
 GODOVI  MAŠNI NAMENI 

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 

13. 
PONEDELJEK  
Jordan Saški, redovnik 

18. 00 Ni namena 

14. 
TOREK  
Valentin, duhovnik, muč. 

18. 00 
V zahvalo za zdravje in za+ 
Zofijo Lavriha, Dekani 222 

15. 
SREDA  
Klavdij, redovnik 

18. 00 
++Anton in Marija Švab, 
Dekani 225c 

16. 
ČETRTEK  
Julijana, mučenka 

18. 00 
++Marija in Zorka Kaligarič, 

Dekani 145a 

17. 
PETEK  
Silvin, škof 

18. 00 ++starši Grižon, Dekani 95 

18. 
SOBOTA  
Frančišek Regis Clet, duh. 

18. 00 
+Lenard Toplikar, Dekani 
76h 

19. 

02. 
23 

NEDELJA 
7. MED LETOM 

8. 00 
+Silvana Ulčigraj, p.n. 
Dekani 182 

(3 Mz 19,1-2.17-18; Ps 103, 
1 Kor 3, 16-23; Mt 5,38-48) 

10. 00 Za žive in pokojne župljane 

Bralci: nedelja – Kocijančič in Alenka Rihter 

Prošnje bereta: Neža in Živa 
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 

 
Če torej prineseš svoj dar k oltarju  

in se tam spomniš,  
da ima tvoj brat kaj proti tebi,  
pústi dar tam pred oltarjem,  

pojdi in se najprej spravi z bratom,  
potem pa se vrni in daruj svoj dar.  

Spravi se hitro  s svojim nasprotnikom,  
dokler si z njim še na poti,  

da te nasprotnik ne izroči sodniku, 
sodnik pa pazniku, da te vrže v ječo.  

Resnično, povem ti:  
Ne prideš od tam,  

dokler ne plačaš vse  
do zadnjega novčiča. 

(Mt 5,17-27) 
 

 NAJVEČJI DAR BLIŽNJEMU - ODPUŠČANJE 
»Kdor bo torej kršil eno od teh,  

pa čeprav najmanjših zapovedi in bo tako ljudi učil,  
bo najmanjši v nebeške, kraljestvu.« (Mt 5,19) 

Kakšen bi bil naš svet, če bi vsi živeli po naukih, ki nam jih Jezus daje v 
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današnjem evangeliju? V takem svetu bi ljudje miroljubno razreševali spore. 
Možje in žene bi bili vselej zvesti drug drugemu. Nihče ne bi lagal ali se 

vpletal v nepoštene posle. 
Tak svet se morda zdi neuresničljiv, toda to je svet, ki ga je Bog že od 

nekdaj namenil svojemu ljudstvu. Jezus je na začetku javnega delovanja 

oznanil, da se je to kraljestvo »približalo«. Uvedel ga je s smrtjo in 
vstajenjem. Če se zdi tako ali drugače skrito, je razlog ta, da še vedno 
nastaja. Ne bomo ga doživeli v polnosti, dokler Jezus ne bo drugič prišel. 

Toda to ne pomeni, da ne moremo že danes vsaj malo začeti okušati 
Božjega kraljestva. Bog nas resnično kliče, naj ga gradimo, kajne? Kako? 
Za začetek lahko vzamemo Jezusov govor na gori kot načrt za 

svoje življenje. Vabi nas, naj molimo in naj nas ne skrbi za 
vsakdanje potrebe, naj skrbimo za uboge, odpuščamo, kakor 
Bog odpušča nam, ljubimo sovražnike in nastavimo še levo 

lice. Kadar delamo vse to, postaja Božje kraljestvo vidno. 
Jezusovi nauki utegnejo biti zahtevni, zato lahko 

iščemo izgovore ali mislimo, da jih lahko uresničujejo 

samo svetniki. Toda bolj kot se trudimo živeti po 
Jezusovih besedah, bolj njegov Duh prežema naša 
prizadevanja z Božjo milostjo. In vse bolj spoznavamo, 

da ni vse odvisno le od nas, marveč tudi od Božje milosti 
v nas. 

Danes pri maši vprašajmo Gospoda, kako lahko 

prinašamo Božje kraljestvo tja, kjer živimo in delamo. 
Zanašajmo se na njegove nauke, da nas bodo vodili, in Svetega 
Duha, da nas bo krepčal. Predvsem pa bodimo pozorni, kajti 

zagotovo se nam bodo ponudile priložnosti za širjenje Božjega kraljestva. 
»Jezus,  

 naj tvoje kraljestvo prihaja na svet 
po meni in vseh ljudeh.« 

 
 
MAŠA ZA VSE MLADE IN POROČENE PARE V nedeljo, 19. 2. 2023 

ste povabljeni v Črni Kal ob 15. uri. Ko je Bog ustvaril Adama in Evo, ju 
je blagoslovil in jima rekel: »Zaradi žene bo mož zapustil očeta in mater in 
bosta eno telo.« Blagoslov ljubezni in zvestobi je opora za vse pare, ki iščejo 

svojo prihodnost in tisti, ki si so jo že ustvarili, da zmorejo več, kakor bi sami 
naredili: Bog je vaša moč. Posredoval jo bo g. škof, dr. Jurij Bizjak. 
PROŠNJA ZA OLJČNO OLJE ZA KRIZMENO MAŠO Vsako leto g. škof 

pri krizmeni maši na veliki četrtek posveti sveta olja za zakrament krsta, za 

zakrament bolniškega maziljenja in sv. krizmo za zakrament sv. krsta, birme 
in mašniškega posvečenja. Letos je naša župnija na vrsti, da daruje oljčno 

olje v ta namen. Zato vas prosim, da kdor more dati en liter oljčnega olja, 
da bi se oglasil po maši v cerkvi ali v župnišču. Potrebujemo deset 
darovalcev. 

Češčenje Svetega Rešnjega Telesa Vsak četrtek uro pred mašo častimo 
SRT. Ta teden bomo častili z adoracijo.  
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. 271 do 311. 

 
V pričakovanju 

- 22. 2. – pepelnica – začetek postnega časa 
- 26. 2. – prva spoved za letošnje prvoobhajance 
- 26.2. – križev pot v naravi ob našem potoku 

 
Za dobro voljo 
NESREČA Nekje v  Istri se je zgodila prometna nesreča in 
radovedni turisti so se nagnetli okoli razbitega avtomobila. 

Mimo pride novinar. Ker bi rad prišel bliže, da bi poročal o 
dogodku, se je prerival med ljudmi in glasno ponavljal: 

»Pustite me naprej. Poškodovani je moj sorodnik.« Ljudje so se 

mu umikali in muzali. Avto je namreč zbil sosedovega osla. 
LAČNE OVCE Neki župnik je prišel maševat na podružnico. Ker je bilo 

v cerkvi samo nekaj ljudi, ni imel pridige. Po končani maši se mu eden od 

vernikov zahvali in doda: »Gospod župnik, jaz imam doma veliko čredo ovac. Tudi 
če je samo ena lačna, ji dam jesti.« Župnik je razumel sporočilo. Ko je prišel 
drugič, je imel dolgo pridigo, čeprav je bilo pri maši malo ljudi. Po maši pozdravi 
kmeta in ga vpraša, kako je z ovcami. Ta se spet zahvali in doda: »Ovce so v 

redu. Vendar, če so lačne samo nekatere, jim ne namečem sena za vse ovce.« 
 
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 


