
 GODOVI  MAŠNI NAMENI 

22. 
01. 
23 

NEDELJA 
3. MED LETOM 

8. 00 
V zahvalo in priprošnjo 
Materi Božji, Dekani 161c 

(Iz 8, 23b, 9,1-3; Ps 27, 1 
Kor 1, 10-13; Mt 4, 12-23) 

10.00 Za žive in pokojne župljane 

23. 
PONEDELJEK  
Henrik Suzo, dominikanec 

18. 00 
++Mirko, Marija in Evgen 
Gregorič, Dekani 210 

24. 
TOREK  
Frančišek Saleški, škof, c. u.  

18. 00 
+ Dušan Pohlen, Dekani 
161 

25. 
SREDA  
Spreobrnitev apostola Pavla 

18. 00 +Darko Rojac, Dekani 161a 

26. 
ČETRTEK  
Timotej in Tit, škofa 

18. 00 V zahvalo za 70. let, Bistrica 

27. 
PETEK  
Angela Merici, dev., u. urš. 

18. 00 + Nevia Piciga, Dekani 256 

28. 
SOBOTA  
Tomaž Akvinski, duhovnik 

18. 00 
++Bratina, Hrvatin in 
sorodniki, Dekani 264 

29. 

01. 
23 

NEDELJA 
4. MED LETOM 

8. 00 
++Urša, Jožica in stari starši 
Tripar, Dekani 266a 

(Sof 2.3; 3,12-13; Ps 146, 1 
Kor 1, 26-31; Mt 5, 1-12a) 

10. 00 Za žive in pokojne župljane 

Bralci: nedelja – Zabukovec in Brajnik 

Prošnje bereta: Tia in Giulia 
Strežniki: Enej, Emili, Neža, Vita in Melani 

Luka, Žan, Anže in Mihael 

Noe, Giulia, Mateo in Vid 
 
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 

 
Ko je hodil ob Galilejskem jezeru, je zagledal dva brata:  

Simona, ki se je imenoval Peter, in njegovega brata Andreja.  
Metala sta mrežo v jezero; bila sta namreč ribiča.  

Rekel jima je:  
»Hodíta za menoj in narédil vaju bom za ribiča ljudi.« 

Takoj sta pustila mreže in šla za njim.  
In ko je šel od tam naprej,  
je zagledal dva druga brata: 
Jakoba, Zebedêjevega sina,  
in njegovega brata Janeza,  

ki sta s svojim očetom Zebedêjem  
v čolnu popravljala mreže.  
Poklical ju je in onadva sta  
takoj pustila čoln in očeta  

ter šla za njim. 
(Mt 4,18–22) 

 
ZAPUSTIMO SVOJE »ČOLNE« 

»Takoj sta pustila mreže in šla za njim.« (Mt 4,20) 
Si predstavljamo, kako navdušeni so bili Peter in njegovi prijatelji, ko so 

spremljali Jezusa iz mesta v mesto? Pogosto so poslušali njegove nauke, 
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priča so bili njegovim številnim čudežem, videli so, kako se je ljudem 
korenito spremenilo življenje. Ni čudno, da so pustili mreže in postali njegovi 

učenci! 
Kaj pa trenutki, ko ni bilo množic, ko so potovali od enega do drugega 

mesta ali kadar je imel Jezus dan počitka? Kakšni so bili ti »vmesni« dnevi? 

Verjetno še pestrejši. Na take dni so imeli učenci Jezusa samo zase. 
Lahko so ga spraševali o tem, kar je učil množice. Lahko so poslušali razlage 
njegovih prilik, molili z njim in sami doživljali novi odnos z nebeškim Očetom, 

ki ga je oznanjal. Najbrž so jim ti dnevi zares spremenili življenje. 
Danes je nedelja Božje besede, dan, ko počastimo moč 

in milost, ki ju vsebuje Božja beseda v Svetem pismu. 

To je beseda, ki so jo učenci poslušali dan za 
dnem. Lahko nas spreminja, kakor je 
spreminjala njih. Lahko nas potolaži, obsodi 

in nam dvigne srce v nebesa. Lahko nas 
spravi na kolena v ponižnem kesanju in nas 
dvigne na noge v veselem slavljenju. 

Želimo doživeti, kako Božja beseda oživi 
v nas? Posnemajmo apostole. 

Družimo se z Jezusom in se potopimo v 

njegovo besedo. Zastavljajmo mu vprašanja o 
tem, kar bomo prebrali in v molitvenem duhu 
prisluhnimo njegovim odgovorom. Potrebna sta čas in 

vztrajnost, toda nagrada je resnično vredna truda. Tako kot apostoli bomo 
osebno spoznali Jezusa kot njega, čigar ljubezen večno traja in čigar 
usmiljenje nima konca. 

In kako naj danes vsak izmed nas posveti nedeljo Božje besede? Če se 
ozremo po naših policah in na njih vidimo, da nam Božja beseda postane 
blizu, je to, da smo odkrili Sveto pismo. 

 »Gospod, 
pridi in mi danes spregovori besede življenja.« 

 
 

MOLITVENA OSMINA ZA EDINOST KRISTJANOV Ko smo v sredo, 18. 
1. začeli moliti za edinost kristjanov, smo se pridružili vsemu svetu z geslom 
NAUČIMO SE MOLITI IN DOBRO DELATI. To je dejavnost in odgovornost 

najprej za našo osebno odločitev, da se učimo moliti in nato za skupno, da 
vsem ljudem delamo dobro. V sredo, 25. 1. 2023 bomo na praznik 
spreobrnitve apostola Pavla, ko zaključujemo molitveno osmino, svojo 

molitev in svoje delo povzdignili na vesoljno raven, ker se nam bodo 
pridružili vsi dobromisleči kristjani. 

SVETOPISEMSKI MARATON Letošnji svetopisemski maraton je pod 
naslovom VSE DELAM NOVO. Celoten maraton je od sobote, 22. 1. do 27. 
1. 2022. – V naši župniji bomo imeli minimaraton od 23. do 25. 1. vsak 

dan po sveti maši. Vabimo vas, da se nam pridružite pri branju ali 
poslušanju.  
OBISKI DOMOV 

Zahvaljujem se vsem, ki ste me sprejeli in izročili svoj dar. - V času obiskov 
po vaših domovih je bilo veliko bolnih ali odsotnih, zato vas 

vabim, da me v tem tednu pokličete in se dogovorimo 

za srečanje. Za 
Češčenje Svetega Rešnjega Telesa Vsak 

četrtek uro pred mašo častimo SRT. Ta teden 

bomo častili z adoracijo.  
Molitev rožnega venca. Namen v mesecu 
januarju: »Z Bogom začnimo vsako delo, da 

bo dober tek imelo.« 
Sprejemam namene za maše za februar 

in marec. 

Čiščenje in krašenje cerkve od št. 221 do 
230. 

 
V pričakovanju 

- 2. 2. 2023 – svečnica, praznik Vere in luči 

 
Za dobro voljo 

»Veste, mala dva zelo rada  
prideta k vam.  

Doma jima ne pustimo,  
da bi počela, kar želita.« 

 
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 


