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+ Dušan Pohlen in
njegovi starši, Dekani 161
Za žive in pokojne
župljane
V zahvalo in priprošnjo,
161c
+ Oskar Gregorič, Dekani
137
+ Jože Šutar, Dekani
227c, 30. dan
+ Nevia Piciga, Dekani
256
++ Urša in Jožef Tripar in
stari starši, D. 266a
++ Bratina in Hrvatin,
Dekani 264
++ Marija in Matej
Grižančič, Dekani 34b
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 – Brajnik in Gregorič
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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3. NEDELJA MED LETOM
Evangelij je resnica

Ko je šel ob Galilejskem jezeru,
je zagledal Simona in Andreja, Simonovega brata,
ki sta metala mrežo v jezero;
bila sta namreč ribiča.
Jezus jima je rekel: »Hodita za menoj in narédil
vaju bom za ribiča ljudi!«
Takoj sta pustila mreže in šla za njim.
Ko je šel malo naprej,
je zagledal Jakoba, Zebedêjevega sina,
in njegovega brata Janeza, ki sta bila tudi v čolnu
in popravljala mreže.
Takoj ju je poklical.
In pustila sta očeta Zebedêja
z najemniki v čolnu ter odšla za njim.
(Mr 1,16–20)

JONA OZNANJA, ANDREJ IN PETER PA MEČETA MREŽE

»… je šel Jezus v Galilejo … in govoril:
'Spreobrnite se in verujte evangeliju!'« (Mr 1,14)

Danes, ko se bližamo koncu tedna molitve za edinost kristjanov, Cerkev
praznuje tudi nedeljo Božje besede. Kako primerno je torej, da današnja

mašna berila omenjajo dva oznanjevalca Božje besede: Jona in Jezusa. Oba
sta oznanjala Božjo besedo in pričevala o moči te besede, da združuje ljudi,
ki jo poslušajo.
Čeprav sta si bila Jezus in Jona podobna, so razlike med njima še
pomembnejše. Jezus se v nasprotju z Jonom ni upiral preroški službi.
Nasprotno, odločno je hodil od vasi do vasi v želji, da bi oznanjal Božjo
besedo. Za razliko od Jona tudi ni pridigal le o spokorjenju. Oznanjal je tudi,
da je končno napočil Božji čas odrešenja. V Jezusu vidimo Besedo samega
Boga, ki se je vtkala v zgodovino in zedinila vse božje otroke. Jezus je
pozneje dejal: »Več kakor Jona je tukaj.«
Kako čudovito je bilo videti in slišati Jezusa, Božjo Besedo, ko je hodil po
zemlji. Toda današnji praznik Božje besede nas opominja, da imamo to
mogočno Besedo na voljo vsakokrat, ko beremo Sveto pismo ali ga
poslušamo pri maši. Jezus nam nenehno govori.
Tako kot se je Božja beseda dotaknila src Ninivljanov in
Galilejcev, lahko nas spodbudi h kesanju in poglobljeni
veri. Tako kot so Jezusove besede spodbudile Simona in
Andreja, da sta pustila mreže in odšla za njim, lahko
nas opogumijo, da damo prednost pravim stvarem in
tesneje hodimo za Jezusom. In tako kot so Jezusove
besede vabile Jude in Nejude v isto Cerkev, nas lahko
Božja beseda združuje z brati in sestrami v Kristusu.
Ko je papež Frančišek uvedel nedeljo Božje besede, je
dejal: »Božja beseda združuje vernike v eno ljudstvo.«

»Gospod, spremeni nas s svojo besedo
in nas zedini,
da bo svet veroval.«

NEDELJA BOŽJE BESEDE Božja beseda je sij, ki ga
potrebuje človeštvo. Prav po besedi bomo na koncu
življenjskega maratona dosegli cilj in živeli, s svojim Stvarnikom. On
hodi med nami, ko se v ekumenskih dogodkih se srečujemo s kristjani drugih
skupnosti, krepimo naše odnose in brišemo razlike med nami ter bogatimo
drug drugega s svojimi izkušnjami. Branje nam tudi odpira slepe oči, da bi
prepoznali Kristusa v vsakdanjem življenju, v službi, bolnišnici, šoli,
nakupovalnem središču, na ulici. Lahko ga oblečemo ali mu vzamemo zadnjo
srajco. Lahko ga obiščemo v ječi ali ga vržemo v ječo. Prav tako mu ne
odrecimo kozarca žive vode, Božje besede, da poživimo njegovo dušo .
(Razmišlja Rok Banko)

OBVESTILA

SVETOPISEMSKI MARATON Zaradi epidemije letos v naši župniji ne
more biti izvedbe 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.
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
adoracijo.
Molitev rožnega venca. Namen v mesecu januarju:
za zdravnike, medicinske sestre in osebje prve pomoči.
Sprejemam namene za maše za marec in april.
Čiščenje in krašenje cerkve od št. 211 do 220.
V pričakovanju: da si
epidemije COVIDA – 19

izprosimo

konec

Za dobro voljo

NE SAMO ROKO – Študent medicine po uri počaka
profesorja patologije: »Gospod profesor, prosil bi vas za
roko vaše hčere.« – Profesor na to ves razburjen: »Ne, tega
pa nikakor ne. Ali vzamete celo dekle, ali pa iz tega ne bo nič!«
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.

