
 GODOVI  MAŠNI NAMENI 

05. 
03. 
23 

NEDELJA 
2. POSTNA - kvatrna 

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 

06. 
PONEDELJEK  
Fridolin, opat 

18. 00 
V zahvalo in priprošnjo v 
čast Materi Božji, M.Brdo 10 

07. 
TOREK  
Perpetua in Felicita, muč. 

18. 00 
+ Marija Gregorič, Dekani 
137, 30. dan 

08. 
SREDA  
Janez od Boga, red. ust. 

18. 00 + Karel Zahar, Dekani 247a 

09. 
ČETRTEK  
Frančiška Rimska, red. 

18. 00 
+ Angelo Verbanac, Dekani 

161a 

10. 
PETEK  
40 mučencev iz Armenije 

18. 00 + Mara Brajnik, p.n. iz Šalare 

11. 
SOBOTA  
Benedikt, škof 

8. 00 
+ Angela Beržan, Dekani 
23b 

12. 

03. 
23 

NEDELJA 
3. POSTNA 

8. 00 
+Valter Kocjančič, Dekani 
193, 1. obletna 

(2 Mz 17,3-7; Ps 95; Rim 
5,1-2.5-8; Jn 4,5-42) 

10. 00 Za žive in pokojne župljane 

Bralci: nedelja – Tjaša Rihter in Šutar 

Prošnje bereta: Zaharija in Emili 
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.  

 

»BREZ VELIKEGA PETKA NI VELIKE NOČI!« 

 
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 

 
Ko je še govóril,  

jih je obsenčil svêtel oblak,  
in glej, glas iz oblaka je rekel:  

»Ta je moj ljubljeni Sin,  
nad katerim imam veselje;  

njega poslušajte!«  
Ko so učenci to zaslišali,  

so padli na obraz  
in se zelo prestrašili. 
In Jezus je pristopil,  

se jih dotaknil in rekel:  
»Vstanite in ne bojte se!«  
Ko pa so povzdignili oči,  

niso videli nikogar  
razen Jezusa samega. 

(Mt 17,5–8) 
 

VSI SMO BLAGOSLOVLJENI 
»Blagoslovil te bom.« (1 Mz 12,2) 

Pogosto pozabljamo, da je bil Abram pogan, preden ga je Gospod 
poklical. To pomeni, da je tako kot vsi drugi okoli njega častil lažne bogove, 
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katerih zgodbe so prepletali sebičnost, nasilje in neznatnost sveta. 
Zato si predstavljajmo Abramovo presenečenje, ko je srečal Jahveja, 

edinega pravega Boga! Ni bil tak kot drugi »bogovi«, ki jih je Abram že častil. 
Gospod ga je nesebično nagovoril. Abramu ni naročil, naj opravlja zapletene 
daritve. Ni mu ukazal, naj se bojuje v njegovem imenu, niti mu ni grozil, da 

ga bo ubil, če ga ne bo ubogal. Gospod je bil povsem predan 
Abramu, ni gledal nase. Obljubil je, da ga bo blagoslovil, še 
preden je Abram sploh kaj storil zanj. Bog je hotel le, da bi 

Abram zapustil dom, kraj nasilja in sebičnosti, in 
odpotoval v novo deželo, kjer bo s potomci lahko začel 
novo življenje, polno milosti. 

Tako kot Abrama želi Bog blagosloviti tudi nas, 
preprosto zato, ker nas ljubi. Ne zanima ga, koliko 
žrtvujemo zanj. Našega plačila ne preračunava na 

podlagi števila dobrih del, ki jih naredimo zanj. 
Ničesar ne »potrebuje« od nas. Želi nam le 
pomagati, da bi zapustili »kraje« greha, nasilja in 

sebičnosti v svojem srcu, da bomo lahko prejeli 
njegove milosti. Želi, da bi okusili življenje v obljubljeni 
deželi, kraljestvu njegovega ljubljenega Sina. 

V svetu, ki tako pogosto temelji na načelu daj dam 
poslovnih pogodb in koristoljubnih odnosov, morda težko 
verjamemo Božjemu klicu. Zdi se prelepo, da bi bilo res. Vendar 

je! Nebeški Oče nas ljubi take, kakršni smo. Preprosto nas želi 
blagosloviti. Bomo sprejeli njegov klic in vstopili v obljubljeno deželo? 

»Gospod, 
daj mi Abramovo vero. 

Pomagaj mi, 
da ti bom sledil v svobodo.« 

 

 
KRIŽEV POT Danes popoldne ob 15. uri bo križev pot tudi v naši cerkvi in 
smo še povabljeni. Na oglasni deski je seznam vseh župnij, kjer bo križev 

pot. Zato si prizadevajmo iti tudi v druge župnije, kakor sta v nedeljo prišli 
k nam dve molivki iz Gažona. Njun namen je, da se udeležita vseh križevih 
potov v dekaniji. 

SVETOPISEMSKA SKUPINA V torek po maši nas ne čaka presenečenje, 
temveč Bog v preroški besedi, ki nas ob raznih zgodovinskih izkustvih, pelje 
po pravi poti spoznanja. To nam pomaga, da tudi sami postajamo modri. 

REDNA SEJA ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA Vsak član ŽPS je 

bil dvakrat nagovorjen: po župljanih naše župnije pri izbiri in po Bogu, ki nas 
je sprejel, da vestno izpolnjujemo svoje poslanstvo. Vabim vas na sejo v 

sredo, 8. 3. 2023 po maši. 
PROSTOFER je vseslovenski projekt, ki pomaga starejšim in bolnim, ki ne 
morejo ali nimajo svojega prevoznega sredstva, da jih peljejo v bolnico, 

ambulante, na terapije brezplačno. Avtomobile nabavi občina, šoferji pa 
so prostovoljci. Ker je veliko prosilcev za prevoze, ni vedno dovolj 

prostovoljcev. Zato prosijo nove prostovoljce tudi iz naše 

župnije. Voznik je lahko tisti, ki ima vozniško dovoljenje, je 
odgovoren in ima veliko dobre volje, da sprejme potnike in 
jih tudi pripelje nazaj. Kdor se odloči, je prostofer, 

nekajkrat mesečno in po dogovoru. 
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 adoracijo.  
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. 51 do 70. 

 

V pričakovanju 

- zbiranje oljčnih vejic za cvetno nedeljo, ki jih bomo 
posredovali župnijam po Sloveniji 

Za dobro voljo 
MANJŠA POŠKODBA – Voznik tovornjaka ponižno stopi v pisarno svojega 

šefa: »Vzvratno ogledalo na tovornjaku je uničeno.« – Šef: »Se zgodi. Zamenjaj 
ga in brž nazaj na delo.« – Voznik: »Ne morem. Tovornjak leži na njem.« 
 
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 


