GODOVI

10.
01.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
01.

NEDELJA
JEZUSOVO KRST

PONEDELJEK
Pavlin Oglejski II., škof
TOREK
Tatjana, mučenka
SREDA
Hilarij, škof
ČETRTEK
Odon, prior
PETEK
Absalom, koprski škof
SOBOTA
Honorat, škof
NEDELJA
2. MED LETOM – nedelja
verskega tiska

MAŠNI NAMENI
8. 00

+Danila Pohlen ter njeni
bratje in sestre, D.161c

10. 00

Za žive
župljane

18. 00

V zahvalo in priprošnjo

18. 00
18. 00

in

pokojne

Za zdravje v družini Volk,
Bistrica
Za dušno in telesno
zdravje, Brozina

18. 00

V zahvalo

18. 00

Za zdravje, Dekani 77

18. 00
8. 00
10. 00

Za božje varstvo in
pomoč, Ljubljana
++Marija in Jaka Urh,
p.n. Dekani 268
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 – Kocjančič in Matoš
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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NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA
Evangelij je resnica

Tiste dni je prišel Jezus
iz Nazareta v Galileji in
Janez ga je krstil v Jordanu.
Brž ko je stopil iz vode,
je zagledal nebesa odprta
in Duha, ki se je
spuščal nadenj kakor golob.
In zaslišal se je
glas iz nebes:
»Ti si moj ljubljeni Sin,
nad teboj imam veselje.«
(Mr 1,9–11

NAJ BOG POTRDI NAŠE VESELJE

»Ti si moj ljubljeni Sin,
nad teboj imam veselje.« (Mr 1,11)

Psihologi se strinjajo, da je pomembno slišati besede, ki nas
potrjujejo. Ne puhlih poklonov, ampak iskrene besede ljubezni in pohvale.
Take besede nam lahko pomagajo krepiti zavest, da nas človek, ki govori z
nami, spoštuje in ceni. Lahko izboljšajo naše odnose in utrjujejo

medsebojno predanost.
Zanimivo je, da le redko slišimo Božji glas v Svetem pismu –
neposredno, ne po preroku ali videnju – in ravno v današnjem evangeliju.
Bog Oče je rekel Jezusu: »Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje«.
Vesel je bil, da je Jezus naredil prvi korak javnega delovanja, in je to tudi
povedal. Prav tam, pred Janezom in njegovimi učenci, je razkril Jezusovo
identiteto in očetovsko ljubezen do Sina.
Tudi mi potrebujemo tako potrditev. Dan za dnem. Na voljo nam je,
kadar molimo in slavimo Boga. Ko ga priznavamo, priznavamo tudi svoj
odnos z njim. Odpremo ušesa, da slišimo, kaj si misli o nas.
Postaja nam jasno, da smo njegovi ljubljeni otroci. Nato opazi
in ceni naša prizadevanja, da bi se otresli skrbi in hodili za
njim.
Tudi ljudje okoli nas potrebujejo potrditev.
Nekateri jo potrebujejo od nas. Ne gre zato, da rečemo
nekaj, zaradi česa se bodo bolje počutili, ampak da
smo pozorni na priložnosti – zlasti nepričakovane -, da
poudarimo nekaj, kar cenimo pri njih. Prizadevno
vodenje
biblične
skupine,
potrpežljivost
do
neprijaznega sorojenca, velikodušnost in dobroto.
Povejmo jim, da smo veseli, da so naši bratje oziroma
sestre v Kristusu. Vsakokrat osvetlimo večjo sliko
njihovega življenja.
Dovolimo Bogu, da nam pove, da nas ljubi in se
nas veseli. Nato enako storimo bližnjemu.

»Oče, hvala ti, da me ljubiš.«

OBVESTILA
PRIPOROČILO SLOVENSKIH ŠKOFOV O POGREBIH Zaradi veliko
smrti se čakanje na dan pogreba zavleče tudi do štirinajst dni. Zato bi lahko
opravili pogreb s krsto in jo nato izročili komunali, da odpelje pokojnega na
upepeljenje. Tako bi bil pogreb lahko že drugi ali tretji dan po smrti.
BLAGOSLOV IN KROPLJENJE DOMOV Na vaše povabilo bom lahko
blagoslovil vaš dom, pod pogoji,ki jih zahteva NIJZ.
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.
Češčenje Svetega Rešnjega Telesa je vsak četrtek od 17. ure do
maše. Častili bomo ob razmišljanjih svetega očeta Frančiška.
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. 171 do 180.
V pričakovanju: da si izprosimo konec epidemije COVIDA – 19
Za dobro voljo
MIREN PROSTOR – Muren pravi pikapolonici: »Zdaj muziciram v cerkvi,
pa se bom kmalu izselil iz nje. Ne prenašam nenehnega zvončkljanja
in velike množice ljudi.« – »Tudi jaz stanujem v cerkvi,« odvrne
pikapolonica, pa imam miren prostor. Prav nič me nikoli ne
zmoti«. – »Kje pa stanuješ? – »V nabiralniku za darove.«
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.

ŽUPNIJSKA STATISTIKA ZA LETO 2020

leto
krsti
poroke
pogrebi
birmanci
prvoobhajanci
št. obhajil
nedeljniki

2018
3
2
13
10
2
7500
144

2019
8
1
9
4
7100
143

2020
8
1
15
6
4
3500

