
Naj bo 2021 drugačno!
Letos je vse čisto drugače. Pred 

dvema letoma smo decembra 
pisali o odličnem trenerju alpskega 
smučanja iz Zabukovice Gregorju 
Koštomaju, ki je z Ilko štuhec slavil 
zmagi. Ti sta bili še toliko slajši, 
saj se je Ilka na smučarske strmine 
vrnila po hudi poškodbi. Sredi tega 
decembra je  Gregor Koštomaj 
slavil smukaško zmago svojega 
novega varovanca, Celjana Martina 
Čatra. V običajnem decembru smo 
v vsej dvajsetletni zgodovini Utripa 
komaj uspeli novinarsko spremljati 
vse dogodke, druženja, prireditve in 
praznična ustvarjanja ljudi. Danes 
porabimo Utripovci največ časa, da 
uskladimo, kako bomo sploh prišli 
do intervjuja, sladki pogovor v živo 
motita najmanj dvometrska razdal-
ja in maska, če ne že monitor ali 
telefon.

Letos ne slišimo najbolj znanega 
decembrskega vprašanja Kje boš 
za novo leto, za praznike?, ker »za 
praznike bomo spet doma«. Če 
bomo za božič pridni, bomo lahko 
šli k sorodnikom v drugo občino 
še za silvestrovo. To je pa to od 
odpustkov. Ampak če imamo veliko 
družino, pa otroke stare petna-
jst in več, imamo že problem, če 
bi, denimo, radi šli k štiričlanski 
družini naših sorodnikov, kajti 
skupaj nas je lahko le šest. 

No, eni bodo kot vedno tudi letos 
delavni, samo v malo več (zaščitne) 
opreme, veliko več, pravzaprav 
… Zdravniki, medicinske sestre 
in ostalo zdravstveno osebje v 
bolnišnicah … Ti bi bili najbrž z 

veseljem doma. Tako kot bi tisti z 
delom od doma bili z veseljem kje 
drugje, ker kljub temu da je bilo v 
službi včasih naporno,  jutranja 
kavica in šale s kolegi iz pisarne, pa 
možganski prepih ekipe sodelavcev 
v živo bolj stimulirajo možganske 
celice in ustvarjalnost.

Da ne govorimo, da je delo od 
doma ob šoloobveznih otrocih ali 
kombinaciji šolarjev in malčkov iz 
vrtca prav poseben izziv, saj smo že 
sami nekoliko siti pogovora preko 
»filtrov« računalniških monitorjev. 
Če sploh imamo računalnik, če ga 
sploh imamo samo zase, če sploh 
lahko omogočimo vsej družini, da 
vsak dela zasvojim računalnikom … 
Če sploh imamo toliko življenjske-
ga prostora, da lahko to vsak zase v 
miru naredimo …

In ko se vse to vprašamo (in še 
veliko več je različnih vprašanj) 
in ko nam požugajo vedno znova, 
da se nečesa ne držimo in da smo 
krivi, ni čudno, da se komu »utrga« 
in pade nekje ven ter da komu »dol 
visi«. Potem pa v kakšni kleti spije s 
kakšnim prijateljem kak kozarček, 
ker »doma ni za zdržat«, ker nam 
gre počasi na živce že nekaj, kar 
vemo, vsaj odrasli, da nam v 
normalnih časih ne bi šlo. 

Na koncu niti nismo zelo 
zahtevni, še mask smo se nava-
dili. Radi bi bili samo zdravi, pa 

svobodni v tem, kam gremo in 
da sploh lahko gremo, v službo, v 
družbo, v šolo, na kavo s prijatelji, 
na »kuhančka« in druženje v praz-
nično okrašeno mesto, v fitnes na 
miganje … Skratka, brez gledan-
ja na uro ali na obcestne table, po 
zdrav duh in  zdravo telo, kamor 
nas že nese v iskanju obojega.

Pravzaprav imamo zaradi tega, 
ker smo bolj ali manj zaprti ali/in 
stran drug od drugega slab občutek, 
kaj nam roji po glavi kot narodu.
Sem pa vesela, vsaj po pobudah 
v naši dolini, da se ljudje ne dajo, 
da so okrasili vaške trge in svoja 
ognjišča, da si pridejo pomahat na 
daleč. 

Naj vas ob tem spremlja misel 
našega tokratnega sogovornika, 
predstojnika Urgentnega centra 

v Celju in popotnika Andreja 
Strahovnika, ki se dnevno sooča 
s covidom-19 in ga je tudi sam 
prebolel: »Zares srečne ljudi sem 
srečal v zelo odročnih krajih, kjer 
jim materialni svet ne pomeni prav 
veliko.« Upam, da smo se iz presto-
pnega leta 2020 kaj naučili. Kako 
simbolen bo ob tridesetletnici dan 
samostojnosti. Naj nas ponovno 
poveže in naj nam najlepši praz-
niki v letu pod smrekico vendarle 
prinesejo edino, kar potrebujemo, 
zdravje in svobodo telesa ter duha. 
Naj bo 2021 leto druženja!

Letos ne slišimo najbolj znanega decembrskega 
vprašanja Kje boš za novo leto, za praznike?, 
ker »za praznike bomo spet doma«. 

  LUCIJA KOLAR

Upanje mir, 
veselje, ljubezen

Smo v adventnem času, katere-
ga simbolizirajo adventni venčki s 
štirimi svečkami tako rekoč po vseh 
domovih, cerkvah, sredi vasi in še 
kje. Prižigamo jih štiri adventne 
nedelje zapored. Prvo svečo smo 
letos prižgali na zadnjo novembrsko 
nedeljo, 29. novembra, zadnjo pa 
minulo nedeljo, 20. decembra.

Prva adventna sveča simbolizira 
pričakovanje ali upanje, druga mir, tretja 
predstavlja veselje in četrta ljubezen.

Poseben venec, drugačen od ostalih 
v dolini, so izdelali člani Turističnega 
društva Lipa Gotovlje in ga postavili 
na sredo vasi pod vaško lipo. Tudi v 
Braslovčah pri cerkvi je zares velik, 
morda največji v dolini. Postavili in 
uredili so ga članice in člani Prosvet-
nega društva Braslovče. 

Božični venci zdaj svetijo z vsemi 
štirimi svečami v vsem svojem sijaju, 
posebej pa bodo osvetlili jutrišnji 
božični večer.

  T. T.

Božič in novo leto v tišini 
Letošnji božično-novoletni praz-

niki bodo za vse drugačni. Ker se po 
rekordnih številkah v novembru in 
decembru število okuženih, obole-
lih in umrlih s sars-cov-2 v zadnjih 
dneh le rahlo znižuje, vlada vztraja 
pri strogih ukrepih za zajezitev 
širjenja okužb. Nekaj sprostitev bo 
veljalo samo za božič in morda.

Takrat omejitev gibanja na občino 
oziroma regijo ne bo veljala (od 12. 
ure 24. decembra do 20. ure 25. 
decembra, glede na situacijo bo 
podobno na silvestrovo). Dovoljeno 
bo druženje z osebami iz največ dveh 
gospodinjstev, vendar ne več kot 
6 odraslih oseb. Prepoved gibanja 
v nočnem času od 21. ure do 6. ure 
zjutraj vseeno ostaja tudi takrat. V 
veljavi ostajajo tudi druge prepovedi, 

omejitve gibanja, druženja in zbiran-
ja na javnih mestih, ... Čeprav je vlada 
RS 16. decembra ob strogih omejit-
vah in varnostnih ukrepih pogojno 
dovolila  zbiranje vernikov v cerkvah, 
so se v Mariborski metropoliji, kamor 
spada tudi Škofija Celje, odločili, da 
svete maše do nadaljnjega ostanejo 
brez navzočnosti vernikov, lahko pa 
jih verniki spremljajo po televiziji, 
radiu in na spletu. Dovoljena pa je 
individualna duhovna oskrba, torej 
da verniki po vnaprejšnjem dogov-
oru z duhovnikom opravijo sveto 
spoved, prejmejo obhajilo.

Vlada je sprejela tudi 7 protikoron-
ski paket s pomočjo za določene 
skupine prebivalstva. V njem pa je 
med drugim prepovedala prodajo in 
uporabo pirotehnike.

  K. R.

Lahko bi rekli, da največji adventni venček v dolini stoji pred cerkvijo v Braslovčah.
  

  J
. P

iž
or

n

Cena: 1,46 EUR
Leto: XXI

Naslednja številka 
Utripa Savinjske doline 
bo izšla 27. januarja 2021.

ŠT. 11 I 23. december 2020

8
Kot družba se moramo 
ozavestiti in predrugačiti 
vrednote

15 Za praznike (tudi) 
letos doma

16 Ni res, da se nismo družili

25
Ni vsak dan dober. Je pa 
nekaj dobrega v vsakem 
dnevu.


