GODOVI

17.
01.

NEDELJA
2. MED LETOM – nedelja
verskega tiska

MAŠNI NAMENI
8. 00

++Marija in Jaka Urh,
p.n. Dekani 268

10. 00

Za žive
župljane

in

pokojne

18.

PONEDELJEK
Marjeta Ogrska, kneginja

18. 00

Za vse ++, Dekani 227c

19.

TOREK
Makarij Aleksandrijski, opat

18. 00

++Karlo, Karlina,
Karleto, Anita in Ivan
Gregorič, Dekani 141

18. 00

V čast Brezmadežni

18. 00

Za duše v vicah, Brozina

20.
21.
22.
23.
24.
01.

SREDA
Fabijan in Sebastjan, muč.
ČETRTEK
Neža, devica, mučenka
PETEK
Vincencij, diakon, mučenec
SOBOTA
Henrik Suzo, dominikanec
NEDELJA
3. MED LETOM

18. 00
18. 00
8. 00
10. 00

++Štefinovi in Meglajec,
Vel, Bukovica
+ Marija Cupin, Dekani
139
+ Dušan Pohlen in
njegovi starši, Dekani 161
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 – Rihter Alenka in Zabukovec
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 MED LETOM
Evangelij je resnica

Tisti čas je Janez Krstnik spet stal tam in še dva
izmed njegovih učencev.
Ozrl se je na Jezusa,
ki je šel mimo, in rekel: »Glejte, Jagnje Božje!«
Učenca sta slišala, kaj je rekel,
in odšla za Jezusom.
Jezus pa se je obrnil,
in ko je videl, da gresta za njim,
jima je dejal: »Kaj iščeta?«
Rekla sta mu:
»Rabi (kar pomeni učitelj), kje stanuješ?«
Rekel jima je:
»Pridita in bosta videla.«
(prim. Jn 1,35–39)

JEZUS SE NAM PRIBLIŽA TUDI Z VPRAŠANJEM

»Kaj iščeta?« (Jn 1,38)

Andrej je bil učenec Janeza Krstnika, vendar se je zavedal, da Janez ni
Mesija – in tega je iskal. Danes premišljujemo o tem evangeljskem odlomku,
da bomo bolje spoznali svoje iskanje in odkrivanje.
Kaj iščeta? Smo si kdaj zastavili to vprašanje? Vsi občasno hrepenimo, pa

morda sploh ne vemo, po čem. Morda poskušamo potešiti notranjo bolečino
z nečim bežnim in mogoče nam celo za nekaj časa uspe. Toda hrepenenje
se vselej vrne, saj tega, kar iščemo, ne moremo najti zunaj sebe. Iščemo
Boga.
Pridita in bosta videla. Pripravljeni moramo biti narediti korak v veri in
sprejeti Jezusovo povabilo, naj si vzamemo nekaj časa zanj. Jezus nas
morda vabi, naj se z njim pogovorimo med češčenjem Najsvetejšega ali se
bolj poglobimo v Sveto pismo. Mogoče želi, da poiščemo brata ali
sestro v Kristusu, ki nas bo vodil in spremljal. Če pa ne naredimo
prvega koraka, ga ne bomo mogli »videti«.
Našli smo Mesija. Andrej je bil tako navdušen, ko je srečal
Jezusa, da je poiskal brata Simona in mu povedal veselo
novico. Spet spoznavamo, da nas lahko samo on resnično
izpolni.
Vse nas bo občasno prevzelo hrepenenje in zamikalo
nas bo, da bi ga zadovoljili na napačnih krajih. Na katere
»napačne kraje« po navadi hodimo? Nas hitre rešitve
resnično zadovoljijo?
Danes prosimo Svetega Duha, naj nas spodbudi, da
bomo odšli h Gospodu, kadar bomo začutili to hrepenenje.
Le če se bomo zavestno potrudili, da bomo »prišli in videli«
Jezusa, bomo naposled našli, kar smo ves čas iskali.

»Jezus, pomagaj mi sprevideti,
da le ti lahko zadovoljiš
najgloblje hrepenenje mojega srca.«

OBVESTILA
MOLITVENA OSMINA ZA EDINOST KRISTJANOV Kristusova Cerkev je
tista, ki moli za edinost, ker izpolnjuje Jezusovo prošnjo pri zadnji večerji:
»Da bi bili vsi eno.« Pridružimo se molitvi Cerkve.
SVETOPISEMSKI MARATON Zaradi epidemije letos ne more biti izvedba
svetopisemskega maratona kot prejšnja leta. Zato smo se odločili, da vseeno
izvedemo v naši župniji svetopisemski maraton in se pridružimo ogromni
družini »maratoncev« po Sloveniji. Prejšnja leta smo skupaj brali in
poslušali, letos bi to izvajali posamezno vsak večer po maši v cerkvi. Začetek
branja v ponedeljek, 25. 1. 2020 in traja do nedelje. Zato vabim člane
svetopisemske skupine in prav tako druge vernike, da se javite in izberete
dan, kdaj bi sodelovali. Lani smo brali male preroke, zato bi letos z njimi
nadaljevali.
TRIKRALJEVSKA AKCIJA Pri nas je že dve leti nismo izvajali, a jo

ohranjamo v spominu, ko so pripravniki na birmo to opravili od hiše do hiše.
Letos je to oteženo zaradi prepovedi neposrednih stikov in petja. Zadaj na
klopci pri stebru so na razpolago nalepke in molitev. Vzemite oboje domov:
z molitvijo blagoslovite svoj vhod v hišo in na vrata nalepite znamenje za
letošnje leto. Prispevek lahko oddaste v nabiralnik pri svečah.
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. Najsvetejše bomo
častili z molitveno uro.
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. 181 do 210.
V pričakovanju: da si izprosimo konec epidemije COVIDA – 19
Za dobro voljo
ZMENEK – Policist zažvižga za mlado blondinko, ki steče čez prehod pri
rdeči luči. Ta se ne ustavi, zato zavpije za njo: »Ali niste slišali mojega
žvižga, zakaj se ne ustavite?« – »Sem, gospod policist, a danes imam že
zmenek z drugim.«
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.

