
 GODOVI  MAŠNI NAMENI 

26. 
03. 
23 

NEDELJA 
5. POSTNA –  TIHA 

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

(Ezk 37,12-14, Ps 130, Rim 
8,8-11; Jn 11,1-45) 

10.00 Za žive in pokojne župljane 

27. 
PONEDELJEK  
Peregrin, redovnik 

19. 00 
+Bruna Fortuna, Dekani 
128, 8. dan 

28. 
TOREK  
Milada Praška, devica 

19. 00 
+Andrej Gregorič, organist, 
p.n. pevcev 

29. 
SREDA  
Bertold, red. ust. 

19. 00 
++Karolina in Andrej 
Toškan, Dekani 95  

30. 
ČETRTEK  
Janez Klimak, opat 

19. 00 za dušno in telesno zdravje 

31. 
PETEK  
Guido, opat 

19. 00 Za zdravje, Dekani 76e 

01. 
04. 

SOBOTA  
Tomaž Tolentinski, mis., m. 

19. 00 
+Albin in Marijo Kaligarič, 
Dekani 161a 

02. 

04. 
23 

NEDELJA 
6. POSTNA - CVETNA 

8. 00 
Za zdravje v družini Pušnar, 
Renče 

(Iz 50,4-7;Ps 22; Flp 2,6-
11; Mt 26,14-75;27,1-66) 

10. 00 Za žive in pokojne župljane 

Bralci: nedelja – Ugrin in Jakomin 

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

Mateo, Mihael in Vid 

Neža, Emili, Vita in Melani 
 
 

 
PISARNA  Ob torkih in četrtkih od 10h do 12h. 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 ji je rekel:  

»Ti mar nisem rekel,  
da boš videla Božje veličastvo, 

če boš verovala?«  
Odstranili so torej kamen;  

Jezus pa je vzdignil oči  
in rekel: »Oče, zahvaljujem se ti,  

ker si me uslišal.  
Vedel sem, da me vsělej uslišiš,  

toda zaradi množice, ki stoji okrog mene,  
sem rekel, da bi verovali,  

da si me ti poslal.«In ko je to izrekel,  
je zaklical z močnim glasom:  

»Lazar, pridi ven!«  
In umrli je prišel ven.  

Noge in roke je imel povezane s povôji in  
njegov obraz je bil ovit s prtom.  

Jezus jim je rekel:  
»Razvežite ga in pustíte,  

naj gre!« 
(Jn 11,40–44) 

Leto XXVI, št. 13 
26. marca 2023 
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JEZUS VE, KAKO JE V NAŠI DUŠI« 
»Jezus se je zjokal.« (Jn 11,35) 

Klarina dobra prijateljica je pred kratkim umrla zaradi raka. Zapustila je 
moža in štiri majhne otroke. Veliko ljudi je molilo zanjo, da bi ozdravela, 
vendar se to ni zgodilo. Klara je bila pretresena. Kako lahko dober in ljubeč 

Bog to dopusti? 
Klara je odgovore iskala v Svetem pismu. Nič je ni pomirilo, dokler ni 

prebrala besed iz današnjega evangelija: »Jezus se je zjokal.« Nisi rešile 

uganke, zakaj Bog dopušča trpljenje, vendar so jo potolažile. Vedela je, da 
je Bog z njo in vsemi ljudmi, ki žalujejo po smrti te mlade žene. Pravzaprav 
je zaslutila, da je Jezus jokal z njimi. 

Jezusov jok ob Lazarjevem grobu dokazuje, da je kot človek 
doživljal vsa čustva, ko jih doživljamo mi, tudi žalost. Janez 
piše, da je bil Jezus, ko je prišel v Betanijo in zagledal 

Lazarjevo sestro Marijo, ki je jokala »v duhu pretresen«. 
To kaže, da dobro razume, kaj prestajamo, kadar 
izgubimo dobrega prijatelja ali ljubljeno osebo. Polega 

tega čuti bolečino in žalost, ki ju občutimo mi. Zato 
lahko najdemo veliko tolažbe, kadar se mu približamo v 
teh težkih časih. 

Stvarnost smrti je bila boleča za Jezusa, čeprav je 
nameraval Lazarja obuditi od mrtvih. Sicer verujemo, da 
je nam draga oseba pri Bogu, in se morda čutimo krive, 

ker žalujemo zaradi veselja, ki ga zdaj uživa v nebesih. 
Jezusov zgled pa nas uči, da je človeško biti žalosten in da 
naša vera ni pomanjkljiva, če žalujemo. 

Če smo žalostni, se zavedajmo, da nam je Jezus blizu v žalosti, 
ne kot brezbrižen opazovalec, temveč žaluje z nami. Razume našo bolečino 
in v najtemnejši uri je z nami, nas pomirja in tolaži. 

 »Jezus, hvala ti, 
da me nikoli ne zapustiš, 

ne v dobrih ne v slabih časih.« 
 

 
CVETNA NEDELJA S cvetno nedeljo se začenja veliki teden Jezusovega 
zadnjega srečevanja s prijatelji. Skupaj pridejo na slavje Jezusovega 

slovesnega vhoda v Jeruzalem in pridruži se jim velika množica. V nekaj 
urah pa se vse spremeni. Ljudje pozabijo na Jezusove čudeže, na pogovore, 
na srečanja. Poslušajo samo še tistega, ki je glasnejši in ti kričijo: Križaj ga. 

Povabim vas, da se tudi mi pridružimo Jezusu v nedeljo in mu ostanemo 

zvesti. Zberemo se pred deseto uro na župnijskem dvorišču pri 
blagoslovu oljk in gremo skupaj s pevci v veselem sprevodu v cerkev. 

KRIŽEV POT Danes popoldne ob 15. uri bo križev pot tudi v naši cerkvi in 
smo še povabljeni  k sv. Ani v Koper ob 17. uri. Na oglasni deski je seznam 
vseh župnij, kjer bo križev pot. Zato si prizadevajmo iti tudi v druge župnije. 

SPOVEDNI DAN V KOPRU IN SPOVED V NAŠI CERKVI Na radiju 
Ognjišče bo ta teden potekal radijski misijon. Povabljeni smo, da se mu 
pridružimo v popoldanskih in večernih urah, da osvežimo svoje krščansko 

mišljenje in se pripravimo na veliko noč. V petek, 31. 3. 2023 se 
pridružimo pripravi, ki je v velikonočni spovedi. Spovedni dan bomo 

obhajali v koprski stolnici in se začne ob 8. uri zjutraj in je do 

konca večerne maše, ki je ob 19. uri. – V naši cerkvi bom jaz 
vsak dan na razpolago pol ure pred vsako mašo. Prosim 

predmolivke, da vsak dan vodijo rožni venec, ko jaz 

spovedujem. – Za otroke bo spoved pri veroučnih urah. 
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 april in maj. 

Čiščenje in krašenje cerkve od št. 91 do 110. 
 

V pričakovanju 

- 02. 04. – 09. 04. – Veliki teden z obhajanjem 
velikonočne skrivnosti: Jezusovega trpljenja, smrti in 

vstajenja 
Za dobro voljo 

REŠITEV – »Jaka, a si res zelo hudo bolan?« – »Ma ja, zdravnik mi je dal 
samo še leto dni življenja. Potem sem ga v obupu ustrelil! No, in zdaj mi je dal 

sodnik 15 let. Vidiš, in problem je rešen.« 
 
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 


