
 GODOVI  MAŠNI NAMENI 

01. 

01. 
23 

NEDELJA 
MARIJA SVETA BOŽJA 
MATI – novo leto 

8. 00 
Za Božji blagoslov v novem 

letu  

(4 Mz 6,22-27; Ps 67;  
Gal 4, 4-7; Lk 2,16-21) 

10.00 Za žive in pokojne župljane 

02. 
PONEDELJEK  
Bazilij Veliki, škof, c. uč. 

18. 00 
+ Stane Leskovec, Zavratec 
12 

03. 
TOREK  

Presveto Jezusovo ime 
18. 00 

V čast Materi Božji za 

zdravje, Dekani 75b 

04. 
SREDA  
Elizabeta Seton, redovnica 

18. 00 +Ida Prinčič, Dekani 132 

05. 
ČETRTEK  
Janez Nepomuk Neuman, š. 

18. 00 
+ Vinicij Stanič, Dekani 68a, 
30. dan 

06. 
PETEK  

Gospodovo razglašenje 
18. 00 

++Marija in Jordan Purger, 

Dekani 121 

07. 
SOBOTA  
Rajmund Penjafortski, duh. 

09. 00 +Angela Beržan, Dekani 23b 

08. 
01. 
23 

NEDELJA 
JEZUSOV KRST 

8. 00 
+ Danila Pohlen, Dekani 
161c 

Iz 42,1-4,6—7; Ps 29 Apd 
10,34-36; Mt 3, 13-17 

10. 00 Za žive in pokojne župljane 

Bralci: nedelja – Kocijančič in Alenka Rihter 
Prošnje bereta: Tia in Giulia 

Strežniki: Enej, Emili, Vita in Melani 

Luka, Žan, Anže in Mihael 
Noe, Giulia, Mateo in Vid 

 
PISARNA  Ob torkih od 10h do 12h; ob četrtkih od 10h do 12. ure. Vedno 
me dobite po verouku ob torkih, četrtkih in petkih ob 16. uri in eno uro 
pred mašo.  

 

»V Gospodovi roki je naša prihodnost!« 

 
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/ 

 

V veliki negotovosti smo v mnogih stvareh: 
mir, vojna,draginja, pomanjkanje… 

Marija je razprostrla svoj plašč,  
da prevzame vse naše bridkosti. 

Sprejmite to ljubezen kot njeno in moje voščilo. 

 
Bogdan,župnik 

Leto XXVI, št. 01 
01. januar 2023 

MARIJA SVETA BOŽJA MATI 

 

mailto:bogdan.berce@rkc.si
http://zupnija-dekani.rkc.si/


Evangelij je resnica 

 
Tisti čas so pastirji pohiteli  

v Bêtlehem in našli Marijo, Jožefa in dete,  
položêno v jasli.  

Ko so to videli, so pripovedovali, kar jim je  
bilo rečeno o tem otroku.  

In vsi, ki so jih poslušali, so se začudili temu,  
kar so jim povedali pastirji. 

Marija pa je vse te besede ohranila  
in jih premišljevala  

v svojem srcu. 
Lk 2,16-19 

 
POSVETIMO SE JEZUSU KOT PASTIRJI 

 

»In pastirji so se vrnili ter slavili in hvalili Boga.« (Lk 2,20) 
Danes obhajamo praznik Marije svete Božje Matere, ki je svetu rodila 

Božjega Sina. Tako kot danes častimo Marijo, častimo tudi Jezusa, njenega 

Božjega Sina. 
Na prvi pogled se zdi nenavadno, da se evangelij posveča pastirjem, 

ki so prišli pogledat Novorojenega in med odhajanjem slavili Boga. Toda 

Marija bi gotovo želela, da se jim pridružimo pri petju hvalnic. Z vsem , kar 
je delala, je vodila ljudi, da so se njenemu Sinu zahvaljevali za zveličanje. 

Ko bomo molitvi dodali zahvalo, lahko vedno prosimo za pomoč 

Marijo, Božjo in svojo Mater. Lahko nas pomirja zavest, da tudi Marija z nami 
slavi Jezusa.  

»Moja duša te poveličuje, Gospod. 
Moj duh se raduje v tebi, moj Zveličar..« 

 
 
ZAHVALA Ko minejo prazniki se mi porodi misel: Ko bi bilo celo leto tako. 

Starši, ki so pripravljali jaslice, so bili kot ena duša z mnogimi rokami. Hvala 
vam. Pevke in pevci so to edinost pokazali zborovodju in Bogu, zato je tudi 
v cerkvi vse lepo zvenelo. Hvala vam. Deveti razred in strežniki naenkrat 

niso imeli težav za srečanja, ki jih je vodila Rebeka Marš in to je ne glede 
na igro naredilo vzdušje obilja blagoslova. Hvala vam. To so dopolnile bralke 
in bralci s svojo zvestobo. Hvala vam. Želel bi si, da bi se to uresničevalo 

skozi celo leto. 
PRVI PETEK IN PRVA SOBOTA Ko obiskujem bolne, si vedno 

predstavljam, da je ta njihova vdanost in sprejemanje žrtev, delo za nove 
duhovne poklice. Za prvi petek se bomo srečali  na domu, na prvo 

soboto z vami, ki niste vezani na nobeno težavo, pa v cerkvi pri 
maši. 

OTROCI OTROKOM Vsi otroci so pri verouku dobili adventni 

koledar v katerem je dvojni zaklad: prvi je za dobra dela doma 
ali v šoli; drugi pa za dobrodelnost za otroke, ki so v 
pomanjkanju. Če se njim pri družite še starši, bomo vsi skupaj 

naredili velik krogotok ljubezni, ki bo osrečila uboge otroke. 
Skrinjice prinesite v petek,na praznik Treh Kraljev k maši, ali 
pa v nedeljo prav tako k maši. 

TRIKRALJEVSKA AKCIJA 7. 1. 2023 od 10. ure naprej čez 
Škrlače, mimo stadiona in po drugi strani nazaj v župnišče. 

BOŽIČNI KONCERT V soboto, 7. 1. 2023 ob 18. uri, bo v cerkvi 

v Koštaboni prepeval Moški in Mešani mladinski zbor Srečko Kosovel 
iz Ajdovščine. 

OBISKI DOMOV – Dopoldne kdor želi. Pokličite 041 653 163 

Petek, 06. 01 Od 15h do 20h Od 218 do 221, 264 

Sobota, 07. 01. Od 9.30 d0 17.30 Od 224 do 237a 

Nedelja, 08. 01 Od 15h do 20h Od 240 do 247a 
Prostovoljen dar je bera za vzdrževanje duhovnika. 
Češčenje Svetega Rešnjega Telesa Vsak četrtek uro pred mašo častimo 

SRT. Ta teden bomo častili ob razmišljanjih papeža Frančiška. Molitev 
rožnega venca. Namen v mesecu januarju: »Z Bogom začnimo vsako delo, 
da bo dober tek imelo.« 

Sprejemam namene za maše za januar in februar. 
Čiščenje in krašenje cerkve od št. 171 do 180. 
 
V pričakovanju 

Za dobro voljo 
TAŠČA – »Kaj imata skupnega tašča in oblačnost?« – »Ko odide, se 

obeta lep dan.« 
 
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. 

OBVESTILA 


