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BOŽIČNI (NE)MIR

Ne more Evropa moja mati biti,
če hoče mi kar tako moj božič vzeti.
Neke temne sile Evropo so zajele,
le kakšno plačilo bodo zato prejele?

Luč božična v temo človeštva sveti,
če ta luč ugasne, samo še tema sveti.
A dokler v srcu tvojem luč božična bo,
življenja moč svetila bo povsod.
Objemimo božični mir,
podelimo ga s tistimi,
ki drugače mislijo
in sami sebi svetijo.

Srečen božič in novo leto želijo Videmski patri

VSE KAR PIŠEMO BO ZGODOVINA
Že drugi božič doživljamo v borbi s covidom. Če smo lanski božič
doživljali v skoraj popolni izolaciji, upamo da bodo letošnji prazniki vsaj
malenkost bolj prijazni. Ni dvoma, da je k temu pripomoglo cepljenje
množic. Seveda precepljenost še zdaleč ni zadostna. Trenutno smo
zašli v takšno duhovno in moralno zmedo, da je težko najti izhod iz
tega človeškega kaosa. Učili so nas, da se zgodovina po določenih
obdobjih ponavlja.
Stari latinski pregovor pravi: »Divide et impara« (deli in vladaj). To je
tudi hudičeva taktika. Ko ljudi v družini, župniji, državi uspe razdeliti,
potem je lahko zanetiti zavist, prepir, sovraštvo. Tako je bilo med
vojno: propaganda, vsak dan in ljudje so pristopali na drugo stran
proti svoji domovini. Tako je bilo v času komunizma. Koliki so, ki še
danes obžalujejo, da so nasedli zaradi položaja, boljše plače …, so
prestopili …
Nekdo me je vprašal, če je greh ne cepiti se. Ni lahko odgovoriti. Velja
pa eno: greh je, če s tem nekomu ogrožamo zdravje ali celo življenje.
Brez dvoma gre za težki moralni delikt. Če hčerka ne dovoli očetu in
mami, da bi se cepila in zbolijo vsi trije in najprej umre sama, nato pa
še oče in mati. Ostane samo brat. Je potreben komentar?
Tisto kar me pa še bolj skrbi je dejstvo, da nekateri verni ne hodijo
več v cerkev, pa so prej bili redni verniki. Ker nimajo pogojev vstopiti
v cerkev, jih pač ni. Tudi mnogi starši ne pustijo otrok v cerkev, lahko
pa hodijo na judo in druge dejavnosti. Poleg tega mnogi zaužijemo
mnoge tablete, ki imajo tudi stranske učinke, pa jih veselo zobljemo.
Res je, da moramo spoštovati svobodo slehernega, seveda če
svoboda enega ne stopa v svobodo drugega. Božič pa nam sporoča,
da moramo sprejeti vsakega in da zaradi te svobode moramo
spoštovati vsakega človeka. To je božič, saj je Jezus prišel, da
prinese mir vsem. Naš božič je sedaj v tem, da sprejemamo vse ljudi
ali vsaj ne napadamo tistega, ki drugače misli. Največ bomo naredili,
če molimo drug za drugega. S tem bomo naredili najmanj škode v
naših odnosih. In Bog nam pomagaj.
p. Tarzicij

STATISTIKA ZA LETO 2021
Statistika je pokazatelj življenja in dela neke skupnosti ali dejavnosti.
Seveda ni cilj dejavnosti, je pa pokazatelj vsake dejavnosti, tudi
župnijske. Posebej postaja statistika aktualna v kriznih časih cerkve.
Če je nprimer slab obisk cerkve bodo ukinjene župnije ali pridružene
drugim.

● Krsti

V naši župniji smo krstili 21 dečkov in 14 deklic. Skupaj
35. Od tega je zakonskih samo 8, drugi so nezakonski,
civilna zakonska 2. Bog daj otrokom zdravje in dobre
starše, ki naj bi vedno otroke sprejemali kot božji dar.

● Sv. Birma

Zakrament sv. birme je prejelo 75 otrok. Zaradi corone
je priprava bila dokaj okrnjena, kar bo seveda imelo
posledice pri vzgoji za krščansko zrelost. To kar je
treba posebej pohvaliti p. Klemena, da je uspel po
birmi pridobiti 9. razred in jih kar nekaj sodeluje še
naprej po birmi pri verouku.
To je uspeh

● Pogrebi

K večnemu počitku smo letos položili 28 možkih in
16 žensk. Od teh jih je šest umrlo zaradi covida.
Prevideno je bilo šest pokojnih. V slučaju, da nekoga
od svojcev morate odpeljati v bolnico, je prav da
pred tem pokličete duhovnika in to ob katerikoli uri,
tudi ponoči. Če to ni mogoče lahko pokličete duhovnika, s tem da
domači izrazijo željo. Tudi covid bolniki lahko zaprosijo, da pride
duhovnik, seveda pod pogoji covid predpisov.

● Obhajilo

Močno se pozna covid, maše so bile zelo malo
obiskane, vsaj do maja. Tudi sedaj je še obisk maše
skoraj polovičen v primerjavi z prejšnjimi leti.
Obhajil je bilo razdeljenih približno 14.000.

● Prvo obhajilo

Kar lepo število prvoobhajancev in sicer 36 jih je letos
prejelo zakrament.

● Verski tisk

Naročnikov na Družino je 8 in 4 izvodi se dajo
kupiti v prosti prodaji. Ognjišč je naročenih 25.

● Obiski maše

Med tednom nimamo maše v kapeli kot prejšnja leta,
ker je kapela pretesna za covid pogoje.
Ob nedeljah moremo priti k maši, če ispolnjujemo
PCT pogoje. Vse vernike prosimo, da zagotovo
ispolnjujete pogoje.

● Verouk

Verouk je tudi možen in poteka pod istimi pogoji kot
pouk v šoli.
Z veroukom nadaljujemo 3. januarja. Otoke vabimo k
maši, pa naj ne pozabijo na lačne otroke.

● Zvonovi

so v četrtek prispeli v župnijo in čakajo na namestitev. Kdaj jih bomo
namestili je odvisno od izvajalca.
Vsem, ki ste že darovali in ki še boste, se iskreno zahvaljujemo.
Dodatni stroški gotovo bodo. Naj Bog blagoslovi naše skupno delo.
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