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NEDELJA
1. ADVENTNA
PONEDELJEK
Andrej, apostol
TOREK
Charel de Foucauld, red. m.
SREDA
Vivijana, mučenka
ČETRTEK
Frančišek Ksaver, duh.
PETEK
Janez Damaščan, duh.
SOBOTA
Saba, opat, puščavnik
NEDELJA
2. ADVENTNA

MAŠNI NAMENI
8. 00
10. 00

+Edi in vsi++ Mezgec,
p.n. iz Kopra.
Za žive in pokojne župljane

18. 00

++Anton in Sonja Cupin

18. 00
18. 00
18. 00
18. 00
18. 00
8. 00

+ Benjamin Rihter,
Dekani 248
+ Marija Urh, p.n. Dekani
266a
V zahvalo in priprošnjo
++iz
družine
Palčič,
Dekani 234
+Ofelija Košanc in Ernesta
Grižin, p.n. sina
Za zdravje, Dekani 161c
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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1. ADVENTNA NEDELJA
Evangelij je resnica

Čujte torej, ker ne veste,
kdaj se vrne hišni gospodar:
zvečer, opolnoči,
ob petelinjem petju
ali ob zori,
da vas ne najde spečih,
če pride nenadoma.
Kar pravim vam,
pravim vsem: Čujte!«
(Mr 13,35–37)

S PONOSOM IN BREZ STRAHU: BODIMO ČUJEČI

»Vedno se za vas zahvaljujem
svojemu Bogu za Božjo milost,
ki vam je bila dana v Kristusu Jezusu. (1 Kor 1,4)

Dobrodošli v adventu! Če prvič ali devetdesetič zamenjamo ta posvečeni
čas, smo lahko prepričani, da Bog naš nebeški Oče, komaj čaka, da nas bo
v tem mesecu zasipal z milostjo.
Apostol Pavel je v današnjem drugem berilu zapisal, da je Bog že izlil milost
na nas. Dal nam je vse duhovne darove, medtem ko čakamo, da se nam bo
Jezus razodel. Zato lahko mirno sklepamo, da želi storiti še več. Želi, da bi
preživeli čudovit advent, da se bomo v tem času zbližali z njim in ga bolje

spoznali.
To ne pomeni nujno, da bodo dnevi pred božičem lahki. Morda se nam bo
poglobila vera ali bomo deležni nepričakovanih milosti. Lahko pa nas bodo
doletele tudi težave ali ovire. Naj se zgodi karkoli, smo lahko prepričani, da
bo Bog poplačal sleherno prizadevanje, ki ga bomo vložili v adventne
priprave, saj si močno želi, da bi poglobili odnos z Jezusom. To milost nam
Bog naklanja v tem času.
Zato zavihajmo rokave! Najprej sklenimo, da bomo v tem mesecu molitvi
naklonili več časa. Naj nam Beseda med nami pomaga, da bomo z odprtim
srcem prebirali mašna berila in ustrezna premišljevanja.
Izkoristimo priložnosti, da bomo sodelovali v življenju župnije, morda pri
češčenju Najsvetejšega ali dobrodelni prireditvi. Preberimo knjigo z
duhovno vsebino ali se udeležimo adventne biblične skupine, da
bomo globlje razumeli svojo vero.
Predvsem pa ohranimo upanje: »Zvest je Bog, ki vas je poklical
v občestvo s svojim sinom. To je bistvo adventa.«

»Oče, hvala ti za adventni čas.
Želim biti deležen tvojega blagoslova,
medtem ko čakam,
bedim in se pripravljam.«

OBVESTILA
ZAHVALA KARITAS Veselimo se vsakega dobrega dela, ki
ga opravijo sodelavci Karitas in tudi drugi, ki ste včeraj
darovali za stiske družin. Prav iskreno se zahvaljujemo vsem v
naši župniji, ki ste osebno lajšali težave starejšim, jih obiskovali ali
jim prinašali hrano. Slišali pa ste tudi bridke tožbe otrok in se odločili,
da pomagate v akciji Posvojitev na daljavo. Nismo delali zaradi hvale,
temveč iz ljubezni in ta naj ima še v prihodnje glavno veljavo.
ADVENT Letošnji advent nam mora postati nekaj posebnega iz dveh
razlogov: prvi je najpomembnejši – obnoviti svoj odnos do Boga, ker prihaja
zaradi tega, da bi prav iskali zrna resnice. Če tega prav doživimo, bomo lažje
tudi vsa druga pričakovanja.In drugo – da bi Odrešenik prišel, koronavirus
pa odšel. Če bomo virus v strahu postavili nad Boga, nam ne bo nobeno
pričakovanje v prid. Razveselimo se Božje bližine in božič bo dobil svoj
pomen in smisel.
ADVENTNI KOLEDAR Otroci ste dobili v nabiralnikih adventni koledar.
Uporabite ga za lepoto adventnih večerov skupaj s starši.
MIKLAVŽ Prihodnjo nedeljo bomo s praznovanjem druge adventne nedelje
združili s slavjem Miklavževega prihoda. Vzemimo to kot slavje dobrote in

vzgoje za dobroto. Tega letos ne bomo mogli obhajati skupaj z igro, ki bi jo
pripravil 7. razred. Naredite pa to doma, da bo dobri mož, ki prihaja od Boga,
blagoslovil vaše otroke.
PRVI PETEK Dragi bolni in ostareli bratje in sestre. Težko mi je, ker vas
sedaj za prvi petek ne bom mogel obiskati zaradi trenutnih razmer. Toda če
bo prišlo do sproščanja ukrepov, se bomo videli v dneh pred božičem. Tudi
vam želim blagoslovljen advent.
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/2020/11/20/osnovnosolska-kateheza-od-23-do27-novembra/.
PRENOS MAŠE IZ NAŠE CERKVE vsako soboto ob 18.
uri in vsako nedeljo ob 10. uri.
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 koronavirus.
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. 75 do 80.

V pričakovanju: da si izprosimo konec epidemije COVIDA – 19
Za dobro voljo
DVOJNO – »Zakaj moški v prisotnosti tašče odklanja pitje alkohola?« – »Boji
se, da bi videl dvojno.«
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.

