GODOVI
08.
11.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
11.

NEDELJA
32. MED LETOM –
ZAHVALNA
PONEDELJEK
Teodor, mučenec
TOREK
Leon Veliki, papež
SREDA
Martin iz Toursa, škof
ČETRTEK
Emilijan, duhovnik
PETEK
Stanislav Kostka, redovnik
SOBOTA
Nikolaj Tavelić, mučenec
NEDELJA
33. MED LETOM

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

++Kocjančič, Dekani 125
Za žive in pokojne župljane
++Marija
in
Marjan
Kocjančič, Dekani 161b
++Marija in Franc Piciga,
Dekani 145a
Za vse ++duše v vicah,
Dekani 161a
V čast Sv. Duhu za
razsvetljenje, Dekani 75b
+ Stanislav Zadravec,
Dekani 286
V čast sv. Ani za srečen
porod, Modrej 3
Za zdravje, Dekani 76e
Za žive in pokojne župljane

11. 30
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.
Vabimo vas, da darujete za svete maše za vaše pokojne, za vzdrževanje
cerkve in pastoralnih dejavnosti.
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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32. MED LETOM - ZAHVALNA
Evangelij je resnica

Tisti čas je Jezus povedal svojim učencem tole priliko:
»Nebeško kraljestvo
bo podobno
desetim devicam,
ki so vzele svoje svetilke
in šle ženinu naproti.
Pet izmed njih
je bilo nespametnih
in pet preudarnih.
Nespametne so vzele
svoje svetilke,
niso pa s seboj vzele olja.
Preudarne pa so s svetilkami vred vzele v posodicah olje.
(Mt 25,1–4)

ALI NI PAMETEN VČASIH ZOPRN?

»Nočemo pa, bratje, da ne bi vi ničesar vedeli o tem,
kako je s tistimi, ki so zaspali. (1Tes 4,13)

Vsi se včasih spopadamo z dvomi o veri. Tudi Tesaloničani niso bili izjema.
Nekateri njihovi bližnji so umrli pred Jezusovim drugim prihodom, ki so ga

pričakovali za čas svojega življenja. Spraševali so se, kaj naj si mislijo. Kako
bi bili lahko mrtvi udeleženi pri Jezusovi zmagoslavni vrnitvi?
Pavel jih je pomiril, da niso za vedno izgubili bližnjih, zato jim ni treba
žalovati, kakor da ne bi imeli upanja. Ko se bo Jezus vrnil, bo obudil mrtve
in dvignil žive.
Tudi mi lahko zaradi navidezne dokončnosti smrti podvomimo o resnici
vstajenja. Četudi verujemo, da je Jezus vstal od mrtvih, se morda
sprašujemo, kaj nam je namenjeno po smrti. Ali lahko Bog nam in našim
bližnjim resnično da poveličano telo, ki ni podvrženo bolezni, trohnenju ali
smrti? Da, to zmore, vendar ne bomo vedeli, kako bo to videti,
dokler ne bomo sami skozi smrt prešli v večno življenje.
Tu nam pomaga vera. Pavel je naročil Tesaloničanom,
kakor naroča tudi nam, naj verujejo, da ima Jezusovo
vstajenje resnično posledice za nas. Kristus je »prvi
sad«, prvi, ki je bil obujem od mrtvih: »potem pa tisti,
ki so Kristusovi«. Ne poznamo podrobnosti, kako in
kdaj se bo to zgodilo. Toda če bomo verovali v Jezusa
in to , kar je storil za nas, se bo naš dvom spremenil v
upanje.
Pavel je potolažil Tesaloničane z naslednjimi besedami:
»Tako bomo zmeraj z Gospodom«. Enako velja za nas. Ni nam
se treba vdajati dvomu, zaradi katerega nas lahko preplavijo skrbi in
strah. Bog je z nami zdaj in bo z nami tudi v prihodnosti, karkoli nam ta že
namenja.

»Jezus, verujem, da si z menoj,
zdaj in vekomaj.«

OBVESTILA
ŠKOFOVA ZAHVALA NA ZAHVALNO NEDELJO Letošnja zahvalna
nedelja nam kliče v spomin tudi besede preroka Izaija, ki pravi: »Ne boj se
Jakob, ne boj se, Izrael! Ne boj se, saj te kličem po imenu: Moj si! Če pojdeš
čez vodo bom s teboj, če greš čez reke, te ne poplavijo, če pojdeš skozi
ogenj, ne zgoriš in plamen te ne bo ožgal.«
Izkušnja korone nam daje priložnost in nas obvezuje, da se Gospodu
zahvalimo za zdravilna opozorila in navdihe, ki nam jih po koroni nalaga in
pošilja. Kakšna škoda, da kot družba v celoti takšna opozorila in navdihe
premalo sprejemamo in premalo upoštevamo.
Zahvaljujemo se našim civilnim oblastem in strokovnim službam, ki s svojim
znanjem skrajno resno in zavzeto pripravljajo navodila in posegajo v potek
in razvoj bolezni.

Zahvaljujemo se tudi našim dekanom in župnikom in vsem pastoralnim
delavcem, ki s svojo predanostjo in dobro voljo priporočajo predpise in
navodila.
Zahvaljujemo se tudi vsem našim vernikom, ki z velikim razumevanjem in
dobrohotnostjo sprejemajo priporočila, ki se jih držijo ter potrpežljivo
prenašajo usklajevanja glede sprejemanja zakramentov.
Nabirka letošnje zahvalne nedelje bo za vzdrževanje duhovnikov v Petrovem
domu v Šempetru pri Novi Gorici. »Moj Bog pa vas bo z vsem, česar vi
potrebujete, napolnil po svojem bogastvu v slavi, v Kristusu Jezusu« (Flp
4,19)
DRAGI STARŠI IN OTROCI Ta teden nadaljujemo
verouk na daljavo. Otroci bodo med tednom dobili nova
sporočila za njihovo delo, ki bodo objavljena na mailih
in na župnijski spletni strani.
MARIJANSKI KOLEDAR Na oltarju Srca
Jezusovega so na razpolago Marijanski koledar po
2,50 €. Denar vrzite v skupni nabiralnik. Hvala.
Molitev rožnega venca. Namen v mesecu
novembru: po namenu svetega očeta proti vsem
pandemijam – lakota, splavi, evtanazija in korona virus.
Češčenje Svetega Rešnjega Telesa je vsak četrtek od
17. ure do maše, vendar največ za 6 molivcev.
Sprejemam namene za maše za december in januar.
Čiščenje in krašenje cerkve od št. 271 do 310.

V pričakovanju: da si izprosimo konec epidemije COVIDA - 19
Za dobro voljo
ZASLEDOVALEC – Pri vhodu v stavbo uradnik jezno stopi na polža in ga brcne
stran. Sodelavec se nad tem zgraža in
vpraša: »Zakaj si pa to storil?« – »Moral sem se ga znebiti. Neprestano me
zasleduje.«
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.

