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MAŠNI NAMENI
8. 00
10. 00

PONEDELJEK
Klavdij, redovnik
TOREK
Julijana Koprska, mučenka
SREDA
Pepelnica – strogi post
ČETRTEK
Frančišek Regis, duh., muč.
PETEK
Konrad iz Piacenze, spok.
SOBOTA
Jacinta in Frančišek Marto
NEDELJA
1. POSTNA

18. 00

Za vse duše v vicah in
Valentina, Dekani 75b
Za žive in pokojne
župljane
++Anton in Marija Švab,
Dekani 225c

18. 00

V zahvalo in priprošnjo

18. 00

V zahvalo za dobroto, 87

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

Za zdravje, v zahvalo in
priprošnjo, Dekani 303
+ Lenard Toplikar,
Dekani 76h, 1. obletna
+ Zofija Lavriha, Dekani
222
+ duh. Jožko Berce, p.n.
iz Komende
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 – Ugrin in Jakomin
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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6. NEDELJA MED LETOM
Evangelij je resnica

Tisti čas je k Jezusu prišel gobavec in
ga na kolenih prosil:
»Če hočeš, me moreš očistiti.«
Zasmilil se mu je, iztegnil je roko,
se ga dotaknil in mu rekel:
»Hočem, bodi očiščen!«
Gobe so takoj izginile in bil je očiščen.
Jezus ga je brž s strogimi besedami poslal ven
in mu rekel:
»Glej, da nikomur nič ne poveš, ampak pojdi,
pokaži se duhovniku in daruj za svoje očiščenje,
kar je zapovedal Mojzes, njim v pričevanje.«
(Mr 1,40–44)
JEZUS OZDRAVLJA TUDI NAŠO GOBAVOST

»Hočem, bodi očiščen.« (Mr 1,41)

Če bi nas pestila bolezen, zaradi katere bi nam gnilo meso in nam
omrtvičilo živce, kakor se je zgodilo temu gobavcu, ne bi tajili, da
potrebujemo zdravljenje, kajne? Ne, težava bi bila očitna. Skoraj nagonsko
bi vzklikali k Bogu, naj nam pomaga. Kaj pa druge rane, ki morda niso tako
opazne?

Če smo na primer nagnjeni k temu, da se pretirano odzovemo ali nas
preplavi tesnoba celo zaradi manjših težav, moramo morda prositi Jezusa za
duševno ozdravljenje, mogoče ob pomoči usposobljenega svetovalca. Ali pa
smo ugotovili, da smo se znašli v težavnem odnosu, polnem napetosti in
stresa. Jezus bi ga lahko ozdravil, tako da bi nam pokazal, kako lahko bolj
ljubimo tega človeka. Če pestujemo zamero ali nočemo odpustiti, morebiti
potrebujemo Božjo milost, ki nam bo pomagala odpustiti. Mogoče smo
obtičali v grehu, s katerim se nočemo spoprijeti, zato ga ne omenjamo ter
se izogibamo spovedi in z njo božjega usmiljenja.
Mikavno je misliti, da lahko sami razrešimo vse te stvari. Ali pa
se mogoče sploh ne zavedamo, da jih Jezus lahko ozdravi.
Toda to, kar je rekel možu v današnji zgodbi, govori tudi
nam: »Hočem, bodi očiščen!« Želi nas ozdraviti vsega,
kar ne odseva njegove volje za naše življenje.
Danes prosimo Svetega Duha, naj nam pomaga,
da bomo pozorni na le eno področje življenja, na
katerem potrebujemo njegov ozdravljajoči dotik.
Kako nas lahko nezaceljene rane ovirajo ali
povzročajo trpljenje nam ali nekomu v naši bližini?
Kako nas morda oddaljujejo od Boga in vodijo v
greh?
Vsi v življenju kopičimo rane, zato naj nam to ne
vzame poguma. Tako kot gobavec verujmo, da ima
Jezus voljo – in moč -, da ozdravi vse, kar nas muči.

naš odgovor: »Tudi mi gremo z vami.« Tako nas skupna pot vodi iz sebe k
drugim in bo kmalu postala ugotovitev: »Saj res, to zmorem.« Kar so bile
prej ovire, so sedaj svobodne odločitve. Moramo pa jih v sebi obdelati.
In sedaj je pred nami isto, kakor toliko let prej: »Odpovej se samemu sebi
in hodi za menoj: ob postnih petkih ne bom jedel mesa, na pepelnico in na
veliki petek, se bom držal strogega posta – velja od 12. do 65. leta, 40 dni
ne bom pil alkohola, spomnil se bom nesrečnih, prezeblih in lačnih ter jim
bom poslalo pomoč (pridružil sem bom akciji Karitas) in najvažnejše, z
vsemi svojimi bližnjimi bom pravi prijatelj. In če bi vsej družbi pomagal, je
ne bom nažiral z godrnjanjem.
Jezus bo pomagal nam, kakor je gobavcu, slepemu, hromemu,
preizkušanemu ali obsedenemu .
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 februarju: za
bolnike in osamljene.
Sprejemam namene za maše za marec in april.
Čiščenje in krašenje cerkve od št. 251 do 270.

»Jezus,
danes potrebujem tvoj zdravilni dotik.«

V pričakovanju: da si izprosimo konec epidemije COVIDA –
19

OBVESTILA
POSTNA POSTAVA Mnogokrat poslušam pripovedovanja, kakšen post je
bil nekoč in kako ste se ga držali. Velikokrat je dodan stavek, ki kar zaboli:
»Tako so ukazali starši.« Misel pa gre še naprej in doda: »Zato, ker je tako
ukazala Cerkev.«
Post pa ni samo v odpovedih in včasih, kar kaznih, ki imajo same sebi
namen. Post je mnogo več. Je pot, ki nam pomaga spoznavati samega
sebe, nas vzgajati in prinesti marsikatero osvobojenje. Post prav gotovo ni
test, ki ga izpolnimo in gremo nato svojo pot. Vse se dogaja v nas. Ni
potrebno gledati, kaj delajo drugi in kako. Če pomislimo samo na eno
socialno potezo: svojih bližnjih nisem pozdravljal. Najprej nas nagovori
Jezus: »Hodi za menoj.« Nato njegovi učenci: »Mi gremo s teboj« in sledi

Za dobro voljo
UŠESA Apostol vpraša: »Gospod moj, zakaj si dal ljudem ušesa, če pa te
ne poslušajo?« Jezus odgovori: »Sin moj, leta 2020 bo velika pandemija.«
Apostol: »In takrat te bodo začeli poslušati?« Jezus: »Ne, ampak ušesa bodo
rabili, da bodo na njih masko zahaklali.
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.

