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V čast sv. Duhu, Dekani
264
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 – Marš in Toplikar
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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21. februar 2021
1. POSTNA NEDELJA
Evangelij je resnica
Takoj nato ga je Duh odvedel v puščavo.
V puščavi je bil štirideset dni
in satan ga je skušal.
Bil je med zvermi
in angeli so mu stregli.
Ko pa so Janeza
zaprli v ječo,
je šel Jezus v Galilejo.
Oznanjal je Božji evangelij
in govóril:
»Čas se je dopólnil
in Božje kraljestvo
se je približalo.
Spreobrnite se
in vérujte evangeliju!«
(Mr 1,12–15)

ZDAJ JE ČAS REŠITVE

»Vode ne bodo nikoli več narasle v potop.« (1 Mz 9,15)

Ali ni čudno, da se na začetku posta pojavi zgodba o Noetovi barki? Je
razlog morda ta, da je Noe na ladji prestal štirideset dni vesoljnega potopa,
Jezus pa je štirideset dni preživel »med zvermi«?

No, to je del razloga. Poleg tega pa se v Božji zavezi z Noetom skriva
obljuba. Ko je prisegel, da nikoli več ne bo opustošil zemlje s potopom, je
nakazal boljši način za premagovanje greha in zla: Jezusovo smrt in
vstajenje. Postni čas nam daje štirideset dni, da se pripravimo.
Apostol Peter nam v današnjem drugem berilu pove, zakaj sta Noe in
njegova družina naša popolna postna popotnika. S potopom sta pobegnila
iz grešnega okolja in na novo zaživela z Bogom – tako kot mi pobegnemo
pred grehom in vstopimo v novo življenje po krstni vodi.
Če se v letošnjem postu pripravljate na krst, imate poseben
razlog za veselje. Stopili boste v vodo odrešenja. Tisti pa, ki
smo že krščeni, se prav tako lahko veselimo, zlasti če bomo
teh štirideset dni obnavljali krstne obljube. Odrecimo se
hudiču in vsem njegovim skušnjavam. Utrdimo vero v
Očeta, Sina in Svetega Duha. Spomnimo se Božje
zaveze z nami. Ko se bomo v letošnjem postu
posvetili Bogu, bomo bolje spoznali Gospoda. Zato
bomo bolj zaupali v njegovo ljubezen in milost.
V postnem času si vzemimo malce več časa za
molitev. Več časa in denarja darujmo ljudem v stiski.
Sklenimo, da se bomo odpovedali bodisi hrani bodisi
slabim dejavnostim ali navadam. Morda se bomo
včasih počutili kot Noe na barki in mogoče bo
neprijetno. Toda pot je tega vredna, kajti ko bomo
končno doživeli veselje velikonočne nedelje, bomo bolje
razumeli in doživljali Božjo zvestobo in zveličanje.
Post se je pravkar začel. Vkrcajmo se na ladjo.

PRILIKA ZA SVETO SPOVED V postnem času bom vsak dan in ob
nedeljah na razpolago za sveto spoved med molitvijo rožnega venca.
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. 271 do 311.
V pričakovanju: da si izprosimo konec epidemije
COVIDA – 19
Za dobro voljo
NOETOVA BARKA

»Gospod,
pomagaj mi
da ti bom v letošnjem postu sledil v novo življenje.«

OBVESTILA
KRIŽEV POT JE ŽIVLJENJA POT Ob tej izkušnji, ki jo vsak nosi v sebi,
čeprav jo želimo včasih zanikati, se ob vsaki preizkušnji spomnimo nanjo.
Slovenski pregovor nam jo predstavi kot: »Življenje ni praznik, je delovni
dan.« Če se pridružimo drugemu v pomoč, si lahko predstavljamo tudi
Jezusovo željo, da »drug drugega bremena nosimo.« Vabim vas h
križevemu pot ob petkih ob 18. uri in ob nedeljah ob 16. uri.

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.

