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BOŽIČNO VOŠČILO

»Praznovanje božiča v tako izrednih razmerah
nas spodbuja, da razmišljamo, kaj je v življenju
in v naših praznovanjih bistveno in kaj manj
pomembno, čeprav lahko prispeva
k lepoti praznovanja. V božičnem
praznovanju doživljamo radost in
srečo družinskega življenja in tudi
bolečino vseh, ki so v kakršni koli
stiski, še zlasti bolnikov. Bližina
Boga, ki se nam je približal in nas v
Jezusu Kristusu objel, nas spodbuja,
da smo blizu drug drugemu, da
poglobimo
vezi
medsebojne
pripadnosti in zvestobe. Združeni
v molitvi ob družinskih jaslicah
lahko doživimo Božjo ljubezen. Vse
to nam je dosegljivo, kljub temu
da doživljamo ovire za božično
bogoslužje in za širše osebne stike
z vsemi, ki so nam blizu. Kljub
karanteni in nevarnostim za okužbe in celo za
življenje lahko poskrbimo, da se Jezus lahko rodi v
naši sredi, saj je obljubil, da bo med nami, če bomo
zbrani v Njegovem imenu in v Njegovi ljubezni.
Vsi hrepenimo po povezanosti, pripadnosti
občestvu. Ustvarjeni smo po Božji podobi – po
Troedinem Bogu – Bogu odnosov. Zato samota,
nemir in pretrgana razmerja v zadnjem času še
bolj bolijo. Tudi Marija in Jožef sta doživljala neke
vrste izolacijo in stisko, daleč od domačega kraja
in svojih domačih. A vesela novica božične noči
je namenjena prav vsem, ki doživljajo te omejitve.
Bog je prišel reševat, kar je izgubljeno, obrobno.
»Zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja je
prišel iz nebes,« pravi veroizpoved. Prihaja, da bi

se v Njem prepoznali kot sinovi in hčere ljubečega
Očeta. Bog vstopa v naše odnose, da bi v drugih,
zlasti pa v bolnih, nesrečnih in zapuščenih,
osamljenih, videli brate in sestre
istega Očeta, odrešene po Njegovi
ljubezni.
To univerzalno bratstvo bomo
slovenski kristjani letos doživljali
še na poseben način. V božičnem
času bomo povezani z Rimom, vso
Cerkvijo in papežem Frančiškom.
Ob jaslicah na trgu sv. Petra bo
stalo slovensko božično drevo iz
Kočevske, okrašeno s slovenskimi,
ročno izdelanimi okraski.
Bratstvo vseh ljudi je tudi glavna
misel papeževe zadnje okrožnice
»Vsi bratje«, ki naj letos v božičnih
dneh in v novem letu 2021 odmeva
v naših srcih in okrepi naša
prizadevanja za pomoč v stiskah bližnjih.
Vsem želimo iz srca lepo, čeprav okrnjeno božično
praznovanje. Voščilo velja tudi vsem vernikom
drugih krščanskih skupnosti in vsem ljudem dobre
volje.«
Pridružujem se besedam in voščilu, ki so ga zapisali
naši škofje v Sporočilih slovenskih škofij. Želim,
da si v teh spremenjenih razmerah, še posebej ob
teh božičnih praznikih in v letu 2021, vzamemo
čas za Boga, zase in za svoje bližnje, da v naših
medsebojnih odnosih ne bi nikoli primanjkovalo
ljubezni, miru, dobrote, usmiljenja, potrpežljivosti
in medsebojnega spoštovanja …

IZ SRCA DO SRCA

Pa smo prišli do konca leta 2020. Za to leto lahko
rečemo, da je eno izmed najbolj nenavadnih
let, kar smo jih doživeli. V začetku tega
koledarskega obdobja smo prek televizijskih
zaslonov spremljali, kaj se dogaja v Vuhanu na
Kitajskem. Takrat se nam še sanjalo ni, da se
bo v letu 2020 veliko vrtelo okoli številke 19, da
bo maska postala naša nujna zaščita, razdalja
dveh metrov pa navzoča na vsakem koraku.
Življenje v letu 2020 je res polno presenečenj.
Prvo presenečenje smo verniki doživeli 25.
februarja, ko je Slovenska škofovska konferenca
sprejela ukrep zoper širjenje koronavirusa
in naročila, da se izpraznijo kropilniki z
blagoslovljeno vodo, da se opusti stisk roke pri
pozdravu miru, da se obhajilo prejema samo
na roke.
Drugo veliko
presenečenje smo
verniki doživeli
ob razglasitvi
epidemije, ko so naši
škofje 13. marca
do nadaljnjega
odpovedali vse svete
maše, podeljevanje
zakramentov,
zakramentalov,
ljudske pobožnosti in
vsa srečanja. Prvič v zgodovini krščanstva se je
zgodilo, da smo duhovniki po navodilih škofov
darovali svete maše izključno zasebno, brez
prisotnosti vernikov.
V letu 2020 smo zaradi covida-19 odpovedali
blagoslov traktorjev. Naš največji praznik Veliko
noč – Jezusovo vstajenje smo praznovali doma,
v krogu družine. Ko pišem te vrstice, tudi ne
vem, ali bomo lahko skupaj v cerkvi praznovali
praznik Jezusovega rojstva. Zaradi covida-19 je
14 birmancev in birmank namesto 25. aprila
zakrament sv. birme prejelo 27. junija. Zaradi
epidemije tudi nismo mogli imeti slovesnosti
zakonskih jubilejev, nismo praznovali godu
sv. Andreja, ki je naš farni zavetnik in godu sv.

Barbare, ki je zavetnica rudarjev.
Ukrepi za preprečevanje širjenje virusa
Covid-19 nas z manjšo ali večjo težo spremljajo
skozi vse leto. Kakor kaže bo tako tudi na
začetku prihodnjega leta 2021.
Kljub spremenjenim razmeram, ki so zarezale
v naše življenje pa moram/o biti veseli, srečni
in hvaležni za vse lepo in prijetno, kar smo
doživeli v tem nenavadnem letu 2020.
Bodi hvaležen za to, kar imaš, ne pa žalosten
zaradi tega, česar nimaš. Če se dobro zazremo,
bomo gotovo videli, da je bilo tudi dobrega kar
nekaj.
GORJE MU, KI V NESREČI BIVA SAM!
A SREČEN NI, KDOR SREČO UŽIVA SAM!
(Simon Gregorčič)

KKo sem sestavljal tole besedilo, se je v mojih
rokah znašel reklamni listič revije Ognjišče za
knjigo V preizkušnji mi bodi blizu, Gospod. Na
tem lističu je zapisana naslednja zgodba:
Neka bogata gospa je iskala pomoč pri psihiatru,
ker se ji je zdelo, da je njeno življenje prazno in
brez smisla. Psihiater je poklical starejšo žensko,
ki je čistila njegovo ordinacijo ter dejal bogati
gospe: »Vprašal bom Marijo, kako je ona našla
srečo. Dobro ji prisluhnite.«
Žena je odložila vedro in začela pripovedovati:
»Mož mi je umrl za rakom. Tri mesece zatem je
sina povozil avto. Ostala sem sama, popolnoma
sama. Nisem mogla spati, nisem mogla jesti,
kaj šele smejati se. Pomislila sem celo, da bi si
vzela življenje. Ko sem se nekega večera vračala
z dela, je šla za mano drobna muca. Na neki

način se mi je zasmilila. Bilo je mrzlo, zato
sem muco spustila v hišo. Dala sem ji mleka in
posodo je polizala do čistega. Potem je začela
presti in se drgniti ob moje noge in prvič po
dolgih mesecih sem se nasmehnila. In pomislila
sem: če mi je neznatna pomoč drobni muci
vrnila nasmeh, me bo morda pomoč ljudem
osrečila. Naslednji dan sem spekla piškote in jih
nesla sosedu, ki je ležal bolan. Vsak dan sem
poskušala narediti nekaj lepega za ljudi okoli
sebe. Srečna sem bila, ko sem videla, da so oni
srečni. Danes ne poznam nikogar, ki bi bolje
spal in imel boljši tek kot jaz. Srečo sem našla,
ko sem osrečevala druge.«

Draga sestra, dragi brat! Pomisli na vse lepe in
prijetne trenutke in dogodke, ki si jih v tem letu
doživel. Poskušaj se spomniti, kolikim ljudem si
prinesel veselje in srečo, ko si jim namenil toplo
in prijazno besedo. Koliko ljudi je osrečilo tebe?
Ob vseh omejitvah, ki nas spremljajo, bodimo
hvaležni za vse, kar smo lepega in prijetnega
doživeli v tem letu, bodimo hvaležni za ljudi, ki
so ob nas in z nami.
Kot župnik sem iskreno hvaležen vsem
sodelavcem: ključarjem, pevkam in pevcem na
koru, organistom, ministrantom, bralcem Božje
besede, sodelavkam in sodelavcem Župnijske
Karitas, Župnijskemu pastoralnemu svetu,
Gospodarskemu svetu in vsem ljudem dobre
volje. Naj nam v prihodnje nikoli ne zmanjka
vere, poguma, volje, upanja, prijaznih in toplih
besed.

IN KAKO NAPREJ…?
V zgodovino naše župnije leto 2020 ne bo
zapisano samo kot leto, ki nas je zaznamovalo
z mnogimi omejitvami zaradi virusa covid-19,
ampak tudi kot leto, ko sem bil uradno imenovan
za župnika soupravitelja župnije Andraž nad
Polzelo. Dosedanji župnik soupravitelj, gospod
Jože Kovačec se je zaradi bolezni odpovedal
župniji.
Iskreno se zahvaljujem g. Jožetu Kovačecu, da
je kot dobri pastir od 1. avgusta 2013 do 4.
novembra 2019 skrbel za župnijo Andraž nad
Polzelo. V tem času ni skrbel samo za pastoralno
življenje v župniji, za delitev zakramentov in
zakramentalov, ampak je skupaj s sodelavci
poskrbel za lepši izgled božjega hrama,
gospodarskega poslopja in župnišča. Leta 2017
se je obnovila fasada na župnijski cerkvi, leta
2019 pa fasada in ostrešje na gospodarskem
poslopju in župnišču.
V letu 2021 nas čaka pomembno in veliko
delo. Obnoviti oz. na novo je potrebno zgraditi
podporni zid pri župnišču, kjer je vrt. Na
obstoječem zidu je že izboklina in zid se že
nevarno nagiba. Velika nevarnost je, da se
začne krušiti. Bog ne daj, da bi kakšen kamen
priletel na cesto …
V želji, da prihodnje leto opravimo to nujno
potrebno sanacijo podpornega zidu se
obračam na vas s prošnjo za pomoč. Sanacija
podpornega zidu je ovrednotena na cca. 35.000
€. Verjamem, da bomo z vašo darežljivostjo
in z Božjo pomočjo kljub neprijetnim časom
in razmeram, v katerih se je znašel ves svet
opravili to pomembno in potrebno delo. Od 1.
januarja 2021 bo imela župnija novo številko

računa: Nova KBM SI56 0400 1004 7460 537.
Zaradi nastalih razmer in nejasnosti razvoja
dogodkov v prihodnje, priporočam naročnikom
tednika Družina ali mesečnika Ognjišče, da
tisk naročite po pošti. V kolikor se boste odločili
za ta način (po pošti)prejemanja časopisa
oziroma revije, to sporočite na upravo Družine
ali Ognjišča. Prosim, da to sporočite tudi meni
ali kateremu izmed ključarjev, da na začetku
prihodnjega leta obvestim(o) upravo Družine
ali Ognjišča, da je na župnijskem uradu prišlo
do spremembe števila naročnikov. Hvala za
razumevanje.

Biti srečen človek ne pomeni, da imaš vse,
kar si želiš; pomeni, da si srečen zaradi
vsega, kar imaš.

BLAGOSLOV JASLIC NA SVETI VEČER
Na božični večer se družina zbere ob jaslicah. Prižgemo svečo. Prisluhnemo božični pesmi.
1. Znamenje križa
2. Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu
3. Preberemo Božjo besedo
Berilo je iz pisma Hebrejcem
»Velikokrat in na veliko načinov je Bog nekoč govoril očetom po prerokih, v teh dneh poslednjega
časa nam je spregovoril po Sinu. Njega je postavil za dediča vsega in po njem je tudi ustvaril
svet. On je odsvit njegovega veličanstva in odseva njegovo bistvo. S svojo mogočno besedo nosi
vse. Potem ko je dopolnil očiščenje od grehov, je v nebesih sédel na desnico veličastva. Postal je
toliko višji od angelov, kolikor odličnejše ime je dobil, kakor je njihovo.« Božja beseda.
Odg. Bogu hvala.
4. Eden od staršev moli blagoslovno molitev
Nebeški Oče, ti si nas ustvaril. Po tvoji dobroti in previdnosti smo postali družina. Nocoj se tega
še posebej veselimo in smo srečni, da spadamo skupaj. Prosimo te, bodi z nami in blagoslovi
te jaslice. Naj nas spominjajo rojstva tvojega Sina Jezusa Kristusa. Priznavamo ga za svojega
Boga in Odrešenika in te skupaj z njim hvalimo in slavimo zdaj in vekomaj.
Odg. Amen.
Nato eden od staršev pokropi jaslice z blagoslovljeno vodo.
BLAGOSLOVNA MOLITEV NA STARO LETO
Bog, naš Oče, ob sklepu starega leta se ti iz vsega srca zahvaljujemo za vse prejete milosti in vsak
trenutek življenja: srečen in manj srečen. Vse to darujemo tebi in te prosimo, blagoslovi nas,
naše življenje in naš dom, da nas bo vse, kar se v njem dogaja in se bo dogajalo, vodilo k tebi.
Po Kristusu, našem Gospodu. Odg. Amen.
Vsem, ki ste prejeli praznični Andrejev list, pa tega ne bi želeli, naj bo to le dobronamerna
informacija o življenju in delu naše župnije v letu 2020.
Odgovarja Damjan Ratajc, župnik soupravitelj
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