudi na mizici pri vhodu v župnijski dom)
Druga adventna nedelja je že, ko danes (v nedeljo) ali v prihodnjih dneh prebirate te vrstice. Kako
drugačen je letošnji gruden od vseh tistih, ki so že bili. Druga adv. nedelja (6. 12. 2020) je hkrati že
osma, kar se ne moremo udeležiti bogoslužja (nedeljske oz. delavniške sv. maše). Osem »sušnih«
nedelj se je zvrstilo tudi v prvem – spomladanskem valu epidemije Covid‐19. Tokrat – jesenski val
– še ni konca, kakor vidimo in spremljamo po medijih; vemo, da je okužba zajela veliko ljudi. Tudi
mi in naši kraji niso izvzeti. Težko je ugibati, kako dolgo bo še tako, kdaj se bomo kot oltarno
občestvo zopet mogli oz. smeli srečati pri bogoslužju. Gotovo razmišljamo, kaj bi lahko še storili,
da bi okužbo odpravili. Sebe, naše najdražje, prijatelje, sodelavce izročamo v božje varstvo in
nebeškega Očeta rotimo, naj bo usmiljen z nami in vsemi ljudmi po svetu. Molimo za številne
umrle, še posebej za tiste, katerih življenjska pot se je končala zaradi okužbe. Molimo za njihove svojce, ker je njihova
bolečina največja in jim nismo smeli stati ob strani. Bogu smo hvaležni za vse skrbi in odgovornost naše vlade in stroke, ko
si prizadevajo za odpravo te preizkušnje. Največje breme pa je gotovo na ramenih zdravnikov, medicinskih sester in vseh,
ki dnevno odhajajo v službo v bolnišnice. Najbolj so tudi izpostavljeni, pa z nadčloveškimi močni in z požrtvovalno
ljubeznijo naredijo več, kot zmorejo, samo da bi reševali življenja obolelih. Tako v teh dneh razmišljamo, ko molimo, da bi
bilo bolje. Ne vemo, kako dolgo bo še tako. Upoštevamo vsa potrebna navodila in upamo, da bomo kmalu zopet tako
zaživeli, kot smo bili vajeni.
sv. Miklavž
Adventa brez dobrodelnosti ni! To vedo vsi dobri
ljudje. Kot uvod v ta sveti čas smo imeli
tudi teden Karitas (letos precej drugačnega kot sicer).
Koliko dobrote in pripravljenosti pomagati
ljudem v stiski!! Tradicionalni dobrodelni koncert
Karitas v dvorani Golovec v Celju (letos v
studiu RTV) je to znova potrdil. To je vedel tudi sv.
Nikolaj, sv. Miklavž po naše. Brez Miklavža
bi bili prikrajšani predvsem naši najmlajši. Ko se ga
spominjamo in drug drugega obdarujemo,
se zavedamo, da je dobrota tista, ki osrečuje in
opogumlja. Kakšen bi bil svet brez ljudi, ki
pozabljajo nase in veliko zastavljajo, da bi bili zdravi,
…. v teh dneh še posebej. Če bi hoteli
našteti, kdo vse je v tem času epidemije sv. Miklavž, bi naštevanje bilo zelo dolgo. Bogu hvala, da se ob zgledu dobrotnika
sv. Miklavža tudi mi lahko odločamo za dobro.
Naša priprava na božič
V času, ko pišem te vrstice, še nič ne vemo, kako bo z okužbo in temu primernimi ukrepi v prihodnjih dneh. V najslabšem
primeru se lahko zgodi, da bi božič in božične praznike obhajali tako, kot smo letošnjo veliko noč – doma, pred ekranom,
le s srcem in v mislih pa ob oltarju in v našem skupnem domu pri sv. Družini. Tega si ne želimo, našim vsakdanjim
molitvenim namenom pa radi dodajmo prošnjo za zdravje in izboljšanje položaja, v katerem smo.
Več vsega imamo na voljo, da se v adventnem času kljub poostrenim ukrepom v naše
domove naseli toplina, domačnost in vse tisto, kar omogoča, da se Novorojeni pri nas
dobro počuti. Tukaj so adventni venci po naših domovih in svečke na njih; molitev ob njih,
ki nas uglašuje na Gospodov prihod. Otroci in veroukarji imajo na voljo lep adventni
koledar (še vedno ga lahko dobijo pri vhodu v podružnični župnijski dom), poln spodbud
in konkretnih opravil, da bi božično skrivnost pričakali pripravljeni, pa naj bo samo doma,
ali pa tudi v našem skupnem domu – pri sv. Družini.
V času osemdnevnice pred božičem bo vsak večer v župnijski cerkvi sv. Vida na Vidmu
priložnost za posamično adventno‐božično spoved, ne glede na vse drugo, kar nas
trenutno omejuje (glej župnijska oznanila).
Glede sv. maše (otroške polnočnice, praznične božične maše,…) je preuranjeno karkoli omenjati; pozorno bomo spremljali
ukrepe, ki se bodo (tako upamo) in do katere stopnje se bodo sproščali; mimo navodil odgovornih (vlade, epidemiološke
in zdravstvene stroke, škofovske konference) tudi ne bomo mogli.
Potem pa naj bo tako, kakor bo Božja volja, saj se brez nje nič ne zgodi, karkoli se zgodi.
Veroukarje in starše pa še spomnimo na veroučno gradivo, ki je v prihodnjem tednu na vrsti:
1.r. – O gospa moja (11. poglavje)
2.r. – Jezusova domovina (11. poglavje)
3.r. – Nov začetek (9. poglavje)
4.r. – Sveto pismo je knjiga zaveze (10. poglavje)
5.r. – Skrbimo za bolne in ostarele 9. poglavje)
Naj bo čas do božiča za vse nas milostni čas. Ostanimo zdravi in polni hrepenenja po Gospodovi bližini. Potem pa bo
gotov storil, da bo vse prav.
p. Jože

