
 GODOVI  MAŠNI NAMENI 

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 

06. 
PONEDELJEK  
Pavel Miki, duhovnik 

18. 00 
Nela in Otelo Velja, Dekani 
217a 

07. 
TOREK  
Rihard, kralj 

18. 00 
+ Marija Šutar, Dekani 
227c, 8. dan 

08. 
SREDA  
Hieronim Emiliani, red. 
Prešernov dan 

18. 00 + Franc, Grum, Ljubljana 

09. 
ČETRTEK  
Apolonija, devica, mučenka 

18. 00 
Danilo in Marija Gregorič, 
Dekani 194 

10. 
PETEK  

Sholastika, devica, redov. 
18. 00 

++Umer in Škrinjar, Dekani 

174 

11. 
SOBOTA  
Lurška Mati Božja 

18. 00 V čast sv. Duhu, Dekani 264 

12. 
02. 
23 

NEDELJA 
6. MED LETOM 

8. 00 + Marjo Bestjak, Dekani 198 

(Sir 15,15-20; Ps 119, 1 Kor 
2, 6-10; Mt 5,17-37) 

10. 00 Za žive in pokojne župljane 

Bralci: nedelja – Ugrin in Jakomin 
Prošnje bereta: Zaharija in Emili 

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 

 
Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem:  

»Vi ste sol zemlje. Če pa se  
sol pokvari, s čim naj se solí?  

Ni za drugo, kakor da se vrže proč  
in jo ljudje pohodijo.  

Vi ste luč sveta.  
Mesto, ki stoji na gori, se ne more skriti.  

Svetilke tudi ne prižigajo  
in ne postavljajo pod mernik,  

temveč na podstavek, in sveti vsem, ki so v hiši.  
Takó naj vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli  

vaša dobra dela in slavili  
vašega Očeta, ki je v nebesih.« 

(Mt 5,13–16) 
 

BREZ BOŽJE LUČI BOMO VEDNO V TEMI 

»Tako naj vaša luč sveti pred ljudmi, 
da bodo videli vaša dobra dela 

in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih.« (Mt 5,16) 
Kako so lahko naša dobra dela podobna svetli luči? In zakaj slavijo Boga? 

Ključ za razumevanje Jezusovih besed je v današnjem prvem berilu iz knjige 
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preroka Izaija. 
Berilo opisuje telesna dela usmiljenja, kakor so jih poimenovali pozneje: 

hranjenje lačnih, oblačenje nagih, dajanje zavetja brezdomcem, darovanje 
ubogim. Če opravljamo ta dela, posnemamo nebeškega Očeta, čigar 
usmiljenje ne pozna meja. Kadar torej ljudje opazijo ta »dobra dela«, vidijo, 

kako jih Bog ljubi: velikodušno, usmiljeno in zvesto. Verujemo, da po naših 
dejanjih ljudem pomaga sam Bog. Pomaga nam, da odsevamo »družinsko 
podobnost«, in vse, ki nas vidijo, usmerja k sebi. 

Sirše gledano tudi naša dela usmiljenja lahko prispevajo k družbi, ki zrcali 
to, čemur Bog daje prednost. Kako? Usmiljenje, ki ga izkazujemo ljudem, 
nam spreminja srce. Vidimo jih kot ljubljene Božje otroke, to pa 

vpliva na naše ravnanje. In to ljudje opazijo. Kadar, na primer, 
žrtvujemo večer, ko gremo ven, da lahko darujemo čas ali 
denar ljudem v stiski, naš kotiček sveta postane malce bolj 

podoben Božjemu kraljestvu. Kadar njegova velikodušnost 
začne premagovati našo sebičnost ali materializem, 
pomagamo ljudem okoli sebe videti, da je mogoče tudi 

nekaj drugačnega, boljšega. In kot pravi prerok Izaija, 
»napoči kakor zarja tvoja luč«. 

Kako lahko Bog otipljivo izkazuje usmiljenje po nas? 

Začnimo v svoji župniji. Verjetno je v njej kakšna skupina, 
ki služi ubogim ali pa pomaga ljudem v stiski. Morda bi 
lahko delali v zavetišču za brezdomce ali celo delili kosila v 

ljudski kuhinji. Sodelujmo in dovolimo zasijati luči Božje 
podobe. 

 »Oče, 
želim te poveličevati s svojimi deli.« 

 
 
SREČANJE SVETOPISEMSKE SKUPINE V veselje mi je, da smo tako 

zbrano opravili naš mini svetopisemski maraton, tudi s poslušalci. Sedaj 
lahko vsi skupaj nadaljujemo s srečanji. Zberemo se v torek po maši. 
NAMENI ZA MAŠE OD DRUGOD. Nekaterim se zdi čudno, da imam toliko 

namenov za maše od drugod. Ker je vedno manj naših ljudi pri maši, je tudi 
namenov manj. Namenov iz naše župnije imam približno za pol meseca. 
Češčenje Svetega Rešnjega Telesa Vsak četrtek uro pred mašo častimo 

SRT. Ta teden bomo častili z molitveno uro.  
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. 251 do 270. 
 
V pričakovanju 
 19.2. – ob 15. uri v ČRNEM KALU bo maša za vse mlade in 
poročene pare. Blagoslov bo delil. g. škof Jurij Bizjak 

- 22. 2. – pepelnica – začetek postnega časa 
- 26. 2. – prva spoved za letošnje prvoobhajance 

 
Za dobro voljo 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
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 


