GODOVI
27.
12.
28.
29.
30.
31.
01.
01.
21
02.
03.
01.

NEDELJA
SVETA DRUŽINA

MAŠNI NAMENI
8. 00
10. 00

PONEDELJEK
Nedolžni otroci, mučenci
TOREK
Tomaž Becket, škof, muč.
SREDA
Feliks I., papež
ČETRTEK
Silvester, papež
Drugi sveti večer
PETEK
Marija, Sveta Božja Mati
Novo leto – dan miru
SOBOTA
Bazilij in Gregor Nacianški
NEDELJA
2. PO BOŽIČU

18. 00

+Stanislav
Zadravec,
Dekani 286
Za žive in pokojne
župljane
++starši in brat Vidali,
Dekani 79c

18. 00

+ Lučko Furlan, Pobegi

18. 00

++Avgusta, Marjan in
ostali Fortuna, Dekani
127

9. 00

+ Ivo Hrvatin, Dekani
264, 1. obletna

10. 00

+ Klavdij Makovec,
Dekani 75b

18. 00
8. 00
10. 00

+ Marija Kocjančič,
Dekani 260, 30. dan
+ Angela Bržan, Dekani
23b
Za žive in pokojne
župljane

Dragi verniki!
Zahvaljujem se vam, da ste upoštevali navodila glede števila
obiskovalcev v naši cerkvi. Z ozirom na kvadraturo vseh prostorov,
je v cerkvi lahko sedem odraslih ali sedem družin. Da bi se čim
lepše zvrstili, vas vabim, da se prijavite na telefon 041 653 163.
Priložnost za prejem sv. obhajila je vsak dan po maši ob 18.30 in ob
nedeljah ob 11. uri.
Bralci Božje besede: v nedeljo – Marš in Toplikar
Strežniki: Noe, Veronika, Žan, Giulia in Teja
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/

Leto XXIII
27. december 2020
SVETA DRUŽINA
Evangelij je resnica
Njegova oče in mati sta se čudila temu,
kar se je govorilo o njem.
Simeon jih je blagoslôvil in rekel Mariji, njegovi materi:
»Glej, ta je postavljen v padec in vstajenje mnogih
v Izraelu in v znamenje,
kateremu bodo nasprotovali,
in tvojo dušo bo presunil meč,
da se razodenejo
misli mnogih src.«
(Lk 2,33–35)

VSA VOŠČILA PRETEKLIH LET LAHKO
POZABIMO. ENEGA PA NE: BOG NAJ BO Z VAMI
NA VSEH POTEH. NAJ BO ON VAŠA BLIŽINA, ČE
BOSTE SAMI IN VAŠ ZDRAVNIK, ČE ZBOLITE.
PREPUSTIMO BOGU, DA BOMO V NJEGOVIH
ROKAH

IN MIR BO V NAŠIH DUŠAH.
župnik Bogdan

BLAGOR BOŽJE HIŠE

»Sveti Duh je bil nad njim.« (Lk 2,25)

Le peščica ljudi je opazila nekaj nenavadnega pri mladem paru, ki je tisto
jutro vstopil v tempelj, ali pri otročku, ki sta ga prinesla posvetit Bogu.
Simeon pa je bil drugačen. Napočil je trenutek, na katerega je čakal. To je
bil otrok, o kateremu so mu pripovedovali, otrok, ki bo Izraelce rešil grehov.
To je bil Jezus. Mesija. A zakaj sta ga tisti dan prepoznala samo on in še
nekdo?
Simeon je prepoznal Jezusa, ker ga je iskal. Zvesto se je trudil upoštevati
Božjo postavo in ves čas je pričakoval Izraelovo tolažbo.
In ko je torej Duh spregovoril, je bil uglašen na
njegov glas, zato mu je prisluhnil. Resnično
lahko Simeonovo ime pomeni tudi »ta, ki
posluša«. Na ta posebni dan mu je Bog
rekel naj gre v tempelj, in je šel. In za
svojo zvestobo je bil bogato poplačan.
Končno je videl Jezusa in njegovo
življenje je bilo izpolnjeno.
Bodimo pozorni tudi na to, da se je vse
dogajalo v templju, Gospodovi hiši. Šele v
okolju češčenja in molitve je Simeon zmogel
prepoznati Odrešenika v manj verjetni podobi. Gotovo
je tudi zaradi tega prostora slišal Gospoda in videl Jezusa. Bil je na
svetem kraju in tudi sam je bil zatopljen v molitev. Taka povezava gotovo
odklene zaklade božje milosti!
Kaj pa mi? Vsako nedeljo se zbiramo v Gospodovi hiši in prepevamo
hvalnice, poslušamo Božjo besedo in dvigamo srca h Gospodu. In vsako
nedeljo imamo priložnost prepoznati Jezusa v lomljenju kruha. Lahko smo
podobni Simeonu in pobožno ter zavzeto iščemo Jezusa ter smo ga
pripravljeni sprejeti. Ali pa ravnamo kot drugi ljudje v templju tisti dan?
Opravljamo svoje obveznosti in premišljujemo o bolj posvetnih rečeh. Jezus
je tukaj in nas čaka v sveti hostiji. Odprimo oči, da ga bomo lahko videli!

»Gospod, odpri mi oči srca,
da te bom lahko videl,
te sprejel in se spreobrnil.«

OBVESTILA

ZAHVALA Ko sem v nedeljo zjutraj hotel povedati, kako smo dan prej delali
jaslice, me je kar zmanjkalo. Zakaj? Ves sobotni dan, 22. 12. je bila naša
cerkev napolnjena z razpoloženjem, veseljem, pripravljenostjo,
potrpežljivostjo. Z vsem, kar napolnjuje srce. Starši, pa tudi nekateri otroci,
tretjega in sedmega razreda, so v vsaki uri, ko so se razvrščali za izdelavo
jaslic, prinesli s seboj dobro voljo, ki je premagala vse težave, ko nismo
vedeli, kaj so predhodniki naredili in kako naprej. In je šlo in bilo je prav
dobro.
Ena mama od staršev je vzkliknila: »Vsako leto naj bo tako.« Hvala Bogu in
vam.
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 vsak dan po maši ob 18.30 in ob nedeljah ob
11. uri.
Molitev rožnega venca. Namen v mesecu
januarju: za zdravnike, medicinske sestre in
osebje prve pomoči.
Sprejemam namene za maše za
februar in marec.
Čiščenje in krašenje cerkve od št. 151
do 160.
V pričakovanju: da si izprosimo konec
epidemije COVIDA – 19
Za dobro voljo
SANJE – Pacient reče psihiatru: »Vsako noč imam iste sanje.« – Psihiater:
»Pripovedujte, kaj se dogaja.« – Pacient: »Vedno stojim pred vrati, kjer je
obešen list. Potiskam in potiskam vrata, pa se ne odprejo.« – Psihiater:
»Zanimive sanje. In kaj piše na listu?« Pacient: »Vleci!«
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.

GLEJ, BOG JE Z NAMI, NISMO SAMI,
KO JE JUTRO IN VEČER.
ON BLAGOSLAVLJA NAŠE DELO, MOJI

