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Lucijan in Marcijan, muč.
TOREK
Sabina Avilska, mučenka
SREDA
Simon in Juda Tadej, apost.
ČETRTEK
Mihael Rua, duhovnik
PETEK
Marcel, mučenec
SOBOTA
Bolfeng, škof
NEDELJA
VSI SVETI

MAŠNI NAMENI
8. 00
10. 00

V zahvalo za 50 let
Za vse bolne in ostarele
župljanke in župljane

18. 00

+ Marija Urh

18. 00
18. 00
18. 00
18. 00

+ Jelka Mlinar, Med. Brdo
53
V dober namen po
zaobljubi
++ sorodniki Bratina,
Dekani 187
++Klarič in Krota, Dekani
206a

18. 00

Po namenu

8. 00

+Lenard Toplikar, p.n.
Klarič
Za žive in pokojne župljane

10. 00

Dragi verniki!
Znova smo vsi v pandemiji. Zaradi tega so naši škofje odpovedali verouk,
ukinili javno obhajanje svetih maš in priporočili, da se zavedamo resnosti
bolezni in upoštevamo navodila, ki nam jih daje NIJZ. Kljub temu se
moramo zavedati, da pripadamo svoji župniji, da nadaljujemo s skrbjo za
domačo cerkev, in da ustvarjamo z molitvijo in bogoslužjem Cerkev v
svojem domu.
Cerkev je vsak dan odprta za osebno molitev. Ob 18. uri je sveta maša v
privatnem krogu in je po maši ob 18.30 delitev svetega obhajila pri vhodu
v zakristijo. Ob nedeljah pa je obhajilo po glavni maši ob 11. uri.
Kateheze za otroke imamo po e-pošti in na naši spletni strani. Tam
najdete tudi vsa druga sporočila in oznanila.
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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30. NEDELJA MED LETOM
ŽEGNANJSKA
Evangelij je resnica
»Učitelj, katera je največja
zapoved v postavi?«
Rekel mu je:
»Ljubi Gospoda, svojega Boga,
z vsem srcem, z vso dušo
in z vsem mišljenjem.
To je največja in prva zapoved.
Druga pa je njej enaka:
Ljubi svojega bližnjega
kakor samega sebe.
Na teh dveh zapovedih
stoji vsa postava in preroki.«
(Mt 22,36–40)

NAJ NAM COVID POMAGA BOLJ SE LJUBITI

»Ljubi Gospoda… Ljubi svojega bližnjega.« (Mt 22,37.39)

Kako naporen dan je preživljal Jezus! Že od začetka se je moral prerekati z
različnimi skupinami jeruzalemskih verskih oblastnikov, ki so mu zastavljali
uganke in vprašanja, s katerimi so ga hoteli zvabiti v past. Prvi so prišli veliki
duhovniki in pismouki, nato nekaj farizejev, ki so jim sledili saduceji in še
več farizejev. Jezus je ves čas poskušal učiti množico – med njimi tudi slepe
in hrome -, ki se je zbrala okoli njega.

Ali opazimo ironijo tega prizora? Vrsta dostojanstvenikov se je posvečala
temu, da bodo Jezusa spravili v past, namesto da bi mu pomagali poskrbeti
za ljudi, ki so ga obdajali. Njihova dejanja so razkrivala, kako slepi so za to,
kaj resnično pomeni ljubiti Boga (Jezusa) ali bližnjega (ljudstvo). Čudno je,
da je Jezus tako dolgo čakal, preden je obsodil njihovo hinavščino.
Seveda jih ne bi smeli označiti kot osebno hudobne ali zavedene. Vsi smo
že kdaj prezrli priložnost za ljubezen, tudi kadar smo jo imeli pred nosom.
Zakaj? Deloma zato, ker ozko razumemo Jezusovo zapoved življenja v
ljubezni. Morda smo nagnjeni k temu, da ljubezen do Boga
skrčimo na udeležbo pri maši ali molitev ob posameznih
priložnostih, ki so časovno omejene in niso pretirano
zahtevne.
Jezus je prišel razgalit greh in brezbrižnost, ki je srž naših
spodletelih poskusov ljubezni. Vendar se ni ustavil pri tem.
Premagal ga je na edini možni način: daroval se je iz
ljubezni do nas. Posnemajmo ga in se tudi mi darujmo.

spominski dan na isti datum leta 1698, ko se je zaradi velike vode in
tramontane zrušila cerkev v Sveti nedelji vpričo kaplana, ki je želel maševati.
DRAGI STARŠI V današnjem oznanilu je še priloga za družinsko
bogoslužje za to nedeljo, ker se ne moremo srečati pri maši. Želim vam
prijetno družinsko druženje ob božji besedi in molitvi.
Molitev rožnega venca. Namen v mesecu oktobru: po namenu svetega
očeta proti vsem pandemijam – lakota, splavi, evtanazija in korona virus.
Sprejemam namene za maše za november in december.
Čiščenje in krašenje cerkve od št. 231 do 250.

V pričakovanju: da si izprosimo konec epidemije
COVIDA - 19
Za dobro voljo

»Jezus,
nauči me ljubiti vse bližnje.«

OBVESTILA
VSI SVETI IN VERNE DUŠE
KROPLJENJE GROBOV BO OPRAVIL DUHOVNIK SAM.
Praznik vseh svetih je naš praznik. Ne zato, ker smo dobri, ampak ker se
je božja svetost dotaknila našega življenja. Svetniki so naši bratje in sestre,
ki so sprejeli božjo luč v svoja srca in so jo posredovali svetu, vsak v svojem
odtenku.
V svetnikih spoznavamo poklicanost. In če se zavemo, da smo v isto
poslanstvo bili tudi mi poklicani pri krstu so naši pokojni starši ohranili
»pečat« tega božjega daru vsem ljudem. Zato postavljamo naše pravične in
dobre starše ob bok vsem svetnikom. Hvaležni jim moramo biti, predvsem
pa moramo biti hvaležni Bogu, da nas je postavil v njihovo bližino… Koliko
dobrih ljudi smo poznali ali jih poznamo! To so svetniki »stranskih vrat«.
Čudovito besedo bomo slišali na dan vseh svetih: »Blagor mrtvim, ki umirajo
v Gospodu!« Povabljeni bomo z molitvijo spremljati naše rajne, da bi se
vedno veselili v Gospodu. S hvaležnostjo se spomnimo naših dragih in
molimo zanje. Božja Mati, Kraljica svetnikov, in Vrata nebeška, naj posreduje
za našo pot svetosti in za naše drage, ki so bili pred nami in so že odšli v
nebeško domovino.
SPOMIN NA PORUŠENJE CERKVE V SVETI NEDELJI 26. 10. je

»Pa
rekel,
da pri
ne poslušajte
ampak mene.«

saj sem vam
urejanju okolice
sina,

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.

