
 GODOVI  MAŠNI NAMENI 

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 

16. 
PONEDELJEK  
Honorat, škof 

18. 00 
+ Franc Grum, p. n. iz 
Bistrice 

17. 
TOREK  
Anton Puščavnik, opat 

18. 00 
++Dinka in Ivan Stepančič, 
Dekani 182 

18. 
SREDA  
Marjeta Ogrska, kneginja 

18. 00 
Za zdravje in Božje varstvo, 
Med. Brdo 34 

19. 
ČETRTEK  
Makarij Aleksandrijski, opat 

18. 00 
+ Marija Kocjančič iz 

Bertokov 

20. 
PETEK  
Boštjan, mučenec 

18. 00 
+ Boštjan Rupnik, Med. Brdo 
56 

21. 
SOBOTA  
Neža, devica, mučenka 

18. 00 
+ Stanko Leskovec, Zavratec 
12 

22. 

01. 
23 

NEDELJA 
3. MED LETOM 

8. 00 Ni namena 

(Iz 8, 23b, 9,1-3; Ps 27, 1 
Kor 1, 10-13; Mt 4, 12-23) 

10. 00 Za žive in pokojne župljane 

Bralci: nedelja – Tjaša Rihter in Šutar 

Prošnje bereta: Ana in Noe 
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 

 
Tisti čas je Janez Krstnik zagledal Jezusa,  

da prihaja k njemu, in je rekel:  
»Glejte, Jagnje Božje, ki odjemlje greh sveta.  

Ta je tisti, o katerem sem rekel:  
Za menoj pride mož, ki je pred menoj,  

kajti bil je prej kakor jaz.  
In jaz ga nisem poznal,  
vendar sem zato prišel  

in krščujem z vodo,  
da se on razodéne Izraelu.«  

In Janez je izpričal:  
»Videl sem Duha, ki se je spuščal z neba  

kakor golob in ostal nad njim.  
(Jn 1,29–32) 

 
JEZUS KRISTUS – JAGNJE, KI ODJEMLJE GREH SVETA 

 
»Božje Jagnje.« (Jn 1,29) 

Kadar zaslišimo klic Janeza Krstnika, ki je Jezusa imenoval Božje Jagnje, 

si morda predstavljamo srčkanega jagenjčka, ki skaklja po pašniku ali 
zadovoljno počiva na pastirjevih ramenih. A to nas lahko zmede. Kako je 
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lahko Jezus tako jagnje? 
Izraelci v Jezusovem času bi razumeli, kaj je hotel povedati Janez. 

Verjetno bi se spomnili praznovanja pashe. Vsako leto je sleherna družina 
med praznovanjem zaklala in pojedla neoporečno jagnje v spomin na to, da 
je Bog rešil svoje ljudstvo iz Egiptovske sužnosti. 

Morda bi pomislili tudi na Izaijevo pesem o trpečem Služabniku, ki je tako 
kot jagnje molče dovolil, da so ga odvedli v zakol, in prevzel nase krivdo nas 
vseh. 

Ali pa bi se spomnili, da je Bog naročil Abrahamu, naj žrtvuje ljubljenega 
sina Izaka. Ko je deček pripravljal drva za žgalno daritev, je vprašal, zakaj 
ni nikjer jagnjeta. Abraham mu je odgovoril: »Bog si bo priskrbel jagnje za 

žgalno daritev«. 
Janez je verjetno pomislil na vse to, ko je Jezusa imenoval Božje Jagnje: 

Jezus je bil daritev, ki si jo je priskrbel Bog in ki je molče daroval življenje, 

da bi nas vse odrešil. 
Danes bomo pri sveti maši povabljeni: »Glejte, Bože Jagnje, ki 

odvzema greh sveta«. Kako srečni smo, da nas vabi k svoji 

gostiji, da ga gledamo in prejemamo v sveti hostiji! 
 »Gospod Jezus,  

Božje Jagnje, slavim te.« 
 

 
SREČANJE MOLITVENE SKUPINE  Mnogo ovir se je 

nabralo v času Covida, a najmanj pričakovane so bile, da 
ne bi mogli moliti. Ovira smo lahko samo sami sebi. Zato 
nas kliče Bog h skrbi za vse, ki težko »dihajo« v tem 

pobolezenskem času. Vabim vas na srečanje jutri po maši. 
SREČANJE STARŠEV 3. RAZREDA V sredo, 18. 1. 2023 
vas vabim, dragi  starši, da si vzamete čas za mašo in 
srečanje po njej. 

MOLITVENA OSMINA ZA EDINOST KRISTJANOV  Kristjani 
smo najbolj izpostavljena veroizpoved na svetu. Zakaj? Zaradi 
našega vodnika Jezusa Kristusa, ki je rekel: »Nasprotovali vam bodo in vas 

zasramovali, ker ste moji učenci.« V tej osmini molimo, da ostanemo Njemu 
zvesti in zedinjeni med seboj. 
NEDELJA SVETEGA PISMA V nedeljo, 22. 1. 2023 v Cerkvi praznujemo 

nedeljo Božje besede. Na Škofijski gimnaziji v Vipavi bo ob 15.00 škofijsko 
srečanje prijateljev Božje besede, posebno bibličnih skupin, na katerem bo 
spregovoril dr. Alan Tedeško. Po njem sledi srečanje ob dobrotah, ki jih 

prinesejo udeleženci s seboj. Lepo povabljeni! 

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 23. do 25. 1. vsak dan po 
sveti maši. Namen našega mini svetopisemskega maratona je isti.  
ZAHVALA vsem, ki ste sprejeli letošnje kolednike ob trikraljevski akciji. 

Upajmo, da nam bo v prihodnjih letih vedno uspelo pripraviti ostale otroke 
za dobra dela. Za otroke v misijonih smo zbrali 270,00 €. Bog vam povrni. 

OBISKI DOMOV – Dopoldne kdor želi. Pokličite 041 653 163 
Nedelja, 15. 01. Od 15h do 20h Od 273a do 288a 

Petek, 20. 01. Od 15h do 20h Od 297 do 311 

V času obiskov po vaših domovih je bilo veliko bolnih ali odsotnih, zato 
vas vabim, da me v tem tednu pokličete in se dogovorimo za srečanje. 

Češčenje Svetega Rešnjega Telesa Vsak četrtek uro pred mašo častimo 

SRT. Ta teden bomo častili z molitveno uro.  
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. 211 do 220. 

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

 
Za dobro voljo 
BREZ – »Zakaj ste izdali ček brez kritja?« – 

Obdolženec: »Glejte, kupil sem aperitiv brez 
alkohola, sir brez maščob, čokolado brez sladkorja, pa 

sem plačal s čekom brez kritja.« – Sodnik: »Ja, za tole 

pa boste dobili en mesec brez odloga.« 
 

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 


