
ADVENTNI ČAS TRKA NA VIDOVSKO ŽUPNIJO - PRIDI 
GOSPOD JEZUS
Adventni čas je čas duhovne in bogoslužne priprave na božič. Z 
adventnim časom v katoliški Cerkvi začenjamo novo cerkveno leto in 
neposredno pripravo na Božič.
K zunanjim in materialnim pripravam na cerkvene praznike sodi tudi 
duhovna priprava v osebni molitvi in duhovni poglobitvi. V ospredju 
advetnega časa je podoba sv. Družine, da bi o tej podobi obnovili, 
restavrirali podobe naših družin.
Otroci nevede narišejo podobo 
svoje družine: »Ne vem kje 
imam zvezek, nimam naloge, 
ker sta se očka in mamica 
ločila«. »Kje pa bo mamica šla 
k maši, saj samo »laufa okrog, 
z atijem pa se samo dereta« 
potoži dekle. Pravi pekel so 
nekatere družine. Kako bodo te 
družine doživele božič?
Toda v vrtu naše župnije so tudi 
lepe družinske rože. Bog daj, da 
bi jih bilo čim več. Adventni čas 
je priložnost, da vzcetijo. Ena 
od možnosti je, da odprejo vsak 
večer Adventni koledar. Letos je 
posvečen p. Mihu Drevenšku. 
Vsak večer si določite čas, npr. 
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po dnevniku (ko so reklame) in preberite misel dneva, zmolite kratko 
molitev. To bo morda nekaj novega, kar vas bo povezalo in spoznali 
boste našega velikega rojaka. Pravi advent bomo uresničili tudi s 
svojo dobrodelnostjo.
Čas pospravljanja
Ob praznikih navadno vse pospravimo. Zakaj ob praznikih? Da nam 
je za praznik lepše. Tudi v duši moramo narediti red in urediti vse 
kar teži in obremenjuje našo dušo. Zakaj? Naj nam bo lepo, da bo 
lepo tudi drugim ob nas in bomo vsi srečni. Sedaj je spovedovanje 
dovoljeno, seveda ob vseh higijenskih pogojih. Spovedovali bomo 
vse nedelje in ves čas med devetnevnico, od 18.30 ure, če bo treba 
tudi po maši.
Čas pričakovanja
Vedno nekaj pričakujemo. Otrok pričakuje kdaj bo šel v šolo, učenec 
pričakuje konec 
šole, maturo, da 
konča študij, potem 
pričakuje službo. 
Pričakujemo rojstni 
dan, mladi pričaku-
jejo poroko, otro-
ke, srečno družino. 
Bolnik pričakuje ko-
nec bolezni.
Pričakujemo pra-
znike. Med prazniki 
najbolj pričakujemo Božič. V teh časih, ki smo jim priča še posebej 
pričakujemo, da bi bil Bog med nami, da bi čutili in doživeli, da je živi 
Bog med nami – v naši sreči in lepih družinskih odnosih.
Čas pričakovanja - konca epidemije Covid
Vse kar se dogaja v svetu je prava vojna. Kdo je kriv za njo bo 
pokazala zgodovina. Ljudje so razdeljeni kot v vojni: eni za te, drugi 
za druge. Vsi smo poklicani, da delamo za mir in edinost. Nekoč 
smo morali prenašati to, da so komunisti praznili cerkve, pa jih niso 
mogli izprazniti, ker so verniki iz upora šli v cerkev in so bile cerkve 
polne, zlasti za Božič, ki je bil delaven dan. Danes praznijo cerkve 



verniki, ki se nočejo cepiti, vedno ne morejo na testiranje, zato pač ne 
pridejo v cerkev. S tem pomagajo, da umira življenje občestva. Komu 
delajo uslugo? Sklicujejo se na svobodo. Brez odgovornosti seveda 
ni svobode. Eni celo govorijo, da cepljeni služimo hudiču. Kako le 
lahko to dokažejo? Kdo komu služi, sicer nismo mi sodniki. Vsak sebi 
sodbo piše. Želim si, da nas vsaj Božič združil v enem cilju premagati 
covid, zlo današnjega časa. V adventu kličimo vsak dan in vedno: 
PRIDI, GOSPOD JEZUS.

p. Tarzicij

DOGODKI – OBVESTILA
 ● Zvonovi
Za božič bodo še peli staro melodijo, za veliko noč pa upamo, da 
bodo peli velikonočno pesem novi. Čakamo obračun za tretji avans, 
ki mora biti plačan pred prevzemom. V zimskem času je namreč 
težko narediti novo ogrodje v zvoniku. Želimo si, da bi zvonove 
dobili čimprej. Naj raje čakajo pri nas, da se morda ne bi kaj spet 
zapletlo s corono. Doslej je svoj prispevek za zvonove dalo 212 
gospodinjstev - Bogu hvala. Vsem drugim, ki še niso nič prinesli 
sporočamo, da ni prepozno.
 ● Jaslice v vsako družino
Nič ne vemo kako bo z božičnimi prazniki. Zato je prav, da se v 
družinah, kjer so otroci, res potrudite za lepe družinske jaslice. Za 
pripravo jaslic je namenjen ves advetni čas. Pojdite z otroki po mah, 
da doživijo lepoto gozda, pa tudi, da jih malo zazebe, tako se bodo 
vživeli v realnost 
jaslic.
Pomemben je čas 
postavitve jaslic.
Najbolj pomemben 
pa je družinski obred 
pri jaslicah na sveti 
večer, ko se družina 
zbere pri jaslicah. Tu 
se pokaže ustvar-
jalnost. Vsak naj bo 



vključen v božično dogajanje. Naj vam bo lepo - bodite družina     
(= druženje).
 ● Božična devetdnevnica
Če bodo ugodni covid pogoji bomo imeli božično devetdnevnico, ki 
bo trajala od 16. do 23. decembra. Uro bomo sporočili naknadno. 
Ker se župnijske skupine ne bi smele srečavati, bi se zbirali pri 
maši, kar je dovoljeno pod PCT pogoji. Srečanje skupin bo v cerkvi 
po naslednjem redu: 16. december - ŽPS; 17. december - ŽK; 18 
december - molitvene skupine; nedelja,19. december - vsi; 20. 
december - biblična; torek, 21. december - zakonske skupine; 
sreda 22. december - FD; 23. december - spokorno bogoslužje.
 ● Obisk bolnikov in ostarelih
bo v ponedeljek 20. decembra. Prijavite lahko tudi izredne 
prejemnike zakramentov.
 ● Naslednji Šentviški zvon
bo izšel za Božič.
 ● Gretje v cerkvi
trenutno je v okvari. Upamo, da čez kratek čas servisirano.
 ● Miklavž – sporoča
da se tudi letos ne 
bo mogel srečati z 
otroki zaradi covida. 
Želi pa se srečati 
po Facebook-u, v 
nedeljo, 5. decembra. 
Lepo vabljeni na 
ogled.
Naroča vsem, daj 
spoštujemo ukrepe 
in pomagamo ukrotiti 
covida, da bi se 
drugič lahko srečali. 
Vsem želi Mir in 
dobro!
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