
 GODOVI  MAŠNI NAMENI 

19. 

03. 
23 

NEDELJA 
4. POSTNA –  
NEDELJA VESELJA 

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 

20. 
PONEDELJEK  
Martin iz Brage, škof 

18. 00 
+Edi in ++ starši Apollonio, 
Dekani 6 

21. 
TOREK  

Serapijon, škof, mučenec 
18. 00 

+Stojan Kavričič, Rižana 7, 

8. dan 

22. 
SREDA  
Lea, spokornica 

18. 00 
++Doroteja in Viktor 
Štefančič, Dekani 186 

23. 
ČETRTEK  
Alfonz Turibi, škof 

18. 00 
V zahvalo in čast Sv. Duhu, 
Med. brdo 8 

24. 
PETEK  

Katarina Švedska, red. 
18. 00 

+Andrej Tratnik, pn. iz 

Ljubljane 

25. 
SOBOTA  
Gospodovo oznanjenje 

18. 00 
++starši in brata Leskovec, 

Rovte 

26. 
03. 
23 

NEDELJA 
5. POSTNA - TIHA 

8. 00 
+Jolanda Leban in ++ strici 
in tete Leban p.n. darovalca 

(Apd 2,14.22-26; Ps 16; 1 
Pt 1,17-21; Lk 24,13-35) 

10. 00 Za žive in pokojne župljane 

Bralci: nedelja – Beržan in Loredan 
Prošnje bereta: Luka in Patrik 
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 slišal,  

da so ga vrgli ven.  
Našel ga je in mu je rekel:  

»Veruješ v Sina človekovega?«  
In ta je odgovóril ter rekel:  

»Kdo je to, Gospod,  
da bi veroval vanj?«  
Jezus mu je rekel:  

»Videl si ga;  
ta, ki govori s teboj, ta je.«  

Tedaj je dejal:  
»Verujem, Gospod,« in se je  

pred njim poklonil do tal.  
In Jezus je rekel:  

»Za sodbo sem prišel na ta svet,  
da bi videli tisti, ki ne vidijo,  
in oslepeli tisti, ki vidijo.« 

(Jn 9,35–39) 
 

VIDEL SEM TE: »VERUJEM GOSPOD« 
»Meni pa je odprl oči.« (Jn 9,30) 
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Današnji evangelij je na prvi pogled preprosta zgodba o čudežu, vendar 
vsebuje bogata spoznanja, če tako kot slepi mož dovolimo Jezusu, da nam 

odpre oči. 
Bodimo pozorni na to, da se je ta mož rodil slep. Še nikoli ni videl 

materinega obraza ali svetlobe sončnega vzhoda. Vse življenje je videl le 

temo, njegovo stanje pa so imeli za neozdravljivo. 
Ker smo se rodili s slepoto izvirnega greha, se vsi lahko poistimo z izzivi 

tega moža. Tako kot je zaradi telesne slepote težko živel svobodno in 

neodvisno, tudi mi zaradi duhovne slepote težko najdemo pot k 
Bogu. Manjka nam svetlobe, da bi hodili v ljubezni in svetosti, 
Bog pa se nam lahko zdi oddaljen. 

Jezus je opazil slepega moža v njegovi osamljenosti in 
trpljenju, zato mu je pomagal. Z blatom mu je pomazal oči 
in mu naročil, naj se umije v vodnjaku Siloa. Mož, ki še 

nikoli ni ničesar videl, je spregledal. Videl je starše in 
jeruzalemske ulice, pa tudi zasmehovalce, ki so oporekali 
njegovemu ozdravljenju. Najboljše pa je bilo, da je videl 

Jezusa! In čeprav je nekaj časa trajalo, ga je prepoznal 
kot Gospoda in se mu poklonil. 

Tako kot je Jezus tega moža ozdravil slepote, je nas 

očistil greha in nas s krstno vodo ozdravil duhovne slepote. 
Ne opotekamo se več v temi, saj imamo Jezusa, Luč sveta, ki 
nas vodi. Ne skrivamo se več zaradi sramote greha, saj nam je 

bil odpuščen. Nismo več osamljeni, saj smo Božji otroci in člani 
njegove družine. Morda še občutimo dolgotrajne učinke greha, toda Jezus 
nam omogoča, da dan za dnem jasneje vidimo. Sčasoma bo premagal vso 

našo temo. 
Veselimo se, saj nam je Jezus odprl oči! 
 

 »Gospod, hvala ti za tvojo milost. 
Bil sem slep in zdaj vidim.« 

 
 

KRIŽEV POT Danes popoldne ob 15. uri bo križev pot tudi v naši cerkvi in 
smo še povabljeni v Movraž in na Kvirik. 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 obhajamo 
letos  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. 

SVETOPISEMSKA SKUPINA »Vtisni Gospod, te rane, v moje srce.« Kako 
globoko je prerok Jeremija doživljal tragedijo svojega naroda. Zato prosimo: 
»Vtisni Gospod, rane našega naroda, v naša srca«. Vidimo se v torek po 

maši. 
SREČANJE KARITAS V sredo, 22. 3. vabimo člane in sodelavce Karitas 

na pogovor in načrtovanje dejavnosti za bližnje praznike. 

VELIKONOČNA SPOVED Najmočnejši odmev posta v nas, je 
iskrena velikonočna spoved. V nedeljo bomo imeli 

priložnost od 9.30 naprej. Z nami bo duhovnik Blaž 

Lapanja. 
ZBIRANJE OLJČNIH VEJIC. Zbirali bomo do petka, 
24. 3. 2023. Vežite skupaj po 50 vejic, posebej do dolžine 

50-80 cm in posebej daljše vejice. Hvala. 
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. 

MENJAVA URE Od prihodnje nedelje bomo vstajali 

eno uro prej. 
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 april in maj. 

Čiščenje in krašenje cerkve od št. 81 do 90. 
 
V pričakovanju 

- 31. 3. SPOVEDNI DAN v Kopru 
Za dobro voljo 
ŠOLA – »Mami, ne bom več hodil v šolo,« pravi obupan Jaka. – »In zakaj zdaj to?« – 

»Imam občutek, da če učiteljica kakšne stvari ne ve, vedno sprašuje mene.«« 
 
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 


