
 GODOVI  MAŠNI NAMENI 

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 

20. 
PONEDELJEK  
Jacinta in Frančišek Marto 

18. 00 Za zdravje, Dekani 187 

21. 
TOREK  
Peter Damiani, škof, c. u. 

18. 00 
+ Franc Grum, p. n. 
Pirčevih 

22. 
SREDA  
Pepelnica 

18. 00 
Za vse ++ Šinkovčeve, Med. 
Brdo 10 

23. 
ČETRTEK  
Polikarp, škof, mučenec 

18. 00 
+ Marija Gregorič, Dekani 

137, 8. dan  

24. 
PETEK  
Matija, apostol 

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

25. 
SOBOTA  
Valburga, opatinja 

18. 00 
+ Angela Kosmač, p. n. iz 
Dornberka 

26. 

02. 
23 

NEDELJA 
1. POSTNA 

8. 00 Ni namena 

(1 Mz 2,7-9; 3,1-7; Ps 51; 
Rim 5, 12-19; Mt 4,1-11) 

10. 00 Za žive in pokojne župljane 

Bralci: nedelja – Marš in Toplikar 

Prošnje bereta: Luka Hederič in Patrik 
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 

 
Jaz pa vam pravim:  

Ljubíte svoje sovražnike in molíte  
za tiste, ki vas preganjajo,  

da boste otroci svojega Očeta, ki je v nebesih.  
On namreč daje svojemu soncu, da vzhaja nad hudobnimi  

in dobrimi, ter pošilja dež pravičnim in krivičnim.  
Če namreč ljubite tiste,  ki ljubijo vas,  

kakšno plačilo vas čaka? Mar tega ne delajo tudi cestninarji?  
In če pozdravljate le svoje brate,  

kaj delate posebnega?  
Mar tega ne delajo tudi pogani?  

Bodite torej popolni, kakor je popoln vaš nebeški Oče.« 
(Mt 5,44–48) 

 
LJUBEZEN NE GRE SKOZI ŽELODEC – PRIHAJA IZ SRCA 

»Mar ne veste, da ste Božji tempelj 
in da Božji Duh prebiva v vas?« (1 Kor 3,16) 

Jeruzalemski tempelj je bil za Izraelce najsvetejši kraj na zemlji. Čudovita 
pozlačena zgradba je bila dokaz Božje zvestobe. Toda njegov sijaj in 

posvečenost nista izvirala iz umetelnega okrasja, temveč iz Božje 
navzočnosti v njem. Tam je Vsemogočni Bog razodel svoje veličastvo. Od 
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tam je blagoslavljal svoje ljudstvo in mu dajal delež svojega usmiljenja in 
ljubezni. 

Ko je torej apostol Pavel povedal Korinčanom, da so Božji tempelj, so 
verjetno pomislili na kamnito zgradbo. Toda misel, da so sveti kot tempelj, 
se je morda zdela skoraj smešna. Pavel skozi vse pismo omenja številne 

slabosti korintske Cerkve: razprtije v občestvu, spolno nemoralnost, nezrelo 
vero in pomanjkanje ljubezni. Niti približno se niso zdeli sveti. Toda Pavel 
jim pove, da niso zgolj podobni templju, temveč da so sveti Božji tempelj 

ter da v njih po Svetem Duhu prebiva sam Bog. 
Kako je to mogoče? Kako je lahko sveti Bog prebival sredi 

grešnikov, kakršni so bili Korinčani – in mi, če smo že pri tem? 

To je skrivnost Božjega usmiljenja in moči. Bog nas s krstno 
vodo očisti grehov, da postanemo vredni prejeti 
njegovega Duha. Napolni nas s svojo navzočnostjo in 

nas oblikuje v svete »templje«, namenjene njemu. 
Bog si nam tako zelo želi biti blizu, da sklene prebivati 

v nepopolnih skupinah nepopolnih ljudi. Zaklad njegove 

navzočnosti prebiva v »lončenih posodah«. Prebiva tudi 
v nas. Morda se res ne počutimo kot čudovit tempelj, 
ampak bolj kot razpokana lončena posoda. A nismo sveti 

zaradi svoje dobrote; sam Jezus nam vsak dan pomaga 
biti popoln, kakor je tudi on popoln. 

»Sveti Duh, 
zahvaljujem se ti, da prebivaš v meni. 

Pomagaj mi, da bom danes še bolj podoben Jezusu.« 
 

 
SREČANJE SVETOPISEMSKE SKUPINE Verjamem, da nam pustni torek 
ne bo vzel veselja do svetopisemske modrosti. Dobimo se po maši. 
PUST IN POST Višek predpustnih zabav bi moral biti na pust. Veliko je vabil 

na pustne povorke in šale, a nekaterim to ni dovolj. Morda so še pri moči, 
morda pa se posmehujejo krščanskemu izročilu, da ko »utihne polnočni 
zvon« se vsi zavemo, da nam bo post prinesel drugačno veselje.  Upam tudi 

na podporo tistih, ki ne gredo skozi vrata cerkve, a so v odločitvi biti kristjan, 
tudi že naredili korak k postu. Ko poslušam muslimanske brate in sestre, kaj 
jim pomeni post, se resno zamislim, kako smo ga mi potlačili v kot, a oni 

pravijo, prav post nas prerodi. S tako voljo stopimo tudi na to pot. 
PRVA SPOVED Prihodnjo nedeljo, ki je prva postna, bomo obhajali dva 
dogodka: prvo spoved letošnjih prvoobhajancev in križev pot v naravi. Prvo 

spoved bomo obhajali po nedeljski maši in se skupaj s starši približali 

namenu prvega svetega obhajila – biti ponižen, a prost vseh vezi greha. 
Jezus je hotel s kruhom življenja na poseben način obdariti vsakega, ki 

potrebuje njegovo podporo, tako kot ljudstvo v puščavi. Jedli so, se nasitili 
in še ostalo je veliko dobrot, v ostankih kruha in rib. 
KRIŽEV POT V nedeljo popoldne, ob 15. uri, smo povabljeni h skupnemu 

podoživljanju Jezusovega križevega pota za naše odrešenje. Ko rečem, v 
narav,i pomeni, da bo naša pot iz cerkve ob vaškem potoku do križišča s 
stezo, ki gre na Kolombar, pot se nato spusti do slapa in vrnemo k cerkvi. 

Krajevna skupnost je to stezo zelo razširila, postavila cevi za pretok vode, 
odstranila nekatere skale in pripravila tudi pot za nas. Začnimo 

postni čas v skupnosti. Lepo vabljeni! 

POTRES V TURČIJI IN SIRIJI Slovenska Karitas nas vabi k 
odličnemu postnemu dejanju, da pomagamo ljudem ob 
strašni tragediji. Zadaj so položnice in se tudi mi pridružimo 

solidarnosti z ubogimi ljudmi. 
PROŠNJA ZA OLJČNO OLJE ZA KRIZMENO MAŠO 
Oljčno olje je namenjeno blagoslovitvi in posvetitvi svetih 

olj. 
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. 4 do 20. 

 
V pričakovanju 

 
Za dobro voljo 
Tuji turist pride v Škofjo Loko in vpraša domačina: »Oprostite, mi lahko poveste, 
kje je Sveti Duh? »Zagotovo v nebesih,« mu ta odvrne. 
 
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 


