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PONEDELJEK
Hieronim Emiliani, red. ust.
Prešernov dan, d.p.
TOREK
Apolonija, devica, mučenka
SREDA
Sholastika, devica, redov.
ČETRTEK
Lurška Mati Božja
PETEKE
Evlalija, mučenka
SOBOTA
Jordan Saški, redovnik
NEDELJA
6. MED LETOM

MAŠNI NAMENI
8. 00
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18. 00
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8. 00
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++Kocjančič, Dekani 125
Za žive in pokojne
župljane
++Danilo
in
Marija
Gregorič, Dekani 194
++Marjan in Mara Šimić,
Dekani 29
++starši Furlanič, Dekani
217a
+ Marija Purger, Dekani
121, 30. dan
Za zdravje v družini
Blagoja, Dekani 166
+ Otelo Veglia, 30. dan
Za vse duše v vicah in
Valentina, Dekani 75b
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 – Morato in Šutar
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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5. NEDELJA MED LETOM
Evangelij je resnica

Simonova tašča je ležala,
ker je bila vročična,
in brž so mu povedali o njej.
Pristópil je, jo prijel za roko
in jo vzdignil.
Vročica jo je pustila
in ona jim je stregla.
Ko pa se je zvečerilo
in je sonce zašlo,
so prinašali k njemu
vse bolnike in obsedene.
(Mr 1,30–32)

ZAJEMIMO UPANJE IZ BOŽJEGA ZAKLADA

»Moje oko ne bo več videlo sreče.« (Job 7,7)

Skoraj nemogoče je, da nas bridkost Jobovih besed ne bi presunila. Želeli
bi mu pogledati skozi prste in ga opravičiti. Poglejmo, kaj se je navsezadnje
zgodilo temu ubogemu možu. Izgubil je otroke, imetje in posest, celo
zdravje. To bi vsakogar potrlo. Povsem naravno je, da razočaranje
razkrijemo prijateljem, kakor je to storil Job.

Vendar ne odmahnimo z roko ob njegovih čustvenih besedah. Iz njih
lahko sklepamo, kako se je počutil sredi bridkosti in kako se je reševal iz nje.
Job nas uči nekaj pomembnega, kadar preživljamo preizkušnje: ne zaprimo
se pred Bogom.
Če Bog da, nikoli ne bomo doživeli enake vrste izgub kakor Job. Včasih
pa nas že majhne preizkušnje ujamejo v začarani krog črnogledosti. Logično
je, da se počutimo premagane, kadar smo na tleh. S tem ni nič narobe, če
se le ne konča pri tem.
Če se torej zalotimo, da godrnjamo zaradi okoliščin ali se ujamemo v
samopomilovanje, poskusimo posnemati Joba. Dajmo si duška in se
potožimo prijateljem, če ne gre drugače, toda obrnimo se tudi na
Boga. Povejmo mu, kaj nas jezi. Razkrijmo mu krivičnost
svojega položaja. Ne skrivajmo občutkov. Zastavljajmo mu
odkrita vprašanja. S tako iskrenostjo lahko kaj naredi.
Nato pa pojdimo še dalje in prisluhnimo njegovemu
odgovoru. Job je naposled slišal Boga. Ni dobil
takojšnje razlage, zakaj je vse izgubil. Sčasoma je
globlje razumel božjo veličino. Ni bil deležen
zadoščenja svoje pravičnosti, vendar se je iz moža, ki
je le vedel nekaj o Bogu, spremenil v človeka, ki ga
je videl neposredno. To lahko stori Bog, kadar smo
iskreni in se ne nehamo pogovarjati z njim. Naposled
ga bomo zaslišali.

»Gospod, naj mi ovire pomagajo,
da ti bom globlje
in bolj iskreno odprl srce.«

SVETOVNI DAN BOLNIKOV Letos obhajamo 29.
svetovni dan bolnikov. Predstavljam nekaj misli papeža
Frančiška:
»Kadar se vera skrči na sterilne besede, ne da bi vključile potrebe
drugega, se izgubi skladnost med izpovedano vero in stvarnimi izkušnjami.
Pred potrebo brata in sestre Jezus ponuja zgled obnašanja, ki je popolnoma
nasproten revščini. Predlaga, da se ustavimo, poslušamo, vzpostavimo
neposreden in oseben odnos z drugim, čutimo empatijo in ganjenost zanj
ali zanjo, da v služenju prevzamemo skrb zanj…
Ko zbolimo, čutimo svojo ranljivost, istočasno pa potrebo po drugem.
Bolezen postavi vprašanje smisla, ki je v veri naslovljeno na Boga:
vprašanje, ki išče nov pomen in novo smer za bivanje, ki včasih ne najde
odgovora. Pri tem napornem iskanju nam včasih ne morejo pomagati niti

prijatelji in sorodniki.
Job je pravi svetopisemski lik, ki nam razodene bolečino in pot k rešitvi.
Pogovarja se z Bogom in on mu potrdi, da trpljenje ni kazen, prav tako ni
stanje oddaljenosti od Boga ali znamenje njegove brezbrižnosti. Tako iz
ranjenega in ozdravljenega Jobovega srca, privre ganljiva izjava Gospodu:
»Z ušesom sem slišal o tebi, a zdaj te je videlo moje oko.«

OBVESTILA
ŠKOFIJSKA GIMNAZIJA VIPAVA vabi devetošolce (tudi osmošolce) in
starše na informativna dneva
v petek, 12. februarja ob 9h in 15h ter v soboto, 13.
februarja ob 9h.
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 uro molitve.
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. 231 do
250.
V pričakovanju: da
epidemije COVIDA – 19
Za dobro voljo

si

izprosimo

konec

GUME – Mlada dama uslužbencu na črpalki: »Medtem
ko grem poravnat račun, prosim vi poglejte še gume.« –
Uslužbenec: »Ena, dve, tri, štiri … Lahko ste brez skrbi, gospa, vse
so.«
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.

