
 GODOVI  MAŠNI NAMENI 

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 

30. 
PONEDELJEK  
Martina, mučenka 

18. 00 
Za žive in pokojne Skok, 
Bistrica 

31. 
TOREK  
Janez Bosco, duh., ust. Sal. 

18. 00 + Vera Cupin, Dekani 302 

01. 
02. 

SREDA  
Brigita Irska, opatinja 

18. 00 
++Lovrenc in Jolanda 
Furlanič, Dekani 217a 

02. 
ČETRTEK  
Jezusovo darovanje –  
svečnica 

18. 00 V zahvalo, Ljubljana 

03. 
PETEK  
Blaž, škof, mučenec 

18. 00 
++Marija in Matej Grižančič, 
Dekani 34b 

04. 
SOBOTA  
Oskar, škof 

18. 00 Za zdravje, Dornberk 

05. 
02. 
23 

NEDELJA 
5. MED LETOM 

8. 00 ++Kocjančič, Dekani 125 

(Iz 58,7-10; Ps 112, 1 Kor 
2, 1-5; Mt 5,1-12a) 

10. 00 Za žive in pokojne župljane 

Bralci: nedelja – Beržan in Loredan 
Prošnje bereta: Žan in Luka 
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.  

 
»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 

 
»Blagor ubogim v duhu,  

kajti njihovo je nebeško kraljestvo.  
Blagor žalostnim, kajti potolaženi bodo.  

Blagor krotkim, kajti deželo bodo podedovali.  
Blagor lačnim in žejnim pravičnosti, kajti nasičeni bodo.  

Blagor usmiljenim, kajti usmiljenje bodo dosegli.  
Blagor čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali.  

Blagor tistim, ki delajo za mir,  
kajti imenovani bodo Božji sinovi.  

Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani,  
kajti njihovo je nebeško kraljestvo. 

Blagor vam, kadar vas bodo  
zaradi mene zasramovali, preganjali in vse húdo  

o vas lažnivo govorili.  
Veselite in radujte se,  

kajti vaše plačilo v nebesih je veliko.« 
(Mt 5,3–12) 

 
KROTKOST BOGATI NAŠE ODNOSE 

»Blagor krotkim.« (Mt 5,5) 
Če bi nam kdo rekel, da smo krotki, bi to razumeli kot poklon ali žalitev? 

Leto XXVI, št. 05 
29. januar 2023 

4. NEDELJA MED LETOM 
 

mailto:bogdan.berce@rkc.si
http://zupnija-dekani.rkc.si/


Nas opisuje kot ponižnega in potrpežljivega ali pretirano podložnega in 
šibkega? 

Jezus je v današnjem evangeljskem odlomku blagroval krotke, zato je 
jasno, da se mu je zdelo vredno prizadevati si za to. In res je bil tak: podrejal 
se je, a le volji nebeškega Očeta. 

To pomeni biti krotak: uklanjati se Božji volji. Taka krotkost zahteva moč, 
ne šibkosti, ter pripravljenost zaupati Gospodu in ga ubogati. 

V današnjem prvem berilu iz knjige preroka Sofonija se zdi, da je 
Jeruzalemčanom primanjkovalo ravno krotkosti. Severno izraelsko kraljestvo 
so Asirci že premagali rod ali dva pred tem, ko je Sofonija zapisal te besede. 
Podobna usoda je čakala Južno kraljestvo, saj so ljudje častili druge 
bogove in kršili Gospodove zapovedi. 

In kdo bi lahko preživel »dan Gospodove jeze«. Le 
»ostanek« ponižnega ljudstva, ki je izpolnjevalo Božji 
odlok ter iskalo »pravičnost« in »ponižnost«. 
Blagoslovljen bo zaradi pripravljenosti, da bo krotak 
pred Gospodom. 

Tudi mi bomo tako ravnali. Kadar bomo 
izpolnjevali Božje zapovedi, tudi ko nas bodo strast 
ali želje potiskale v nasprotno smer, bomo okušali 
svobodo pred grehom. Ko bomo v vsem, kar delamo, 
iskali Gospodovo voljo, zlasti ko se bomo znašli pred 
pomembno odločitvijo, bomo občutili mir in varnost, da 
hodimo po pravi poti. 

Je v našem življenju, kakšno področje, ki ga le stežka izročamo 
Gospodu? Če je tako, se pokesajmo in prosimo za milost, da mu ga bomo 
izročili. In četudi ne bomo takoj opazili blagoslova, verujmo, da bo prišel, 
kakor je obljubil Jezus. 

 »Gospod, pomagaj mi, 
da bom tak kot ti, krotak in ponižen v srcu.« 

 
 
SVEČNICA Ko zagori sveča preda nami, ustvarja vedno posebno vzdušje: 
Objame nas prijetnost ognja, ki žari in tudi greje. Obhajanje praznika nam 
predstavi tudi drugi vidik, ki ni povezan s svečo. Ta svetloba in ogenj 
prihajajo iz src dveh starcev, ki sta doživela srečo ob srečanju z detetom, ki 
ga sprejmeta v svoje naročje. Božji ogenj je moč ogrevanja in razsvetljenja 
naših src. Zato se veselimo, da bomo tudi mi ob zaključku božičnega časa 
vzeli v svoje življenje tega Boga, ki nas ljubi.  
BLAGOSLOV SVETEGA BLAŽA V petek bomo obhajali god svetega Blaža, 

ki je zaščitnik naših dihalnih organov in varuh pred drugimi boleznimi. Ta 
blagoslov je drugačen od vseh drugih, kajti v »varstvu« dveh sveč, se nam 
približa Božje varstvo naših organov. 
PRVI PETEK IN PRVA SOBOTA  V preteklem tednu sem govoril z gospo, 
ki je poudarjala, da je deljenje zakramentov in češčenje Svetega Rešnjega 
Telesa tisto, ki bo reševalo našo deželo moralnega propada. Vedno sem 
vesel, da hodim z Jezusom od hiše do hiše, ali od bolnega do bolnega, da 
bi bila Božja prisotnost med nami povsod sprejeta. Tako bo tudi ob tem 
prvem petku in v soboto, da se povežemo v molitvi za nove duhovne poklice. 
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 februarju: »Pokora 

nas rešuje smrti.« 
Sprejemam namene za maše za februar in marec. 

Čiščenje in krašenje cerkve od št. 231 do 250. 
 
V pričakovanju 
- 4. 2. – ob 14. uri srečanje skupine Vera 
in luč 
- 7. 2. – srečanje svetopisemske skupine 

 
Za dobro voljo 

 
 

 

Če me videz ne vara,  
namerava tašča pri nas  

tudi prespati..« 
 

 

 

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 


