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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.
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.
16.

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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Evangelij je resnica

Tisti čas je Jezus povedal
svojim učencem tole priliko:
»Neki človek se je odpravljal
na potovanje in je sklical
svoje služabnike ter jim
izróčil svoje premoženje.
Enemu je dal pet talentov,
drugemu dva in
tretjemu enega, vsakemu
po njegovi zmožnosti,
in odpotoval.
Ta, ki je prejel pet talentov,
je šel takoj z njimi trgovat
in je pridóbil pet drugih.
Prav tako je tisti,
ki je prejel dva,
pridóbil dva druga.
Oni pa, ki je prejel enega,
je šel, skôpal jamo in skril
denar svojega gospodarja.
(Mt 25,14–18)

PREJELI SMO TALENT – USMILJENJA IN LJUBEZNI

»Tako bo namreč kakor s človekom,
ki se je odpravljal na potovanje in sklical svoje služabnike
ter jim izročil svoje premoženje. (Mt 25,14)

Že en talent, ki je ustrezal plačilu slabih dvajset let, je bil neizmerna vsota
denarja. Gospodar služabnikom torej ni dal majhnega daru ali drobnega
kovanca. Čeprav velikokrat mislimo, da talenti predstavljajo naše darove ali
sposobnosti, številni biblicisti svetujejo, naj nanje gledamo kot na izjemno
dragocene darove usmiljenja in ljubezni, s katerimi nas zasipa Bog. Kot smo
se naučili od služabnika, ki je skril svoj talent, se ti darovi ne množijo, kadar
jih varujemo ali hranimo, ampak kadar jih uporabljamo.
Tu nam bo v pomoč berilo. Vrla žena ni samo staromoden nauk ali še
huje plod patriarhalne družbe. Njena zgodba je veliko bližje
služabnikovi v današnjem evangeliju, ki je podvojil pet talentov,
tako da jih je uporabil – pomnožil je usmiljenje in ljubezen,
tako da ju je delil.
Poglejmo, kako pisec opiše vrlo ženo: marljivo dela v hiši in
to počne s pridnimi rokami. Vendar se ne ustavi pri tem.
»Svojo dlan odpira potrebnemu, svojo roko podaja
ubogemu.« Ne kopiči zase razdajajoče ljubezni in sočutja,
ki ju je prejela od Boga.
Vrednosti ji ne dajeta čar ali lepota, temveč strah pred
Gospodom, spoštovanje do Boga; način, kako prepoznava
širino njegovega usmiljenja in ljubezni ter ga posnema, ko ju
razdaja. To prinaša veliko veselje njej in njeni družini.
Vsak od nas je od Boga prejel dragocena darova usmiljenja in
ljubezni. Vsi imamo priložnost, da odpremo roke in srce ter ju
razdajamo ljudem okoli sebe. Žena iz Knjige pregovorov je to storila.
Pojdimo med ljudi in jo posnemajmo.

»Oče, dal si mi dragocene darove.
Pomagaj mi, da jih bom pomnožil,
ko jih bom delil.«

OBVESTILA
TEDEN ZAPOROV poteka letos pod geslom ZDRUŽENI V ZAPORI. Zato
smo vsi povabljeni, da skupaj molimo, da skupaj delujemo in si skupaj
povejmo: TI NISI SAM/A. Zaprte osebe vedo vse o zapori, ki je precej bolj
neusmiljena kot izkušnja 'ostati doma'. Naša zavest ob tej epidemiji je, da
lažje razumeti tiste, ki so stalno zaprti, čeprav je njihovo hudodelstvo zelo
hudo. Z razumevanjem naredimo še to, da se skupaj povežemo v molitvi.

TEDEN KARITAS Letošnji teden Karitas od 22. 11. do 29. 11 z naslovom
»Slišim te« bo zaradi razmer nekoliko spremenjen. Romanje na Ponikvo
žal odpad. Koncert Klic dobrote bo v sredo, 25. novembra ob 20.00
prenos v živo iz Studia 1 RTV Slovenija. Prenos bo tudi na Radiu Ognjišče.
Nedeljo KARITAS bomo obhajali 29. 11. s prenosom svete maše iz
mariborske stolnice.
https://www.karitas.si/teden-karitas
KROPLJENJE IN BLAGOSLOV DOMOV Zaradi koronavirusa bom obiske
in blagoslove domov opravil, ko bo to omogočeno.
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. Povezava za
kateheze:
http://sku.rkc.si/2020/11/09/osnovnosolska-kateheza-od-9do-13-novembra-2020/
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.
Sprejemam namene za maše za december in januar.
Čiščenje in krašenje cerkve od št. 4 do 20.
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V pričakovanju: da si izprosimo konec epidemije COVIDA -

Za dobro voljo
PTICE – »Zakaj ptice selivke letijo na jug? « – »Če bi šle peš, bi bile prepozne.«
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.

