GODOVI

MAŠNI NAMENI

NEDELJA
8. 00
++Primožič, Dekani 125
29.
MED
LETOM
Za žive in pokojne župljane
MISIJONSKA
10. 00
PONEDELJEK
Za Božjo moč vsem, ki
19.
18. 00
Pavel od Križa, duhovnik
delajo z mladimi
TOREK
Za Božji blagoslov,
20.
18. 00
Vendelin, opat
Logatec
SREDA
21.
17. 00
Za zdravje
Uršula, devica mučenka
ČETRTEK
+ Marija Urh, Dekani 272,
22.
18. 00
Janez Pavel II, papež
8. dan
PETEK
+ Marija in Štefan Franca,
23.
18. 00
Janez Kapistran, duhovnik
Dekani 90
SOBOTA
24.
18. 00
V zahvalo, Dekani 262
Anton Marija Claret, škof
25.
NEDELJA
08. 00
V zahvalo za 50 let
10.
30.
MED
LETOM
Za vse bolne in ostarele
ŽEGNANJSKA
10. 00
župljanke in župljane
Bralci beril: Brajnik ali Gregorič
Bralka prošenj: Melisa Valčič; Strežniki: Noe
Dragi verniki!
Zaradi zajezitve bolezni Covid-19 so izdana nova navodila SŠK.
V naši cerkvi bodo redno maše ob delavnikih ob 18. uri in ob nedeljah ob
8. in 10. uri. Pri maši sme sodelovati deset oseb. Vsi moramo nositi maske,
tudi bralci. Zato naprošam za nedelje, da bo en bralec, en strežnik in en
organist ter sedem vernikov. Petje ni dovoljeno. Prednost za udeležbo pri
maši ob delavnikih imajo darovalci namenov za maše.
Prenosa svete maše na spletu ne bo. Zato so svete maše na razpolago
vsak dan na TV EXODUS, ob nedeljah na TV Slovenija.
Zakramenti krst, poroka in sv. spoved se obhajajo po predhodnih
navodilih.
Sveto obhajilo se lahko deli po domovih bolnim ali ostarelim.
Pogrebi so lahko le v ožjem krogu domačih.
Verouk bo redno potekal za prvih pet razredov, ostali po spletu.
18.
10.

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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29. NEDELJA MED LETOM
MISIJONSKA
Evangelij je resnica
Jezus pa je spoznal
njihovo hudobijo in rekel:
»Kaj me preizkušate, hinavci?
Pokažite mi davčni novec!«
Dali so mu denarij.
Nato jim je rekel:
»Čigava sta ta podoba in napis?«
Dejali so mu: »Cesarjeva.«
Tedaj jim je rekel:
»Dajte torej cesarju, kar je cesarjevega,
in Bogu, kar je Božjega.«
(Mt 22,18–21)

S HINAVŠČINO SMO FARIZEJI

»Kaj me preizkušate , hinavci?« (Mt 22,18)

Ti farizeji in herodovci so misli, da so skovali popoln načrt, da bodo Jezusa
zvabili v past. Če bi rekel, da je zakonito plačevati davek cesarju, bi se
ljudstvo obrnilo proti njemu, saj je davke sovražilo. Če bi rekel, da ni
zakonito, bi imel težave z rimskimi oblastniki. Da bi naredili vtis, da so
iskreni, so pred vprašanjem laskali Jezusu. Toda on je spregledal njihov
načrt in od njih zahteval odgovor. Hinavščina je Jezusa seveda jezila. V nizu
vzklikov »gorje« je verske voditelje, ki so mu nasprotovali, označil za

hinavce, ker niso upoštevali pravil, ki so jih učili. V govoru na gori je svaril
ljudi, naj ne molijo in se ne postijo kot hinavci, ker to počenejo samo, da se
postavljajo pred drugimi.
Beseda hinavščina izvira iz grške besede hypokrisis, ki pomeni igranje na
odru. Kadar smo hinavski, se pretvarjamo, govorimo eno, delamo pa
nasprotno. Toda kadar naša dejanja niso skladna z našimi besedami,
se moramo vprašati, ali resnično verjamemo to, kar govorimo.
Vsi smo dovzetni za hinavščino – to je ena od nesrečnih
posledic naše grešne človeške narave. Otrokom lahko
pridigamo, naj ne preživijo preveč časa pred zasloni, nato
pa sami ure in ure gledamo televizijo. Ali pa trdimo, da
smo pripravljeni delati v skupini, nato pa ustvarjamo
razkol, ker kritiziramo sodelavce.
Utegne biti boleče izprašati si vest in odkriti, da naša
dejanja niso usklajena z našimi načeli. Toda Gospod
razume našo stisko, zato nam bo odpustil in nam
pomagal, da se bomo spremenili. Najbolje pa je: bolj
smo sposobni pristno živeti krščansko vero, bolj bomo
postajali žive Jezusove priče.

»Jezus, pomagaj mi,
da bom uresničeval to,
kar verujem.«

OBVESTILA
SREČANJE MOLITVENE SKUPINE Vedeti, kako in kaj naj molimo ni
vedno lahko, še posebej, če molimo sami. Skupna molitev nam v tem
pomaga: zbrani smo na enem kraju, predlagana nam je skupna molitev in
vemo, kako naj jo opravimo. Kako naj to izvedemo? Da se že doma
odločimo, da poiščemo dva ali tri, ki se zedinijo v skupni molitvi in jo na
izbranem kraju opravimo. Župnija ima v ta namen cerkev in če smo različni,
se ob tem še učimo poslušati drug drugega in se zediniti v en glas pred
Gospodom. O tem se bomo pogovarjali v torek, 20. 10. po maši. Pridite.
MLADINSKO SREČANJE za petek, 23. 10. odpade.
SPOMIN NA BOLNE IN OSTARELE Letos nam je COVID marsikaj omejil
pri srečanjih, tako tudi za bolne in ostarele. Zato se bomo prihodnjo nedeljo,
ki je Žegnanjska – spomin na vse posvečene cerkve - pri glavni maši
spomnili vseh naših bratov in sester, ki bi bili radi z nami pa je starost ali
bolezen to preprečila.
KRSTNO BOGOSLUŽJE V sredo med mašo ob 17. uri bomo sprejeli v naše
občestvo Moniko Katarinčič.

PRIHODNJO NEDELJO BO MENJAVA URE NA ZIMSKI ČAS.
SLABŠANJE RAZMER OB COVIDU 19 Naši škofje so nam sporočili, da je
naša regija označena oranžno. To pomeni nove ukrepe za zajezitev te
bolezni. Naj tu navedem še druga navodila. Ko vstopimo v cerkev, si vedno
razkužimo roke, si nadenemo masko in smo na oddaljenosti do dveh metrov.
Srečanja so dovoljena do deset oseb, in da se vsi udeleženci držijo
predpisov. Povabljeni smo k molitvi pred sveto mašo in doma. Če kdo
želi prejeti sveto obhajilo izven maše ob neki določeni uri, mora
biti zdrav in se držati vseh predpisov o zbiranjih. Vsa opravila za
vzdrževanje cerkve veljajo naprej.
Obhajanje vseh svetih bo samo z molitvijo duhovnika brez
zbiranja in posamičnega blagoslova grobov. Obhajanje
molitve ob posvetitvi naše cerkve, bo po oznanjenem
seznamu Z UDELEŽBO DO DESET MOLIVCEV.
Molitev rožnega venca. Namen v mesecu oktobru: po
namenu svetega očeta proti vsem pandemijam – lakota,
splavi, evtanazija in korona virus.
Češčenje Svetega Rešnjega Telesa je vsak četrtek ob
17.00 uri. Imeli bomo adoracijo.
Sprejemam namene za maše za november in december.
Čiščenje in krašenje cerkve od št. 221 do 230.

V pričakovanju: da si izprosimo konec epidemije COVIDA - 19
Za dobro voljo
UČENJE Neki mož s ponosom pripoveduje o glasbenem življenju v svoji
družini: »Žena se uči klavir, sin violino, hčerka pa kitaro.« »Čestitam,« reče
prijatelj in vpraša: »Ti se ne učiš ničesar?« »Kako da ne, jaz se učim vse to
prenašati!«
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.
SVETE MAŠE V BOLNICI IZOLA DO NADALJNEGA NE BO.
PISARNA Vedno me dobite eno uro pred mašo, ob torkih in četrtkih pa dopoldne.

