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+ Darjo Rojac, Dekani
161a
++Doroteja, Benjamin in
Avguštin Toškan,D. 93
+ Marica Kocjančič, p.n.
iz Zaplane
+Danila Pohlen ter njeni
bratje in sestre, D.161c
Za žive in pokojne
župljane

Dragi verniki!
Zahvaljujem se vam, da ste upoštevali navodila glede števila
obiskovalcev v naši cerkvi. Z ozirom na kvadraturo vseh prostorov,
je v cerkvi lahko sedem odraslih ali sedem družin. Da bi se čim
lepše zvrstili, vas vabim, da se prijavite na telefon 041 653 163.
Priložnost za prejem sv. obhajila je vsak dan po maši ob 18.30 in ob
nedeljah ob 11. uri.
Bralci Božje besede: v nedeljo – Beržan in Loredan
Strežniki: Enej, Neža, Luka, Zaharija, Emili in Ana
Noe, Veronika, Žan, Giulia in Teja
Če mi ne zapustimo Boga, tudi on nas ne bo zapustil.
Oznanila župnije Dekani, odgovarja: Bogdan Berce, župnik, 041 653 163; e-mail:
bogdan.berce@rkc.si; Župnija Dekani, tel: 059 018 037; TRR SI56 0432 1000
3491 053; http://zupnija-dekani.rkc.si/
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2. NEDELJA PO BOŽIČU
Evangelij je resnica
Bil je človek,
ki ga je poslal Bog;
ime mu je bilo Janez.
Prišel je zaradi pričevanja,
da bi namreč pričeval o luči,
da bi po njem vsi sprejeli vero.
Ni bil on luč, ampak pričeval naj bi o luči.
Resnična luč,
ki razsvetljuje vsakega človeka,
je prihajala na svet.
(Jn 1,6–9)

DOBITI MOČ V BOŽJI BESEDI

»In beseda je meso postala in med nami prebivala.« (Jn 1,14)

Na začetku je bila Beseda, Beseda ljubezni, Dialog, pove Janez. Ozre se
v praizvor, v skrivnostni začetek vseh stvari. Povzame prvo stran svetega
pisma, ki pripoveduje o stvarjenju sveta. Medtem ko tam beremo, da je Bog
ustvaril luč in temo, nebesna telesa, morje in kopno, prva živa bitja in na
koncu krono stvarstva, človeka, gremo z Janezom še dlje, pred ta ustvarjalni
akt Boga. »V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je

bila Bog…Vse je nastalo po njej…V njej je bilo življenje in življenje je bilo

luč ljudi.«

Kakšen genialen uvid v bistvo Boga, ki ga je oznanjal Jezus Kristus: Bog
nikoli ni in noče biti sam, ob sebi in v sebi ima Besedo, ki je izraz njegove
ljubezni.
Celotno stvarstvo je sad dialoga ljubezni med Očetom in Sinom, v človeku
pa ta dialog vodi k polnosti bivanja, k »bogupodobnosti«. Kdor ljubi, naj
bo kristjan ali nekristjan je že v Bogu, je rojen iz Boga. Noben
človek ne živi popolnoma izven Boga. To Janezovo misel je v
svoji pastoralni praksi razvijal apostol Pavel, ki je trdil, da so
tudi tisti, ki ne poznajo Kristusa, pogani, rojeni iz Boga, in
so lahko odrešeni, če izpolnjujejo zakon, ki je zapisan v
njihovem srcu.

»Tistim pa, ki so Besedo sprejeli, je dala moč, da
postanejo Božji otroci…« Moč tu pomeni milost in dar

vere v Jezusa Kristusa, učlovečenega Božjega Sina. Po
veri v Jezusa Kristusa postanemo zares Božji otroci, s
krstom vcepljeni v Kristusa in živi udje skrivnostnega
Kristusovega Telesa, Cerkve. Evangelist Janez nas s
tem prebuja k hvaležnosti in ponosu biti kristjan, biti
Kristusov, postati Božji otrok, biti v Bogu, biti dialoško
obrnjen k obličju večne Božje ljubezni.

»Gospod, hvala ti za posinovljenje,
Božje otroštvo.«

OBVESTILA
ZAKLJUČEK ADVENTNE AKCIJE OTROCI ZA OTROKE Vesel sem bil,
ko so mi nekateri starši pripovedovali, kako spremljajo z otroki adventni
koledar in kako jim zgodbice olepšajo adventne večere. Verjamem, da so
tako otroci kot starši opazili v sredini adventnega koledarja dva kartonasta
hranilnika, ki sta zbirala dobra dela in otrokovo darežljivost za lačne otroke.
Zato vas vabim, da na god Svetih Treh kraljev prinesete te darove
k sveti maši. Otroci, ki pridejo k sveti maši, se ne štejejo v kvoto prisotnih
sedem odraslih ali sedem družin, zato ni ovire, da se ne bi mogli srečati ob
Jezusu v jaslicah in ob njihovi dobroti.
PRVI PETEK Pred božičem sem obiskal starejše in bolne in smo se ponovno
razveselili drug drugega. Sedaj pa je že novo leto in vanj vstopamo z novim
upanjem, da nam mora uspeti premagati koronavirus, ki ni samo nažrl
zdravja, temveč človekovo voljo, tudi živce in medosebne odnose. Prav je,
da z Božjo voljo usklajujemo svoja pota, da nam bo uspelo hoditi po
njegovih.

V petek. 08. 01. dopoldne vas bom znova obiskal.
VEROUK Prišlo je novo leto in smo že pričakovali izboljšanje razmer in
ponovno srečevanje z otroki pri verouku. To se žal ne bo zgodilo. Iz vodstva
SŠK so nam sporočili, da vsaj do 15. 1. bo ostal verouk na daljavo. Tako,
dragi otroci in starši, vsi upamo, da nas sedanje potrpljenje lahko vodi v
boljše čase, da ne bi s prehitevanjem povzročili slabšanje razmer.
Zaupamo tudi v cepljenje odraslih.
SV. OBHAJILO Prvi kristjani so rekli: »Ne moremo biti brez
Gospodovih skrivnosti?« Tako prepričanje naj bo tudi v
nas. Priložnost za prejem sv. obhajila je vsak dan po
maši ob 18.30 in ob nedeljah ob 11. uri.
Molitev rožnega venca. Namen v mesecu januarju:
za zdravnike, medicinske sestre in osebje prve
pomoči.
Sprejemam namene za maše za februar in
marec.
Čiščenje in krašenje cerkve od št. 161 do 170.
V pričakovanju: da si
epidemije COVIDA – 19

izprosimo

konec

Za dobro voljo

»Draga, moram priznati.
odkar si začela
kuhati,
je tvoja hrana na
resnično raznolika.
Vsako jed ti uspe
na svoj način.«

da
pogosteje
jedilniku
prismoditi

DELITEV ZAKRAMENTOV
IN
ZAKRAMENTALOV - KRST:
Za nedeljo krsta
se dogovorimo s starši ob
prijavi otroka za
krst. Prej se udeležijo priprav
za krst otroka. –
POROKA: zaročenca opravita
tečaj in se nato
dogovorimo za zapisnik in
poroko. Datum
poroke izbereta zaročenca sama in se nato mesec dni pred poroko oglasita pri župniku.
SPOVED: v cerkvi sem na voljo za spoved pred sveto mašo in po dogovoru. POGREB: - za
uro in mašo se dogovorimo v župnišču.
PISARNA Vedno me dobite eno uro pred mašo, ob torkih in četrtkih pa dopoldne.

