
 GODOVI  MAŠNI NAMENI 

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 

13. 
PONEDELJEK  
Kristina, mučenka 

18. 00 
V zahvalo Fani in Jožefu 
Berce 

14. 
TOREK  
Matilda, kraljica 

18. 00 
+ Josip Ukotić, Dekani 196, 
8. dan  

15. 
SREDA  
Klemen Marija Dvoržak, red. 

18. 00 
V čast sv. Jožefu za ++ 
Cupin, Dekani 302 

16. 
ČETRTEK  
Herbert, škof 

18. 00 Za nerojene otroke 

17. 
PETEK  
Patrik, škof, misijonar 

18. 00 
v zahvalo in za zdravje vsem 
v družini Bordon,79b 

18. 
SOBOTA  
Jožef, Jezusov rednik 

18. 00 + Karlo Matković, Dekani 4 

19. 

03. 
23 

NEDELJA 
4. POSTNA 

8. 00 Za zdravje, Dekani 76e 

(1 Sam 16,1b.6-7.10-13a; 
Ps 23; Ef 5,6-14; Jn 9,1-41) 

10. 00 Za žive in pokojne župljane 

Bralci: nedelja – Zabukovec in Brajnik 

Prošnje bereta: Neža in Živa 
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 

 
Jezus je odvrnil in ji rekel:  

»Vsak, kdor pije od te vode,  
bo spet žejen.  

Kdor pa bo pil od vode,  
ki mu jo bom jaz dal,  
ne bo nikoli žejen,  
ampak bo voda,  
ki mu jo bom dal,  

postala v njem izvir vode,  
ki teče v večno življenje.«  

Žena mu je rekla:  
»Gospod, daj mi te vode,  

da ne bom žejna  
in ne bom hodila  
sem zajemat.« 
(Jn 4,13–15) 

 

OB GLOBOKEM VODNJAKU NE BOMO ŽEJNI 
»Kajti ko smo bili še slabotni...« (Rim 5,6) 

Se imamo za »slabotne«? Seveda ne, bi morda odgovorili. Bog nam je 
dal sposobnosti; imamo družino in prijatelje, ki nas podpirajo. Na veliko 
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načinov lahko poskrbimo zase. 
Toda apostol Pavel v drugem berilu ne govori o taki slabotnosti. 

Pripoveduje, da Jezus ni čakal, da bi sami našli pot iz greha, temveč nam je 
pomagal, tako da je umrl na križu. Naklonil nam je usmiljenje, še preden 
smo prosili zanj! Zveni podobno očetu iz včerajšnje prilike o izgubljenem 

sinu, kajne? 
Tudi zgodba o Samarijanki v današnjem evangeliju razkriva to načelo. Ta 

žena navzven najbrž sploh ni bila videti pretirano slabotna. Jezus pa je videl 

njeno ranljivost in nemoč. Večkrat je bila poročena in je zdaj živela v 
grehu, zato se ni mogla vključiti v družbo in je hodila po vodo 
sredi dneva, ko drugih žensk ni bilo tam. Ni zmogla pojasniti 

svojega zakonskega stanu, ko ga je Jezus omenil. In ni se 
mogla upreti grešnim vzgibom ali zunanjim silam, ki so jo 
gnali iz enega razmerja v drugo. 

Jezus pa je prišel k njej v vsej njeni slabotnosti in ji 
ponudil živo vodo. Ni čakal, da si bo uredila življenje. Ni 
čakal, da ga bo poiskala. Prišel je k njej in se pogovarjal 

z njo. Dal ji je upanje, da se ji življenje lahko spremeni, 
da se lahko reši in ozdravi. Preprosto povedano, Jezus 
ji je pomagal iz njene slabotnosti. 

To lahko naredi tudi za nas! Tudi zdaj nam želi 
pomagati, čeprav se nimamo za slabotne. Vidi našo 
potrebo ter nam daje ravno prav milosti in ljubezni, da jo 

izpolni. Zato sprejmimo Jezusa in mu dovolimo, da nam bo 
danes pomagal. 

 »Jezus, 
potrebujem te!« 

 
 

KRIŽEV POT Danes popoldne ob 15. uri bo križev pot tudi v naši cerkvi in 

smo še povabljeni v Semedelo – Sveti Marko. Na oglasni deski je seznam 
vseh župnij, kjer bo križev pot. Zato si prizadevajmo iti tudi v druge župnije. 
TEDEN DRUŽINE »Mir se začne v družini«. S to spodbudo bomo letos 

obhajali teden družine, od 18. 3. do 25. 3. 2023. Vse nas bo povezoval 
družinski oče Jožef, ki je bil pravičen in ni hotel nikogar prizadeti. Če rastemo 
v pravičnosti, se vedno popolneje bližamo ljubezni. Naj mož ne prizadene 

žene in otrok in naj žena ne ugaša ognja v srcu, ki ga je vzbudila ljubezen. 
To je veselje evangelija. 
ZBIRANJE OLJČNIH VEJIC Na seji ŽPS nismo našli odgovora, zakaj se v 

naši župniji zbere tako malo oljčnih vejic. Nekateri so mnenja, da je akcija 

premalo znana krajanom. Vendar akcija je že čez štirideset let. Mogoče je 
premalo volje pri mlajših oljarjih, in da jih moramo mi ozavestiti. Zbirali 

bomo do petka, 24. 3. 2023. Vežite skupaj po 50 vejic, posebej do 
dolžine 50-80 cm in posebej daljše vejice. Hvala. 
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 prostovoljcev voznikov premalo, prosijo, da bi se tudi iz 

naše župniji odločili za pomoč. 
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 ob 
razmišljanjih papeža Frančiška.  
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. 71 do 80. 

 
V pričakovanju 

- 26. 3. od 9.30 naprej velikonočna spoved 
za odrasle 

- 31. 3. SPOVEDNI DAN v Kopru 
Za dobro voljo 

JABOLKO Ob osmem marcu je direktor poklonil tajnici eno 
jabolko, zdravnik pa prekrasen šopek rdečih vrtnic. Ko je zdravnik 

odšel, je tajnica vprašala direktorja: »Gospod direktor, zakaj ste mi 

prinesel samo eno jabolko?« Direktor je odgovoril: »Eno jabolko na dan, 
odžene zdravnika stran!« 
 
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 


