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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 darovala namen za mašo ali tisti, ki živijo v skupnem
gospodinjstvu.
Priložnost za prejem sv. obhajila je vsak 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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3. ADVENTNA NEDELJA
Evangelij je resnica
Bil je človek,
ki ga je poslal Bog;
ime mu je bilo Janez.
Prišel je zaradi pričevanja,
da bi namreč pričeval o luči,
da bi po njem vsi sprejeli vero.
Ni bil on luč, ampak pričeval naj bi o luči.
(Jn 1,6–8)

PRI JANEZOVI LUČI SI PRIŽGIMO BOŽJO LUČ

»Med nami pa stoji on, ki ga ne poznate.« (Jn 1,26)

Danes je nedelja gaudete oziroma nedelja veselja. To je dan, ko se lahko
v vsakršnih okoliščinah neprenehoma veselimo, kakor nam govori apostol
Pavel. Ampak zakaj bi se veselili ravno danes? Ker je Jezus blizu!
Nekaj judovskih voditeljev je v današnjem evangeliju zasliševalo Janeza
Krstnika. Kdo je? Odgovoril jim je, da ni Kristus, ki bo prišel rešit Izrael.
Samo pričeval je zanj in oznanjal: »Zravnajte Gospodovo pot«. Potem pa je
pogovor preusmeril k njim. »Med vami pa stoji on, ki ga ne poznate.« On je
Mesija. Tako je svet, da mu Janez ni bil vreden odvezati sandal. Upal je, da
se bodo razveselili, ker je Odrešenik blizu, oni pa ga niso mogli videti.
Jezus je tudi blizu nas, vendar ga včasih le stežka prepoznamo. V vrvežu

božičnih priprav. V žalovanju za ljubljenim človekom, ki je umrl. V skrbeh
zaradi prihodnosti. Vera nas uči, da je Jezus ob nas, vendar težko zaznamo
njegovo navzočnost med nami. Celo Janez je imel težave. »In jaz ga nisem
poznal,« je dejal pozneje, »videl sem in pričujem, da je ta Božji Sin.«
Kdo torej vse spremeni? Sveti Duh. Jezus ga je imenoval »duh resnice«,
ki nas vodi k vsej resnici. Sveti Duh je tisti, ki nam razodeva Jezusa in nam
pomaga razumeti, kdo je. Janez je zasliševalcem poskušal dopovedati, da
so prezrli nekaj pomembnega. Sveti Duh lahko odpre oči tudi nam, da
ne bomo prezrli Jezusove navzočnosti v svojem življenju.
Jezus se ne skriva; dal nam je Svetega Duha, da bi ga vsi
lahko spoznali. In to je razlog za veselje.

»Sveti Duh,
odpri mi oči.
Pomagaj mi danes prepoznati Jezusa.«

OBVESTILA
ADVENT NAS VODI K BOŽJEMU ROJSTVU Prihodnjo
nedeljo, ki bo 4. adventna, bo v vseh župnijskih
cerkvah naše dekanije ter v Bertokih, pri Sv. Antonu in
v Kopru od 14. do 18. ure, izpostavljeno Najsvetejše in hkrati
priložnost za sveto spoved. Prihajajte skozi glavni vhod, v cerkvi
molite in se pripravite na sv. spoved. Spoved in sv. obhajilo bo v
zakristiji, od koder odidete domov.
MLADINSKO SREČANJE PREKO ZOOMA V petek, 18. 12. 2020 ob 20.
uri vabimo mlade, da povežejo svoje računalnike, duha in telesa z mladimi
iz istrskega območja.
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.
BETLEHEMSKA LUČ MIRU Letošnja poslanica:
Naš svet je povsem isti kot včeraj, ta čas je le pokazal, kakšen je v resnici. Daleč
smo si, že dolgo, in si od strahu ne upamo priti bližje. Zato vam prinašamo luč, saj
je luč tista, ki ogreje, tista, ki pomiri, tista, ki nas drug drugemu približa. Ko
namreč v temi nekomu osvetli obraz, ta ni več strah, ampak človek. Zato vam
prinašamo Luč, ki se je v Božiču spustila med nas. To je naš korak bližje vam v teh
mrzlih časih. Želimo vam dati to Luč, želimo vam biti ljudje. Sprejmite jo od nas in
jo nesite naprej. Naredite tudi vi korak bližje ljudem, nikogar ne pustite samega,

poiščite način, da jim pokažete bližino. Ljubezen je iznajdljiva in bo našla pot.
Prižgimo luč. Obdržimo bližino!

Prihodnjo nedeljo nam bodo skavti iz Ankarana prinesli Luč miru. V cerkvi
bodo na razpolago sveče. Najprej razkužite roke in prižigač, nato si sami
prižgite svečo in nesite domov. Darove za Luč miru oddajte v nabiralnik za
sveče. Hvala. - Vedno glejte na ustrezno razdaljo med prisotnimi.
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 župnijski
spletni strani. Povezava za kateheze:

http://sku.rkc.si/2020/12/04/osnovnosolska-kateheza-od-7do-11-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. 91 do 110.

V pričakovanju: da si izprosimo konec epidemije COVIDA – 19
Za dobro voljo
SVETI DUH Tuji turist pride v Škofjo Loko in vpraša domačina: »Oprostite, mi
lahko poveste, kje je Sveti Duh?« »Zagotovo v nebesih«, mu ta odvrne.
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.
PISARNA Vedno me dobite eno uro pred mašo, ob torkih in četrtkih pa dopoldne.

