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NEDELJA
KRISTUS
KRALJ
VESOLJSTVA
PONEDELJEK
Klemen I., papež, mučenec
TOREK
Flora in Marija, mučenki
SREDA
Katarina Aleksandrijska, d.m
ČETRTEK
Valerijan Oglejski, škof
PETEK
Modest in Virgil, škofa
SOBOTA
Katarina Laboure, red.
NEDELJA
1. ADVENTNA

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

+ Marjo Obad, D. 255a
Za žive in pokojne župljane
++Marija in Marij Cupin
++Marija in Viljem
Gregorič, Dekani 59
Za zdravje in veselje,
Dekani 161b
++Viktorija Pohlen in ++
starši Kocjančič, D. 161
+ Rajko Piciga, Dekani
145a
+Gregorič
in
Poljšak,
Dekani 75b
+Edi in vsi++ Mezgec,
p.n. iz Kopra.
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.
Tedenske maše se lahko udeležijo člani ožje družine, ki je dala
namen za mašo ali tisti, ki živijo v skupnem gospodinjstvu.
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.

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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KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA
Evangelij je resnica

Tisti čas je Jezus
rekel svojim učencem:
»Ko pride Sin človekov
v svojem veličastvu
in vsi angeli z njim,
takrat bo sédel na prestol
svojega veličastva.
Pred njim bodo zbrani
vsi narodi in ločil bo
ene od drugih, kakor pastir
loči ovce od kozlov.
Ovce bo postavil
na svojo desnico,
kozle pa na levico.
Tedaj bo kralj rekel tistim,
ki bodo na desnici: Pridite,
blagoslovljeni mojega Očeta!
Prejmite v posest kraljestvo,
ki vam je pripravljeno
od začetka sveta!«
(Mt 25,31–34)

OBLAST, KI JE USMILJENJE IN LJUBEZEN

»Prejmite v posest kraljestvo. (Mt 25,34)

Danes, na praznik Kristusa Kralja, se spominjamo Jezusove oblasti nad vsem
stvarstvom. Praznujemo, saj je bilo vse ustvarjeno po njem, vse odrešuje in
sodil bo vsem ljudem.
Današnji evangelij se posveča zadnjemu – Jezusu kot sodniku. Uči nas, da
ima kot naš kralj pravico postaviti merilo, po katerem nam bo sodil. Drugi
sodniki presojajo po obstoječih državnih zakonih. Jezus pa je zakon
kraljestva. Njegovo življenje, njegova pot je merilo, po katerem bomo sojeni.
Če želimo biti sodnik na tem svetu, moramo do potankosti poznati
zakone. Že ena sama beseda v zakonu lahko vpliva na celoten izid
primera. Pri Jezusu ni tako. Njegova postava je preprosta.
Kraljestvo bomo podedovali na temelju vodilnega načela:
»Karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste
meni storili.« To je merilo: usmiljenje, velikodušnost in
nesebična ljubezen.
Pogosto pravijo, da ničesar ne moremo vzeti s seboj, in v tem
je zrno resnice. Ves naš denar, ugled, lastnina so začasni. Ne
bodo nam sledili v nebesa in ne morejo nam pomagati, da bi
prišli tja. Nekaj pa vendarle lahko vzamemo s seboj: dela
usmiljenja. Resnično nam bo prav to odprlo vrata v nebesa.
Na Jezusa ne bo naredilo vtisa, če imamo veliko lastnine, in ne
bo razočaran, če je imamo bore malo. Pomembno je, ali smo mu
dovolili, da nam je omehčal srce, da lahko nahranimo lačne,
odpustimo tistim, ki so grešili zoper nas in podajamo roko osamljenim.
Kajti njegovo kraljestvo ni kraljestvo bogastva in oblasti, ampak ponižnosti,
ljubezni in služenja.

»Jezus,
moj Kralj in Sodnik,
nauči me ljubiti, kakor ljubiš ti.«

OBVESTILA
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
ADVENTNI KOLEDAR V tem tednu bomo raznosili po domovih
veroučencev in dali v nabiralnik adventni koledar. Letos bo čas, ki ga boste

posvetili pripravi na božič, bolj blagoslovljen, če boste to doživljali v družinski
ljubezni. To je hkrati prispodoba: Bog se lahko rodi samo v ljubezni. Vsem
staršem želim, da se vsak večer, poleg šolskih obveznosti, posvetite otrokom
in zgodbam iz adventnega koledarja. Blagoslovljen advent!
MLADINSKO SREČANJE bo v petek, 27. 11. 2020 ob 20. uri s
pomočjo ZOOMa. Lepo povabljeni k sodelovanju. Ko se bomo videli bomo
obudili spomine na prihodnost.
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/2020/11/17/osnovnosolska-katehezaod-16-do-21-novembra-2020/.
MARIJANSKI KOLEDAR Na oltarju Srca Jezusovega je
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. 21 do 73.

V pričakovanju: da si izprosimo konec epidemije COVIDA - 19

Za dobro voljo
JAJCA – Učiteljica: »Janezek, prosim, povej mi, zakaj kokoši nesejo jajca?« –
Janezek: »Če bi jih metale, bi se vse razbile.«
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.

