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ADVENT IN BOŽIČ – Gospod prihaja in ostaja
Advent je čas zbranosti in duhovne priprave na Božič, ne
pa »veseli december« z zmedenim norenjem po
trgovinah, kjer nas vsiljivi trgovci prepričujejo, da moramo kupiti stvari, ki jih sploh ne potrebujemo. Popivanje
in norenje ob bučni glasbi nima nobene povezave z
adventom.
Advent nas vabi, da gremo vase, se
poglobimo, zamislimo, naredimo v sebi in pred Bogom
inventuro. Vabi nas, da bi poživili molitev, branje in premišljevanje sv. pisma, se
udeležili sv. maše, božične devetdnevnice, opravili dobro sv. spoved. Naši predniki
so obhajali advent zelo skromno in umirjeno, saj je bil to spokorni čas odpovedi in
poglabljanja krščanskega življenja. Danes so prazniki skomercializirani, zato so
postali prazni.
Skušajmo v prazničnih božičnih dneh umiriti tempo življenja, biti z
ljudmi, z družino, z otroki, s prijatelji. Vzemimo si čas za obisk
bolnih in ostarelih. Skušajmo praznovati v tihoti in toplini doma,
proč od vsakdanjega direndaja.
Skušajmo se poglobiti v veliko
skrivnost božjega učlovečenja,
ki je skrivnost neskončne božje ljubezni.
Božič nas dviga od sebičnosti in zagledanosti
vase, od materializma in uživaštva k
preprostosti, dobroti in ljubezni. V tem duhu
želim vsem faranom blagoslovljene in duhovno
bogate božične praznike. Bog je prišel k nam in
ostal z nami. – Vaš župnik

MIKLAVŽ PRIHAJA
Miklavž bo prišel na Rako v petek, 5. decembra. Zberemo
se ob 17. uri v župnijski cerkvi na Raki. Miklavž bo
nagovoril otroke in jim razdelil darila. Darila prejmejo vsi
otroci, od najmlajših do vključno 3. razreda. Vabljeni!

ODVISNOST OD INTERNETA
Danes si kar ne moremo predstavljati življenja brez prenosnega telefona. Mnogi so že kar
odvisni. Podobno je s čezmerno dovzetnostjo za internet. Nekateri si sploh ne morejo
predstavljati dneva brez elektronske pošte, računalniških iger, pisanja bloga, prebiranja
forumov, brskanja po raznih vsebinah, informacijah in virtualnih stikih. Vse to je že lahko znak za
alarm. Niso zasvojeni samo otroci, čedalje več je tudi odraslih ujetih v pasti spletnega sveta. Kaj
vse je na dosegu enega klika! To pravzaprav ni nič narobe, problematično je, ko računalniki in
kibernetični prostor postanejo nadomestek za resnično življenje. Nenadzorovana uporaba
vsebin na spletu lahko zasvoji. To poudarjajo tudi psihoterapevti. Strašljivo je, da so v Sloveniji
najpogostejši uporabniki otroci, stari od 10 do 15 let in mladi od 16 do 24 let. Psihoterapevt
Miha Kramli priporoča časovno omejitev od 30 do 60 minut na dan. Starši nikakor ne bi smeli
dovoliti, da otrok preživi vse popoldne ali celo cel dan za
računalnikom, ker ga, podobno kot droga, uničuje. Odvisni
postanejo predvsem ljudje, ki niso srečni oziroma se ne čutijo
dovolj ljubljeni. Pomanjkanje ljubezni in topline najbližjih ustvarja
možnosti za različne oblike zasvojenosti. Virtualna prijateljstva so
vir ugodja, ker posameznik dobi občutek, da ga nekdo potrebuje,
pravi psihoanalitik Roman Vodeb. Za mnoge je uporaba interneta
že patološka. Mnogi se ne znajo več pogovarjati v živo, iz oči v oči, ampak samo preko
računalnika. Toda živ stik je nenadomestljiv. Zasvojenci postanejo redkobesedni, zadirčni,
zapirajo se v svojo sobo, so razdražljivi in agresivni. Mnogokrat so temu krivi starši, ki otroku
namesto bližine in ljubezni ponudijo mobilni telefon in računalnik. Mobitel ne more nadomestiti
objema, nasmeha, pogleda. Seveda ne bomo napovedali vojne internetu. Pomembna pa je
varna uporaba.

Oznanila, obvestila...














V ponedeljek, 8. decembra, je praznik Brezmadežne Device Marije. Maša ob 10 h in 17 h.
V zakristiji bodo na razpolago koledarji, božične voščilnice, kadilo. Za božič boste lahko kupili
Družino s koledarjem, tudi tisti, ki niste naročeni.
Upam, da boste tudi letos dobili stenski koledar za naslednje leto (brezplačno).
Tudi letos bodo skavti prinesli betlehemski ogenj, ki ga boste lahko ponesli na domove. Dobili
ga boste v nedeljo, 21. 12. pri drugi maši.
Otroci in odrasli lepo vabljeni k božični devetdnevnici kot pripravi na božične praznike.
Pred božičem poskrbite, da bodo bolni in ostareli prejeli zakramente na domu. – Seveda tudi
sami ne pozabimo na dobro božično spoved.
24. 12. je SVETI VEČER. Preživimo ga v družini ob jaslicah, v molitvi in petju božičnih pesmi
ter družinskem pogovoru. Kdor vsaj malo pozna in sprejema vsebino ter vrednoto božiča,
gotovo ne bo motil okolja s petardami. Bodimo kulturni in obzirni!
25. 12. BOŽIČ, praznik Jezusovega rojstva. Opolnoči bo slovesna polnočnica. Na božič bo
maša še ob 7 h in 10 h.
26. 12. Sv. Štefan, prvi mučenec, praznik. Sv. maša ob 7 h in ob 10 h.
31. 12. Silvestrovo, zadnji dan leta. Po maši, ki bo ob 17 h, bomo zapeli zahvalno pesem Bogu v
zahvalo za vse prejete darove preteklega leta. Vabljeni!
27. 12. bo zvečer v župnijski cerkvi božični koncert ob 18 h.
28.12. je nedelja sv. Družine.
Naslednja številka Raškega zvona bo izšla šele po novem letu.
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