
OZNANILA – sv. Družina / Sela 
4. adventna nedelja – 20. 12. 2020 

 
 
 Tako, kot smo letos obhajali veliko noč, bomo tudi božič in božično 

skrivnost, ki je pred nami – doma, ob domačih/družinskih jaslicah, s Svetim 
pismom v rokah in z molitvijo v srcu in na ustnicah. Naš nadpastir – 
nadškof in metropolit msgr. Alojzij Cvikl je zapisal: » Letošnji božič bo 
betlehemski, saj ob Jezusu ne bo množic, kakor jih ni bilo v hlevu ob 
njegovem rojstvu. Jezusa pa s postavitvijo jaslic, z molitvijo in branjem 
Božje besede povabimo na svoje domove in On bo okrepil naša srca ter 
naredil, da bo tudi letos zvenela angelska pesem: Slava Bogu na višavah in 
na zemlji mir ljudem, ki so blage volje.« 

          Z željo v srcu, da bi v župnijskem občestvu praznovali – kot vsa leta   
          doslej – bomo doma pred ekranom. Novorojeni bo tudi tako med nami!  
          Ogreje nas naj za ljubezen do Njega samega in do naših bližnjih. Tako  
          bomo letos – kljub strogim omejitvam – obhajali božično skrivnost. 
 V župnijski cerkvi imamo priložnost za adventno-božično spoved (več 

zgoraj!);  naredimo Novorojenemu prijetno bivališče v naših srcih. 
 Veroukarji in starši, ne pozabite tudi na veroučno snov za teden, ki je pred 

nami. Tokrat naj velja, da se pomudite ob poglavju, ki sledi tistemu, ki je 
bilo nazadnje (prejšnji teden) na vrsti. Naj bo ta skrb in naloga ob vsem 
drugem priložnost za to, da se lepo pripravimo na božične praznike. 

 Letos tudi žegnanja – praznika sv. Družine (nedelja po božiču – 27. 12.) ne 
bomo mogli praznovali kot vsa leta doslej. Kljub temu se ob tem 
spomnimo, da je naš Odrešenik prav v družini in po družini prišel med nas. 
Nas nas sv. Družina posvečuje in plemeniti naše družine.  

 
Čeprav bomo prikrajšani za skupno praznovanje božične skrivnosti (ne bo 
polnočnic, ne bomo si mogli in smeli seči v roke, ne bomo se obiskovali,…) naj 
nas vendar božična skrivnost nagovori in opogumi, da bi vztrajali v preizkušnji, 
ki jo preživljamo in ostali zdravi. Naš Odrešenik prihaja, da ne bi bili sami in 
nebogljeni.                                                                                         
                                                                                                      župnik p. Jože    
 
Vsem blagoslovljene božične praznike. 


