
 GODOVI  MAŠNI NAMENI 

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 

09. 
PONEDELJEK  
Hadrijan, opat 

18. 00 
++Jože in starša Bratuž, 
Dekani 163 

10. 
TOREK  
Gregor Niški, škof 

18. 00 + Mara Brajnik, Dekani 210 

11. 
SREDA  
Pavlin Oglejski II., škof 

18. 00 
++Marija in Marjan 
Kocjančič, Dekani 161b 

12. 
ČETRTEK  
Tatjana, mučenka 

18. 00 + Karlo Zahar, Dekani 247a 

13. 
PETEK  
Hilarij, škof 

18. 00 
+Alenka Mittendorfer, 
Dekani 221a 

14. 
SOBOTA  
Odon iz Jurkloštra, opat 

18. 00 
V zahvalo in priprošnjo, 
Bistrica 

15. 

01. 
23 

NEDELJA 
2. MED LETOM 

8. 00 
V zahvalo in priprošnjo 
Materi Božji, Dekani 206a 

(Iz 49, 3.5-6; Ps 40, 1 Kor 
1, 1-3; Jn 1, 29-34) 

10. 00 Za žive in pokojne župljane 

Bralci: nedelja – Franca in Tamara Rihter 

Prošnje bereta: Teja in Sara 
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/ 

 
Evangelij je resnica 

 
Po krstu je Jezus  

takoj stopil iz vode, in glej,  
odprla so se nebesa.  

Videl je Božjega Duha,  
ki se je spuščal kakor golob  

in prihajal nadenj.  
In glej, glas iz nebes je rekel:  

»Ta je moj ljubljeni Sin,  
nad katerim imam veselje.« 

(Mt 3,16–19) 
 

PREROJENI SMO Z VODO IN V SVETEM DUHU 

 
»Janez ga je hotel odvrniti od tega in je rekel: 

'Jaz bi se ti moral dati krstiti,pa ti hodiš k meni.'« (Mt 3,14) 
Zakaj bi popolni Božji Sin moral biti krščen? Tako kot Janez pred njim 

omahujemo, ko se Jezus približa reki Jordan. Navsezadnje je bil brez greha, 
zato se mu ni bilo treba spokoriti. 

Odgovor se glasi, da je to storil za nas. Ko je prejel Janezov krst 

spokorjenja, se je povsem in intimno poistil z nami. Tisti dan je sprejel 
popolni Božji načrt, da je tako izpolnil »vso pravičnost«, ko je nase vzel vse 
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naše grehe. Zdi se, kot da so bili njegovi prvi koraki iz Jordana koraki na 
poti do križa – za vse nas. 

Čeprav je vse to osupljivo, to še ni vse. Matej nam pripoveduje, da so se 
med Jezusovim krstom odprla nebesa. »Videl je Božjega Duha, ki se je 
spuščal kakor golob«. Ko je Sveti Duh prišel nanj pri krstu, se je začelo 

povsem novo obdobje. Jezus se je boril proti skušnjavam hudega duha v 
puščavi in jih premagal, nato pa začel svoje poslanstvo v moči Svetega 
Duha. Oznanjal je Božje kraljestvo, sledili so znamenja in čudeži. 

Od tistega trenutka se je vse spremenilo.  
Vendar pride še boljše. Po krstu se je tudi za nas začelo 

novo obdobje. Niso nam bili le odpuščeni grehi, temveč 

imamo po daru Svetega Duha moč, da uresničimo 
edinstveno poslanstvo, ki ga je Bog namenil vsakemu izmed 
nas. To je isti Duh, ki globoko deluje v naših srcih in nas 

spreobrača, da lahko postajamo vedno bolj podobni 
Gospodu. 

Na nedeljo Jezusovega krsta se spomnimo, da je Jezus 

nase vzel našo grešnost, da lahko živimo. Pomislimo, da je 
njegov krst sprožil poslanstvo, ki je doživelo vrhunec v daru 
njegovega Svetega Duha. Božje kraljestvo je v nas, mi smo se za 

vedno spremenili. 
»Gospod Jezus, nebesa so odprta. 
Izlij danes name svojega Duha.« 

 
 
SVETOPISEMSKA SKUPINA V novem letu bi nam sreča lahko 

spregovorila le eno besedo - zdravje. Bog nam vedno sporoča le eno - 
ljubezen. Spoznavamo jo v sv. pismu. - Dobimo se v torek po maši. 
Pri darovanju – ofru na božič smo zbrali 1200,00 €. Upam, da moja 
pripomba pri glavni maši: »Molite, da bodo tisti, ki bodo darovali, darežljivi,« 

ni koga prizadela. Vendar vaša darežljivost je bila v resnici večja kot pri 
drugih ofrih. Bog vam povrni in daj vam vse, kar smo na božič prosili. Lani 
smo za oljčne vejice prejeli dar 1700,00 €. Tako smo sedaj zbrali, da lahko 

vrnemo posojilodajalcu pri obnovi veroučne učilnice – 2000,00 €. 
SVETOPISEMSKI MARATON Letošnji svetopisemski maraton je pod 
naslovom VSE DELAM NOVO. Celoten maraton je od sobote, 22. 1. do 27. 

1. 2022. Vabimo vas, da se skupaj pridružimo od 24. do 26. 1. vsak dan po 
sveti maši. Namen našega mini svetopisemskega maratona je isti.  

OBISKI DOMOV – Dopoldne kdor želi. Pokličite 041 653 163 
Nedelja, 08. 01. Od 15h do 20h Od 240 do 247a 

Petek, 13. 01. Od 15h do 20h Od 248 do 255a 

Sobota, 14. 01. Od 9.30 d0 17.30 Od 256 do 267 

Nedelja, 15. 01. Od 15h do 20h Od 273a do 288a 

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. 181 do 210. 
 
V pričakovanju 
- 16. 1. 2023 – srečanje molitvene skupine 
- 18. 1. 2023 – srečanje staršev 3. razreda 
- 18.-25. 1. 2023 – molitvena osmina za edinost 
kristjanov 

- 23.-25. 1. 2023 – mini svetopisemski maraton 

Za dobro voljo 
ZVEZDA Lepo, da so vsi vaščani opazili Davidovo zvezdo na zvoniku. 

Krščanstvo izhaja iz judovske vere. Molimo, da bi vse prebivalce Dekanov, 
zvezda repatica vodila v Cerkev. 

 
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. 
 

ŽUPNIJSKA STATISTIKA ZA LETO 2022 
 

 
leto 2020 2021 2022 

krsti 8 8 8 

poroke 1 3 3 

pogrebi 15 12 14 

birmanci 6 3 8 

prvoobhajanci 4 7 0 

št. obhajil 3500 4000 7500 

nedeljniki  82 76 

OBVESTILA 


