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NEDELJA
4. ADVENTNA
PONEDELJEK
Peter Kanizij, duhovnik
TOREK
Frančiška Cabrini, red. ust.
SREDA
Janez Kancij, duhovnik
ČETRTEK
Adam in Eva, prastarši
Prvi sveti večer
PETEK
BOŽIČ – Gospodovo
rojstvo
SOBOTA
Štefan, diakon, mučenec
NEDELJA
SVETA DRUŽINA

MAŠNI NAMENI
8. 00
10. 00
18. 00
18. 00
18. 00
9. 00
19.00
8. 00
10. 00
18. 00
8. 00

++Saša in Libero
Katarinčič, Dekani 34b
Za žive in pokojne župljane
+
Zdravko
Toškan,
(Marjuča)
Za spoznanje Božje
ljubezni in +Iztok Kranjc
Za dušno in telesno
zdravje v družini,Lavrica
+Rozalija in ostali Fortuna,
Dekani 217
Za zdravje vseh obolelih za
Covidom
++Kristina
in
Darko
Štefančič
Za žive in pokojne župljane
++Urša in Jožef Tripar,
Dekani 266a
+Stanislav
Zadravec,
Dekani 286
Za žive in pokojne župljane

10. 00
Dragi verniki!
Po navodilih g. škofa Jurija Bizjaka je dovoljen obisk svete maše v
naši cerkvi do 40 vernikov. Pravila so ista kot so bila doslej: samo
zdravi, v varnostni razdalji, z razkuževanjem rok , masko in brez
petja.
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 z
udeležbo ljudstva.
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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4. ADVENTNA NEDELJA
Evangelij je resnica
Marija pa je rekla angelu:
»Kako se bo to zgodilo, ko ne spoznam moža?«
Angel ji je odgovóril:
»Sveti Duh bo prišel nadte in moč Najvišjega
te bo obsenčila, zato se bo
tudi Sveto, ki bo rojêno, imenovalo Božji Sin.
Glej, tudi tvoja sorodnica Elizabeta
je spočela sina v starosti; in to je šesti mesec njej,
ki so jo imenovali nerodovitno.
Bogu namreč ni nič nemogoče.«
(Lk 1,34–37)

VESELO OZNANILO NAJ BO VAM, BRATJE IN
SESTRE,
LUČ V TEH TEMAČNIH ČASIH
IN TOPLINA BOŽJEGA OBJEMA, BLIŽINA,
KI VEDNO OSTANE,
župnik Bogdan

ANGEL JE OZNANIL, BOG JE PRIŠEL IN OSTAL Z NAMI

»Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida.« (Lk 1,32)

Skoraj je že božič! Ta misel lahko v nas zbudi pričakovanje. Morda se
veselimo srečanja s prijatelji ali sorodniki. Komaj čakamo, da bomo videli
ljubljenega človeka, ko bo odprl darilo, ki smo ga skrbno izbrali zanj. Ali pa
želimo z brati in sestrami v Kristusu samo praznovati Jezusovo rojstvo.
Sodobni kristjani ne občutimo judovskega hrepenenja po Mesiju, vendar
kljub temu slutimo bolečino hrepenenja. Po miru, pravičnosti, varnosti.
Jezus pomeni izpolnitev tega hrepenenja. Kadar spor – majhen ali velik –
grozi, da nas bo razklal, nam Jezus ponuja spravo in priložnost, da znova
zaživimo v miru z Bogom in bližnjimi. Kadar nam krivica stre srce, nam Jezus
pripoveduje, da je prišel, da bi vse popravil in nam dal moč, da bi izboljšali
svoj kotiček na svetu. Kadar zaradi negotovosti mislimo, da se bo vse
spremenilo, nas Jezus opominja, da je njegovo kraljestvo večno;
daje nam trden temelj, na katerem lahko gradimo svoje
življenje.
Tako izpolnitev lahko prinese Jezusovo kraljevanje. To
obljublja. In ta dar lahko za letošnji božič prejmemo vsi.

»Jezus,
ti si izpolnitev vseh mojih pričakovanj.
Rad te imam, Gospod.«

OBVESTILA
ADVENT NAS VODI K BOŽJEMU ROJSTVU Danes
popoldne na 4. adventno nedeljo, 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.
BOŽIČNA OSEMDNEVNICA – nadaljujemo vsak dan brez petja.
OBISK BOLNIH IN OSTARELIH v sredo, 23. 12. 2020 dopoldne.
ADVENT SKOZI ZGODBICE Dragi otroci, vsak večer lahko skupaj s starši
prisluhnite zgodbici, ob glasbi in branju. Vse izvaja Rok Šutar. Povezava na
facebooku
za
telefon
ali
računalnik:
https://www.youtube.com/channel/UCV0Y5lfvRfspkvVZZ6X3c_w
NAMESTO BOŽIČNICE V ŽIVO Vabimo vas, da se doma s telefonom
posnamete, na primer: božično voščilo, kakšno pesmico, recitacijo, ali
zgodbico in jo objavite v četrtek, 24. 12. po 18. uri na Facebooku na portalu

Bogdan Berce.
VEČERNA BOŽIČNA MAŠA bo v četrtek, 24. 12. ob 19. uri s
prenosom.
BOŽIČ Ob 10 uri bo maša in bomo prav tako prenašali na
Facebooku. Obhajali jo bomo tako, kakor so dane možnosti.
OD JASLIC DO JASLIC Na sveti Štefan vas vabimo na družinsko pot od
jaslic do jaslic, ker ne moremo skupaj, kakor prejšnja leta. Obiščete po
zaporedju številk, kakor bodo označene.
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 V cerkvi pod oltarjem Srca Jezusovega, bodo na
razpolago sveče. Najprej razkužite roke in prižigač, nato si sami prižgite
svečo in nesite domov. Darove za Luč miru, ki so namenjeni otrokom,
oddajte v nabiralnik za sveče. Hvala. - Vedno upoštevajte
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.
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.
Sprejemam namene za maše za januar in februar.
Čiščenje in krašenje cerkve od št. 111 do 150.
V pričakovanju: da si izprosimo konec epidemije COVIDA – 19
Za dobro voljo
LETOŠNJI BOŽIČ »Kje boste obhajali božič?« »V nebesih.« »Kako v
nebesih?« »V cerkev ne smemo, na obiske ne smemo, zato si bomo
ustvarili nebesa doma – ker bomo vsi skupaj.«
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.

