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MAŠNI NAMENI
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PONEDELJEK
Brigita Irska, opatinja
TOREK
JEZUSOVO DAROVANJE SVEČNICA
SREDA
Blaž, škof, mučenec
ČETRTEK
Oskar, škof
PETEK
Agata, devica, mučenka
SOBOTA
Pavel Miki, duhovnik, muč.
NEDELJA
5. MED LETOM

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

++ Marija in Matej
Grižančič, Dekani 34b
Za žive in pokojne
župljane
V zahvalo in priprošnjo,
Dekani 276a
++Rustja in Petrovič,
Dekani 210
+ Karlo Zahar, Dekani
247a
+ Celestina Pavlič, Dekani
211a
+
Klavdij
Vežnaver,
Dekani 177a
+Jolanda Leban in starši
Terlikar
++Kocjančič, Dekani 125
Za žive in pokojne
župljane

10. 00
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 – Franca in Rihter Tamara
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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4. NEDELJA MED LETOM
Evangelij je resnica

V njihovi shodnici pa je bil prav tedaj človek z
nečistim duhom in je zavpil:
»Kaj imamo s teboj, Jezus Nazaréčan?
Si nas prišel pokončat?
Vem, kdo si: Sveti, od Boga.«
Jezus pa mu je zapovedal:
»Umolkni in pojdi iz njega!«
Nečisti duh ga je stresel,
zavpil z močnim glasom in šel iz njega.
Vsi so se tako začudili,
da so razpravljali med seboj:
»Kaj je to? Nov nauk z oblastjo!
Celo nečistim duhovom ukazuje in so mu pokorni.«
(Mr 1,23–27)

ČE SMO JEZNI, NE ODPUŠČAMO

»Kaj imamo s teboj, Jezus Nazarečan?« (Mr 1,24)

Toliko o vpadanju v prizor! Demon, ki je obsedel tega moža, seveda ni
prenesel, da bi bil blizu Jezusa. Toda ali ne bi bilo modreje, da bi se odkradel
proč, namesto da je pritegnil pozornost?
To se je pogosto dogajalo. Jezus se je nekje pojavil ali tako ali drugače

razodel svojo slavo, njegova navzočnost pa je sprožila odpor in včasih celo
nasilne izbruhe.
To ni veljalo le za demone. Jezusovo oznanjevanje vesele blagovesti je
že na samem začetku njegovega javnega delovanja razjezilo toliko ljudi, da
so ga hoteli pahniti v prepad. Nato je po komaj nekaj tednih učenja in
čudežev razjezil nekaj farizejev, da so začeli spletkariti, da bi ga umorili. Niti
njegovi najbližji učenci niso bili varni pred obsojanjem. Jezusovo
razodetje Božjega načrta, da nas bo odrešil po križu, je Petra
tako razjezilo, da ga je začel »grajati«.
Tako ali drugače smo se že vsi silovito odzvali na Jezusa
in njegovo oznanilo odrešenja. V srcih vseh nas so
temačni kotički. Mogoče komu nismo hoteli odpustiti ali
smo zavestno izbrali greh, ko nas je doletela
skušnjava.
Ne bodimo presenečeni, če bomo danes v srcu
zaznali tako ali drugačno nasprotovanje Jezusu –
mogoče med molitvijo, ko se bomo poskušali zbrati pri
maši ali ko bomo dobili priložnost za služenje v
družini. Naj nas to raje potolaži. Zaupajmo, da
Kristusova luč ne bo le razkrila naše teme, ampak jo
bo lahko tudi pregnala.

»Jezus, hvala ti,
da razkrivaš mojo temo
in me rešuješ pred njo.«

OBVESTILA
BLAŽEV BLAGOSLOV V sredo bomo obhajali god svetega Blaža, škofa in
mučenca. Poleg svojega škofovskega poslanstva je bil vedno priprošnjik
proti boleznim grla in dihal. Po zelo stari slovenski navadi smo radi prihajali
k temu blagoslovu. Sedaj so razmere glede udeležbe omejene, zato bi ta
blagoslov lahko delil po sveti maši tako, da tudi tisti, ki niste bili v cerkvi,
prihajate posamično do duhovnika po blagoslov.
PRVI PETEK Ko je Jezus ozdravljal bolne in okrepil preizkušene, jih je
najprej srečal, se pogovoril in izvršil Božje dejanje. Po duhovniku želi biti
blizu tudi v naši župniji bolnim in trpečim. Kako? Da vstopi v hiše po
Najsvetejšem zakramentu, da ga sprejmemo in nas okrepi in pripravi za
prihodnje življenje. V petek dopoldne bom njegova pot do vas, bolni in
preizkušeni.

POSPRAVLJANJE JASLIC V soboto vabim starše in otroke tretjega in
sedmega razreda k pospravljanju jaslic v cerkvi. Ker smo še vedno ogroženi
zaradi covida, vas prosim, da prihajate na vsake pol ure (pospravljanje gre
hitreje kot postavitev) z začetkom ob 9. uri. V nasprotnem redu kot smo jih
postavljali: pastirji in ovčke, lučke, mah, ogrodje in če ima kdo prikolico za
odvoz mahu, brinja in smreke. Hvala.
NA ŠKOFIJSKI GIMNAZIJI VIPAVA vabijo devetošolce (tudi
osmošolce) in starše na informativna dneva
v petek, 12. februarja ob 9h in 15h ter v soboto, 13.
februarja ob 9h.
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 ob razmišljanju papeža Frančiška.
Molitev rožnega venca. Namen v mesecu februarju:
za bolnike in osamljene.
Sprejemam namene za maše za marec in april.
Čiščenje in krašenje cerkve od št. 221 do 230.
V pričakovanju: da si izprosimo konec epidemije COVIDA – 19
Za dobro voljo

VRABCI – Mama vrabčevka in njeni mladiči opazujejo kmeta pri setvi.
»Predvsem si pa zapomnite tole,« pravi, »vedno pustite nekaj zrn, da
kmet ne izgubi veselja.«
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.

