
 GODOVI  MAŠNI NAMENI 

26. 
02. 
23 

NEDELJA 
1. POSTNA 

8. 00 Ni namena 

(1 Mz 2,7-9; 3,1-7; Ps 51; 
Rim 5, 12-19; Mt 4,1-11) 

10.00 Za žive in pokojne župljane 

27. 
PONEDELJEK  
Gabrijel ŽMB, redovnik 

18. 00 Ni namena 

28. 
TOREK  
Roman, opat 

18. 00 Ni namena 

01.
03. 

SREDA  
Albin, škof 

18. 00 + Mara Brajnik,  Dekani 210 

02. 
ČETRTEK  
Neža Praška, klarisa, op. 

18. 00 
++iz družine Grižančič in 

Katarinčič, Dekani 34b 

03. 
PETEK  
Kunigunda, kraljica 

18. 00 Ni namena 

04. 
SOBOTA  
Kazimir, kraljevič 

18. 00 
+ Boštjan Rupnik, Med. Brdo 
56 

05. 

03. 
23 

NEDELJA 
2. POSTNA 

8. 00 ++Kocjančič, Dekani 125 

(1 Mz 12,1-4a; Ps 33; 2 Tim 
1,8b-10; Mt 17,1-9) 

10. 00 Za žive in pokojne župljane 

Bralci: nedelja – Franca in Tamara Rihter 

Prošnje bereta: Žan in Luka 
Strežniki: Žan, Luka in Anže 

Mateo, Mihael in Vid 

Neža, Emili, Vita in Melani 
 
 
 

 
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 

 
Spet ga je hudič vzel  

s seboj na zelo visoko goro.  
Pokazal mu je  

vsa kraljestva sveta in  
njihovo slavo ter mu rekel:  

»Vse to ti bom dal, če padeš  
predme in me moliš.«  

Tedaj mu je Jezus rekel:  
»Pobêri se, satan,  

kajti pisano je: ›Gospoda, svojega Boga, môli  
in njemu samemu služi!‹«  
Tedaj ga je hudič pústil,  
in glej, angeli so pristopíli  

in mu stregli. 
(Mt 4,8–11) 

 

POGUM ZA POSTNA DEJANJA 
»…bi postala kakor Bog.« (1 Mz 3,5) 

 Vemo, kakšen je bil prvi greh: Adam in Eva nista bila pokorna Bogu in 

sta pojedla sad s prepovedanega drevesa. Toda ali vemo, kakšna je bila prva 
skušnjava? Postala bi kakor Bog. 
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1.  POSTNA NEDELJA  
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Ta skušnjava že od nekdaj muči človeštvo. Vse želimo imeti pod 
nadzorom, tako kot bogovi. Želimo odločati, kaj je prav in kaj narobe. 

Hočemo oblast, čast in slavo, ki pripada le Gospodu. 
Enako skušnjavo je Jezus premagal v boju s satanom v puščavi. Hudič v 

današnjem evangeliju poskuša zavesti Jezusa, da bi se uprl Očetovemu 

načrtu. Roga se mu, rekoč: »Če si Božji Sin…«. Drugače povedano, če si 
resnično ta, za kogar se izdajaš, ne čakaj na Očetovo dovoljenje. Delaj kakor 
Bog! 

Jezus pa »se ni ljubosumno oklepal svoje enakosti z Bogom«. Čeprav 
je bil učlovečeni Bog, se je dan za dnem izročal Očetovi volji. 
Nazadnje je izničil prvi Adamov greh, ko se je daroval na križu, 

da bi nas odrešil. 
V letošnjem postu prosimo Svetega Duha, naj nam 

pomaga prepoznati skušnjave, da bi se uprli Bogu. Morda 

je to nekaj neopaznega, na primer vztrajanje v slabi 
navadi, ali pa kaj očitnejšega, na primer upiranje Božji 
volji v težkih okoliščinah ali odločitev za drugo pot od 

tiste, ki nam jo je Bog namenil. 
Ne izgubimo poguma, če opazimo znamenja 

upiranja. Raje dovolimo, da nas besede apostola Pavla 

v današnjem drugem berilu opogumijo: po Jezusovi 
smrti in vstajenju smo vsi prejeli »oblije milosti«. Ta 
milost nam lahko pomaga premagati sleherno 

skušnjavo, tudi tisto, da bi bili sam svoj bog. V letošnjem 
postnem času vztrajno prosimo za Božjo milost in 
zaupajmo, da je nikoli ne bo zmanjkalo. 

»Jezus, 
daj mi milost, 

da ti bom v vsem pokoren.« 
 

POSTNA POSTAVA Strogi post je na pepelnično sredo in na veliki petek: 
Zdržek od mesnih jedi in se le enkrat na dan do sitega najemo. Velja od 18. 
do 60. leta starosti. Zdržek od mesa velja vse petke v letu od 14. leta naprej. 

KRIŽEV POT Danes popoldne, ob 15. uri, smo povabljeni k skupnemu 
podoživljanju Jezusovega križevega pota za naše odrešenje. Ko rečem, v 
naravi pomeni, da bo naša pot iz cerkve ob vaškem potoku do križišča s 

stezo, ki gre na Kolombar, pot se nato spusti do slapa in vrnemo k cerkvi. 
PRVI PETEK IN PRVA SOBOTA  Da se srečam z bolnimi in ostarelimi brati 
in sestrami, se to zgodi vsak prvi petek. Enako je prav, da se z molitvijo 

posvetimo prošnji za nove duhovne poklice, a to ni dovolj. Posvetimo jih še 

s svojimi žrtvami.  
ZAHVALA Ob množici prošenj, ki prihajajo zlasti iz notranjosti Slovenije po 

kakovostnem oljčnem olju, ste bili pripravljeni tudi za namene naše škofije 
darovati oljčno olje. V ta namen so naklonili svoje olje in se jim iskreno 
zahvaljujemo, darovalci: družina Kocijančič, Dekani 260; družina Gregorič, 

Dekani 75b; družina Jakomin, Dekani 210; družina Stančič, Dekani 111; 
družina Jankovič, Dekani 77; družina Franca, Dekani 90; družina Morato, 
Dekani 219a; družina Ugrin, Dekani 266a; družina Marš, Dekani 222 in 

družina Bržan, Dekani 161c. 
POTRES V TURČIJI IN SIRIJI Slovenska Karitas nas vabi k 

odličnemu postnemu dejanju, da pomagamo ljudem ob 

strašni tragediji. Zadaj so položnice in se tudi mi 
pridružimo solidarnosti z ubogimi ljudmi. 

 

Češčenje Svetega Rešnjega Telesa Vsak četrtek 
uro pred mašo častimo SRT. Ta teden bomo častili z 
molitveno uro.  

Molitev rožnega venca. Namen v mesecu marcu: 
»Kristus – upanje, ki ne osramoti.« 
Sprejemam namene za maše za marec in april. 

Čiščenje in krašenje cerkve od št. 21 do 50. 
V pričakovanju 

- 8. 3. 2023 – redna seja župnijskega 
pastoralnega sveta 

 
Za dobro voljo 

PREPOVED Nekemu človeku je postalo slabo, zato je padel in 
obležal na cesti. Ljudje, ki so to videli, so prihiteli in mu hoteli 

pomagati. Eden je poklical rešilca, drugi ga je vprašal: »Želite, da pokličem 

župnika, da pride s svetim oljem?« Bolnik zamaje z glavo in reče: »Ne, ni 
treba. Naj mi prinese kaj drugega, zdravnik mi je prepovedal vsako 
maščobo.  
 
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 


