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LISTOPAD - GRUDEN, od 23. novembra do 20. decembra 2020
Epidemija od daleč: Kot, da ne bi bilo nič posebnega: gost promet na cesti, parkirišča pred trgovinami in
uradi stalno zasedena. Od blizu pa: Stresno, kar noro je včasih doma biti v službi , v spremljanju otrok, ki
se šolajo na daljavo pa stiske otrok, ki se ne znajdejo, pa sosedo so odpeljali v bolnico, ker se je loteva
hujša oblika kovida 19…
Advent je čas pričakovanja. Letos bomo to še kako doživeli, ko tako hrepenimo po osvoboditvi iz korona
ujetosti. KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA je prišel, da bi nas rešil vsega, kar bi moglo ogroziti našo dušo. Telo
je pač krhko in bo slej ko prej dokončno propadlo.
A ustvarjeni smo za večnost, za srečo pri Bogu. In to je prvo
sporočilo adventnega časa. Jezus Kristus bo ponovno prišel.
Pomembno je, da me najde pripravljenega, kot nam to
oznanja Božja beseda zadnjih nedelj: Preudarnega z oljem
Svetega Duha, s prav živetimi podarjenimi talenti za blagor
mojih bližnjih.

V času brez bogoslužij z ljudstvom je v zadnjem mesecu
prihajalo po nedeljski sv. maši v cerkev k sv. obhajilu
okoli 10% tistih, ki sicer redno hodijo k maši. Ta
desetina pa je v dar za cerkev prispevala vsaj 30%
darov, ki jih običajno zberemo ob nedeljah. Več kot pol je
bilo družin z otroki. Živa Cerkev. Ni se nam bati
prihodnosti.

Kaj se dogaja v župniji v času, ko ni bogoslužij in drugih srečevanj z udeležbo ljudstva?
Zunanja dela bo pozorno oko opazilo v cerkvi, na fasadi, popravila strehe se ne vidi, se pa vidi
prenovljena staja na vrtu, kjer bo lahko sedaj bolj pospravljeno, hkrati pa bo lepo poskrbljeno za živali, ki
razveseljujejo mnoge otroke in odrasle. Hvala za podarjeni les in mnoge ure zastonjskega dela.
A, kar je pomembnejše: stalno odprta cerkev (kapela) je bila zatočišče tistim, ki so želeli okusiti bližino
Ljubezni, ki tolaži, opogumlja, daje moč. Bilo je nekaj obhajil, spovedi. Ob nedeljah, po prenosu sv. maše,
še sv. obhajilo. Nobenih prekrškov pravil epidemiologov, družina za družino, posamezniki, mističen mir,
čutenje navzočnosti Kralja kraljev. Še smo živi. Cerkev živi v nas, v naših družinah, v naših srcih. Čas
epidemije je čas za zorenje hišnih Cerkva. V radostih in trpljenju. Tudi tisti, ki v tem času sicer fizično ne
prihajate v cerkev, imate priložnost, da pri vas zaživi družina kot Cerkev. To je temeljna skupnost. Zakon
in družina bosta preživela vse pandemije virusov, tistih, ki napadajo vrednote in tistih, ki napadajo
telesno zdravje. Če pa tukaj odpovemo, nas ne bo več. Seveda ste še kako dragoceni tudi tisti, ki ste v
rizičnih stanjih. Zaradi okoliščin ali zaradi zdravstvenega stanja in let. Starejši, bolehni, izčrpani… Tudi
izoliranost je priložnost za več na drugačen način. Bog skrbno bdi nad vami in vas blagoslavlja.

Kako naprej?
Upamo, da nam bo dano skupaj obhajati božične praznike in že nekaj adventa. Kako se bodo preventivni
ukrepi sproščali, bomo sproti obveščeni. Vsekakor postavimo v dom, na zbirno mesto, adventni venec ob
katerem se bo družina zbrala k molitvi. Naberimo mah, tudi za cerkev. V preddverju cerkve so adventni
koledarji (brošurice z gradivom) za vse naše otroke, na razpolago bodo tedenska adventna bogoslužja za
družine in posameznike. V decembru kaže na odpiranje šol. Sledila jim bo tudi kateheza. Sicer pa je tudi
za otroke bistveno, da v tem času doživijo, kako starši zaupno izročajo družino v Božje varstvo. Miklavž
bo letos obdaroval otroke samo po družinah, kot je bilo to v lepih starih časih.

Čisto prvi adventni venec
Brez adventnega venca si danes ne znamo predstavljati prazničnega predbožičnega vzdušja. Začelo se je
pred skoraj 200 leti v Hamburgu, velikem pristanišču na severu Nemčije. Takrat je v mestu živelo dosti
otrok, ki niso imeli doma in so beračili po ulicah. Mnogi so zašli na kriva pota in pristali v zaporu. Tedaj je
v Hamburgu živel protestantski duhovnik Johann Hinrich Wichern, ki se je brigal za te otroke. Preuredil je
neko hišo, kjer so našli zatočišče in se izučili poklica. V adventu je bilo v domu posebej slovesno. Ob
večerih je duhovnik pripovedoval razne svete zgodbe, pa tudi peli in molili so. Vsak večer so prižgali svečo
in bili srečni v njeni svetlobi. 24 sveč je bilo pritrjenih na veliko vagonsko kolo in prižigali so jih vsak večer
vse do božiča. Baje se je to zgodilo prvič leta 1839. Ker je bilo otrokom veliko kolo s svečami zelo všeč, so
ga okrasili še s smrečjem in nastal je prvi adventni venec. Mnogi meščani so si zaželeli, da bi ga imeli tudi
v svojem domu. Ampak kdo je imel v svoji hiši prostor za kolo s 24 svečami! Tako se je zgodilo, da so
danes na naših adventnih venčkih samo štiri sveče - za vsak adventni teden ena. Toda trajalo je še dolgo,
da so adventni venec spoznali po vsej Nemčiji. V katoliški cerkvi so ga prvič obesili leta 1925 v Kölnu, pet
let pozneje pa še v Münchnu. V Sloveniji se je uveljavil v osemdesetih letih 20. stoletja.
Valči

Epidemija korona virusa ustvarja tudi nove stiske. Teden Karitas, ki ga obhajamo od 22. do 29.
novembra je priložnost za premislek in tudi konkreten sklep glede dobrodelnosti. Slovenska Karitas tudi
letos organizira dobrodelni koncert, ki ga bosta prenašala R. Ognjišče in TV SLO 1, med katerim bomo
lahko darovali za družine v stiski. Položnice in zgibanke za pomoč v stiski so tudi v preddverju cerkve. Na
nedeljo Karitas, 29. 11. bodo tudi vsi darovi, ki jih oddate med prihajanjem k obhajilu, namenjeni
župnijski Karitas.

Močna pohvala in zahvala gre našim sodelavkam Karitas. Skozi vse leto naredijo
mnoge geste in korake ljubezni ter izpeljejo številne konkretne oblike pomoči.
Bog vam povrni za delo in za zgled krščanskega življenja!

Ob godu sv. Cecilije, zavetnice cerkvene glasbe in njenih izvajalcev, velika zahvala vsem, ki v župniji
skrbite za igranje in petje pri bogoslužjih. Naj ti časi, ki nam onemogočajo skupna slavljenja, v nas zbudijo
še večjo željo po lepih bogoslužjih, prežetih z našimi glasovi in instrumenti.

