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PRENOS MAŠE IZ NAŠE CERKVE je vsako soboto ob 18. uri in vsako
nedeljo ob 10. uri.
Tedenske maše se lahko udeležijo člani ožje družine, ki je dala
namen za mašo ali tisti, ki živijo v skupnem gospodinjstvu.
Priložnost za prejem sv. obhajila je vsaki dan po maši ob 18.30 in ob
nedeljah ob 11. uri.
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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2. ADVENTNA NEDELJA
Evangelij je resnica
Janez je bil oblečen
v kameljo dlako in imel usnjen pas okoli ledij.
Jedel je kobilice in divji med.
Oznanjal je: »Za menoj pride močnejši od mene
in jaz nisem vreden, da bi se sklônil pred njim
in mu odvezal jermen njegovih sandal.
Jaz sem vas krstil z vodo,
on pa vas bo krstil s Svetim Duhom.««
(Mr 1,6–8)

KO BO LAŽJE REČI: GREŠIL SEM…KOT…

»…priznavali so svoje grehe. (Mr 1,5)

Janeza Krstnika so velikokrat imenovali Kristusov »predhodnik« oziroma
»znanilec«, ker je pripravljal pot prihajajočemu Jezusu. Ampak zakaj je bila
ta priprava sploh potrebna?
Marko nam da namig, ko Janezov krst imenuje »krst spreobrnjenja v
odpuščanje grehov«. Janez se je zavedal, da greh oddaljuje ljudi od Boga,
zato jim je ponudil edino zdravilo, ki jim bo pomagalo sprejeti Jezusa, ko bo
prišel: spokorjenje in odpuščanje.
Tudi mi se v adventu pripravljamo na Odrešenikov prihod in ta del
vključuje tudi kesanje. Tako kot ljudje, ki so prihajali k Jordanu, vemo, da

smo grešili in potrebujemo odpuščanje. Tako kot njim tudi nam kesanje –
celo malih grehov – omehča srce ter nas odpre Jezusu in njegovi milosti.
Kako se to zgodi? Če se hočemo pokesati, moramo v duhovnem pogledu
preveriti, kaj se mora spremeniti v našem življenju – kje nismo izpolnjevali
Božjih zapovedi. Tega nam ni treba delati samim. Če bomo prosili Svetega
Duha, nam bo pomagal preiskati srce in blago razkril naše grehe. Ko bomo
videli, kje smo zašli, nam bo pomagal videti, kako močno potrebujemo
njegovo milost. Zato bomo pogosteje hodili k Jezusu in se ga tesneje
oklenili. Ko nas bo Bog očistil grehov, si ne moremo kaj, da ne bi bili
polni hvaležnosti za njegovo brezmejno ljubezen ter neomajno in
neskončno usmiljenje.
Zato se potrudimo iti spovedi še pred božičem. Naj kesanje
postane vsakdanji obred, da bomo ohranjali čisto vest pred
grehi, ki se lahko nakopičijo in zameglijo naš odnos s
Kristusom. Kesanje je učinkovito. Bog ga ne bo uporabil le za
to, da nas bo očistil, ampak tudi, da nam bo omehčal srce in
nas pritegnil bližje k sebi.

»Jezus, nakloni mi milost,
da bom prepoznal svoje grehe in se jih pokesal.«

OBVESTILA
ADVENT NAS VODI K BOŽJEMU ROJSTVU Vsak dan v tem
čudnem času, ki nas zelo utruja in jemlje moči, je za vsakega
kristjana priložnost drugačnega pogleda na življenje, kar pomeni, da
prinaša vsem upanje. Kako vnesemo v svoje življenje mir? Po pogovorih z
Bogom, po pogovorih s prijatelji, po pogovoru z duhovnikom v zakramentu
pokore, spovedi. Za take priložnosti bo v naših župnijah poskrbel vsak
domač duhovnik. V naši župniji sem vedno na razpolago po dogovoru.
Poseben dan pa bo 4. adventna nedelja, ko bo od 14. do 18. ure v
vseh župnijskih cerkvah naše dekanije ter v Bertokih, pri Sv.
Antonu in v Kopru, izpostavljeno Najsvetejše in hkrati priložnost za sveto
spoved. Prihajajte skozi glavni vhod, počakate in molite v cerkvi. Spoved in
sv. obhajilo bo v zakristiji od koder odidete domov.
ADVENT SKOZI ZGODBICE Dragi otroci, vsak večer lahko skupaj s starši
prisluhnite zgodbici, ob glasbi, pesmici in branju. Vse izvaja Rok Šutar.
Povezava
na
facebooku
za
telefon
ali
računalnik:
https://www.youtube.com/channel/UCV0Y5lfvRfspkvVZZ6X3c_w
SV. OBHAJILO Prvi kristjani so rekli: »Ne moremo biti brez Gospodovih
skrivnosti?« Tako prepričanje naj bo tudi v nas. Priložnost za prejem sv.
obhajila je vsaki dan po maši ob 18.30 in ob nedeljah ob 11. uri.

Osnovnošolce in njihove starše, pa tudi vse zainteresirane vabimo na dan
odprtih vrat ŠKOFIJSKE GIMNAZIJE VIPAVA v soboto, 12. 12. 2020, ob
9. uri. Na daljavo bomo predstavili šolo in dijaški dom. Dogodek bo potekal
v živo preko videokonference zoom, tako da boste lahko zastavljali tudi
vprašanja. Na strani šole https://www.sgv.si/ bo objavljena povezava na
zoom in povezava na spremljanje videa v živo preko arnes video portala.

KROPLJENJE IN BLAGOSLOV DOMOV Zaradi koronavirusa bom obiske
in blagoslove domov opravil, ko bo to omogočeno. Če kdo želi in ve, da
so v družini zdravi, me lahko pokliče in se dogovorimo za
blagoslov.
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 župnijs ki
spletni strani. Povezava za kateheze:

http://sku.rkc.si/2020/11/28/osnovnosolska-kateheza-od30-novembra-do-4-decembra/
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 decembru: po
namenu svetega očeta za zveste molivce v Cerkvi.
Češčenje Svetega Rešnjega Telesa je vsak četrtek od
17. ure do maše.
Sprejemam namene za maše za januar in februar.
Čiščenje in krašenje cerkve od št. 81 do 90.

V pričakovanju: da si izprosimo konec epidemije COVIDA – 19
Za dobro voljo
NEUMEN – Sin: »Očka, zakaj se nekomu reče, da je neumen?« – Očka: »To
je, če nekdo nekaj pripoveduje, drugi pa ne more razmeti. Razumeš?« – Sin:
»Ne.«
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.

