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NEDELJA
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PONEDELJEK
Albin, škof
TOREK
Neža Praška, opatinja
SREDA
Kunigunda, kraljica
ČETRTEK
Kazimir, poljski kraljevič
PETEK
Hadrijan,, mučenec
SOBOTA
Fridolin, opat
NEDELJA
3 POSTNA

MAŠNI NAMENI
8. 00
10. 00
18. 00
18. 00
18. 00
18. 00

V čast sv. Duhu, Dekani 264
Za žive in pokojne župljane
+Lenard Toplikar in ++iz
družine Drolc, Dekani 76h
V čast Svetemu Duhu,
Dekani 187
+Darinka Vidmar in +
Kristina Poles, Dekani 310
V zahvalo Materi Božji za
njeno varstvo, Dekani 256

18. 00

Po namenu

18. 00

++Marija, Mirko in Evgen
Gregorič, Dekani 210

8. 00

++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 – Beržan in Loredan
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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2. POSTNA NEDELJA - kvatrna
Evangelij je resnica

Tisti čas je Jezus vzel Petra,
Jakoba in Janeza in jih same zase
peljal na visoko goro.
Vpričo njih se je spreménil.
Njegova oblačila so
postala bleščeča, nadvse bela,
da jih tako ne more pobeliti
noben belivec na svetu.«
In iz oblaka se je zaslišal glas:
»Ta je moj ljubljeni Sin,
njega poslušajte!«
(Mr 9,2–3.7)

BOG NAM JE VSO LJUBEZEN IZROČIL PO JEZUSU

»On ni prizanesel lastnemu Sinu,
temveč ga je dal za nas vse.« (Rim 8,32)

Kako čudovitega Boga imamo! Tako močno nas je ljubil, da ni prizanesel
niti svojemu Sinu. Apostol Pavel pa v današnjem berilu ne omeni, kako
vztrajno nam je Bog izročal Jezusa. Niti ne govori o tem, koliko se upiramo,
da bi ga sprejeli kot Božji dar.
Bog nam je že na samem začetku izročil Sina kot dar miru. Marija in Jožef

sta ga sprejela z odprtimi rokami, sprejelo ga je tudi nekaj pastirjev,
preostali svet pa mu je nasprotoval. Celo Herod in Jeruzalemčani so se ga
bali in trepetali ob novici o njegovem rojstvu.
Poleg tega nam je Oče izročil Jezusa kot dar modrosti: »Ta je moj ljubljeni
Sin«. Poslal ga je, da nas je učil živeti v ljubezni do njega in drug do drugega.
Toda namesto, da bi ga ponižno sprejeli, smo dvomili o vseh njegovih
vzgibih, bili smo trdosrčni in nismo hoteli verovati.
Bog nam ge je na gori spremenitve izročil kot dar veličastva:
»Njega poslušajte!« Pa vendar ga je Peter narobe razumel.
Jezusovo veličastvo je hotel ujeti kot nepremičen spomenik,
ne kot živo navzočnost.
Bog je celo uporabil Pilata, da bi nam izročil Jezusa,
tokrat kot dar žrtve: »Glejte, človek!...Vzemite ga vi in ga
križajte,« je kriknil Pilat. Sploh se ni zavedal, da ima
ključno vlogo pri izpolnitvi Jezusovega poslanstva. Toda
spet smo ga zavrnili. »Proč z njim,« smo odvrnili.
Bog nam je na velikonočno nedeljo znova izročil
Jezusa, tokrat kot dar odpuščanja in zveličanja. In vsak
dan odtlej nam ga daruje v ponižni podobi kruha in vina.
»Glejte, Jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta.«
Jezus je tukaj. Sprejmimo ga in mu dovolimo, naj nam
spreobrne srce.

»Gospod, nisem vreden, da bi te prejel,
pa vendar se mi daruješ. Pomagaj mi, da te bom sprejel,
in ozdravljena bo moja duša.«

k srečanju in pogovoru. Otroci naj prinesejo s seboj izpolnjene naloge iz
preteklega obdobja. Ni potreben strah, da nas bo preveč v cerkvi.
PRVI PETEK Letošnji postni čas ima samo en prvi petek, ker bo naslednji
že veliki petek. Ko vsak mesec obiskujem tiste bolne in starejše, ki so se
že od začetka priglasili, si želim, da bi obiskal še tiste, ki jim to srečanje z
Jezusom lahko omogočite samo domači. Z malo poguma in vere se to
lahko uresniči. Pokličite me.
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.
PRILIKA ZA SVETO SPOVED V postnem času bom
vsak dan in ob nedeljah na razpolago za sveto spoved
med molitvijo rožnega venca.
Češčenje Svetega Rešnjega Telesa je vsak četrtek
od 17. ure do maše. Najsvetejše bomo častili z
molitveno uro.
Molitev rožnega venca. Namen v mesecu februarju: za
bolnike in osamljene.
Sprejemam namene za maše za april in maj.
Čiščenje in krašenje cerkve od št. 4 do 20.
V pričakovanju: da si izprosimo konec epidemije COVIDA – 19

OBVESTILA
MESEC MAREC JE POSVEČEN SVETEMU JOŽEFU Sveti oče Frančišek
je letošnje leto razglasil za leto SVETEGA JOŽEFA. V apostolskem pismu z
naslovom Z OČETOVSKIM SRCEM, je zapisal, da je sveti Jožef oče v
nežnosti, v poslušanju, v sprejemanju, poln ustvarjalnega poguma, je oče,
ki dela, a ostane v senci skromnosti, ki nam vsem želi ponuditi vse svoje v
tihem, a bogatem notranjem življenju. Od jutri naprej bomo molili molitev
k svetemu Jožefu, ki želi biti nam vsem pomočnik v stiskah in boleznih.
VEROUK Vsi smo se veselili novih sproščanj, a situacija na obali se slabša,
zato rednega verouka še ne bo.
SREČANJE ZA STARŠE TRETJEGA RAZREDA Vabim starše in otroke v
pripravi na prvo sveto obhajilo v sredo, 3. 3. 2021 k sveti maši in po maši

Za dobro voljo
MIREN PROSTOR – Muren pravi pikapolonici: »Zdaj muziciram v cerkvi, pa se
bom kmalu izselil iz nje. Ne prenašam nenehnega zvončkljanja in velike množice
ljudi.« – »Tudi jaz stanujem v cerkvi,« odvrne pikapolonica, pa imam miren
prostor. Prav nič me nikoli ne zmoti«. – »Kje pa stanuješ? – »V nabiralniku za
darove.«
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.

