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NOVA NASLOVNICA

Z novim letom je pred nami nov Mihaelov 
list. Ta ima tudi letos nov videz. Mihaela 

smo napisali z modro barvo. Modre črke 
spominjajo na Marijo, saj je to njena barva. 
V Grčiji in še kje je to barva neba in stavbe 
zato, da preganjajo zlo, prebarvajo z modro 
– da bi bil prostor za nebesa med nami. Tako 
naj bo tudi v tem letu z našim pisanjem. Enako 
smo na naslovnico dali podobo Marijinega 
Brezmadežnega srca, ki je na stranskem oltarju 
v župnijski cerkvi. Leto 2017 je namreč tudi 
100. obletnica Marijinih prikazovanj v Fatimi. 
Tam je Božja Mati razodela svojo dobroto do 
človeštva s skrivnostjo svojega Brezmadežnega 
srca. Takrat je prosila, naj se človeštvo izroči in 
posveti njenemu Brezmadežnemu srcu. Kako 
torej ne bi ohranjali te posvetitve tudi mi. Vse 
leto naj nam bo tudi ta naslovnica v spodbudo in 
premislek. Avtor slik Marijinega in Jezusovega 
srca v cerkvi je slikar Matija Koželj, rojen 
1842 v Utiku, njegovo 100. obletnico smrti pa 
obhajamo prav letos.

Podobo je fotografiral in naslovnico 

leto XXVI
2017
številka 11Marija pa je vse te 

besede shranila in jih 
premišljevala v svojem 

srcu. (Lk 2,19)

pripravil za tisk fotograf Peter Škrlep, za kar se 
mu iskreno zahvaljujemo. Bog povrni!

BITI KRISTJAN POMENI, DA 
PRIČUJEMO O JEZUSU

Obhajali smo teden molitve za edinost 
kristjanov. Zato povzemamo misli papeža 

Frančiška, ki je na januarsko nedeljo v župniji 
sv.Marije spregovoril o grešnikih, pa vendar 
pričevalcih edinosti.

Sveti oče je navzoče spomnil, da biti 
kristjan ni enako, kot biti navijač nekega 
moštva. Biti kristjan pomeni , imeti »držo«, 
držati se zapovedi. Pomeni predvsem, pričevati 
o Jezusu. To so prvi storili apostoli. Ker so 
pričevali o Jezusu, se je krščanstvo razširilo po 
vsem svetu. Pričuje se v majhnem, a nekateri 
pridejo do velikega. Apostoli niso opravili 
nekega tečaja, da bi pričevali o Jezusu. Niso 
študirali, sledili so navdihu Svetega Duha, ki 
so ga čutili v sebi in temu so ostali zvesti.

Vsi apostoli so bili sicer grešniki. Bili 
so zavistni, ljubosumni drug na drugega, 
tekmovali so za prvo in drugo mesto. Bili 
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Župnijska karitas
 Trdinov trg 9
 1234 Mengeš
Pisarna in skladišče
 letni čas: ob torkih 
 med 1700 in 1900

 zimski čas: ob torkih 
 med 1630 in 1800

 telefon: 01/723-89-77
Poslovni račun
 02301-0091604341

Pravi kristjani malo 
tožijo, drugih ne 

dolžijo, ampak veliko 
dobrega storijo in 
tako boljšajo svet. 
(bl. Anton Martin 

Slomšek)

so tudi izdajalci, polni strahu… A bili so 
pričevalci. Biti pričevalec ne pomeni biti 
svetnik, temveč biti ubog – jaz in ti.

Sveti oče je ob teh dejstvih želel izpostaviti 
še eno sporočilo. Ponovno se je vrnil k apostolom 
- bili so grešniki, niso pa grdo govorili drug 
o drugem. Pomislimo, kolikokrat je v naših 
skupnostih navzoč greh, da »se drug drugemu 
odira kožo«, se obrekuje, se ima za boljše od 
drugih in se na skrivaj o njih grdo govori. 
Kaj bi morali storiti, da bi bile naše župnije 
skupnosti, v katerih ne bi bilo »govoric«? Če 
imaš nekaj proti nekomu, pojdi in mu to povej 
ali povej župniku. To bi bilo znamenje, da veje 
v neki župniji Sveti Duh. Druge grehe imamo 
vsi. Toda tisto, kar skupnost uniči, kakor črv, 
so govorice za hrbtom. Papež Frančišek je vse 
navzoče prosil, naj molijo za dar, za milost, da 
nikoli ne bi obrekovali drug drugega. 

(Vir Radio Vatikan, e-novice 3, 2017)

Ob zgornjih mislih moramo zajeti sapo … 
Kolikokrat se ujamemo v zanke obrekovanja! 
Kot sodelavci Župnijske karitas pri delu zlahka 
podležemo govoricam o tem in onem. Ali 
smo dovolj močni, da bi takrat poklicali na 
pomoč Svetega Duha in nadaljevali delo kot 
pričevalci…? 

ZAHVALA
Ob smrti Milana Majdiča so za Župnijsko 

karitas darovali 
Krušnikovi. Iskrena 
hvala!

Sodelavci Župnijske 
karitas

MOHORJEVE KNJIGE

Predstavljamo zbirko knjig, ki bodo izšle 
konec leta 2017. Cena knjig v prednaročilu 

znaša 46€, če jih plačate do konca februarja 
2017. V zbirki bo

Mohorjev koledar 2018
Tradicionalni koledar najstarejše slovenske 

založbe s kalendarijskimi podatki in pestrimi 
prispevki avtorjev z različnih področij našega 
življenja po tematskih sklopih.

Branko Petauer: Puščavska vrtnica 
(Slovenske večernice 167)

Izvirni roman stiškega patra, v katerem 
spremljamo krščansko družino, potomce 
apostola Pavla. Petindvajsetletni Johanan od 
očeta prevzame obrt trgovanja s pergamentom 
in z rokopisi, na potovanjih po puščavah pa se v 
njegovo srce naseli nemir, ko v Palmiri spozna 
Šošano, spremljevalko kraljice Zenobije. 
Vzpodbudna pripoved o bratskem sožitju prvih 
krščanskih skupnosti, o preizkušnjah ljubezni 
in vere.

Igor Cvetko: Otroške ljudske igre
Zbrani opisi otroških ljudskih iger od 

A do Ž, kot smo se jih igrali nekoč. Igre so 
se skozi leta spreminjale, v njih pa ostajajo 
občutja življenjskih izkušenj in spoznanj naših 
prednikov. Knjižna izdaja bo obudila številne 

pozabljene načine 
medsebojnega druženja 
otrok, h kateremu 
skušamo otroke 
izza računalniških 



in televizijskih zaslonov pritegniti in jih 
spodbuditi k aktivnemu preživljanju prostega 
časa in k osebnemu medsebojnemu druženju. 
Duhovito ilustrirana zakladnica otroških iger 
na Slovenskem in bogata vzpodbuda tudi za 
današnje najmlajše.

Jože Ramovš: Sožitje v družini
Poljudno strokovna knjiga, ki odgovarja na 

aktualne potrebe po učenju lepših odnosov v 
družini. Je smiselno nadaljevanje avtorjevih 
prejšnjih uspešnic Sto domačih zdravil za dušo 
in telo, ki tokrat postreže z osebno in družbeno 
orientacijo, učenjem lepega komuniciranja in 
razvijanjem sožitja v družini ob vsakdanjih 
drobnih in tudi ob velikih prelomnih 
življenjskih situacijah.

Marko Radosavljević: Pobarvanka 
slovenska ornamentika

V obliki svetovnega trenda pobarvank za 
odrasle, ki sproščajo, pomirjajo, osredotočajo 
naše misli in vzpodbujajo ustvarjalnost, 
predstavljamo dediščino slovenske 
ornamentike: tipični slovenski rastlinski, 
živalski, geometrijski in antropomorfni 
motivi, ujeti v prepoznavne narodne oblike, 
pospremljeni s strokovno razlago.

Komplet petih knjig po prednaročniški 
ceni: 46 EUR, redna cena 65 EUR.

Mohorjev koledar po prednaročniški ceni: 
17,50 EUR, redna cena: 19,50 EUR.

Cenovna vrednost vseh posameznih knjig 
in Koledarja je več kot 90 EUR.

Prednaročniške cene veljajo do konca 
februarja 2017.

ŽUPNIJA MENGEŠ V LETU 2016

Leto 2016 je zaznamoval obisk fatimskega 
kipa Marije Romarice, v letu 2017 pa bomo 

praznovali 100. obletnico prikazovanj v Fatimi 
na Portugalskem.

Kako pa je bilo lansko leto v številkah in 
kaj nam te številke povedo?

Krsti
V letu 2016 smo krstili 38 otrok – 20 

dečkov in 18 deklic. To je 3 več kot leto prej, 
ko je bilo najmanj krstov v zgodovini župnije. 
Od tega smo z dovoljenjem iz drugih župnij 
krstili 4 otroke, drugje pa so z dovoljenjem 
naše župnije krstili 2 otroka in nam o tem 
poročali. 11 otrok prihaja iz družin z urejenim 
krščanskim zakonom. Le redke izvenzakonske 
skupnosti krstijo drugega ali tretjega otroka. 
Predvidevamo, da je zaradi krhkosti zveze 
toliko težja odločitev za enega otroka več. 
Zato moralno opravičeno podpiramo urejene 
krščanske družine, ki so daljnoročno zagotovilo 
obstoja krščanskega občestva v župniji.

Poroke
Lani si je zakrament sv. zakona podelilo 12 

parov. To je 9 več kot lani, ko je bilo najmanj 
cerkvenih porok v zgodovini župnije.

Povprečna starost tistih, ki so se poročili 
pri nas, je 30 let, in sicer od najmlajše v 23. letu 
in najstarejše v 38. letu starosti.

Vse več mladih živi v izvenzakonski 
skupnosti. Tak način življenja jih izključuje 
iz življenja Cerkve. Papež Frančišek veliko 
razmišlja o tem, kako bi tudi njim omogočili 
vredno prejemanje zakramentov. Tisti, 
ki živijo v izvenzakonski skupnosti, prav 
tako ne morejo biti botri. Na nas kristjanih 
je odgovornost ustvarjati miselnost, da je 
cerkveni zakon tudi zakrament in da tistemu, 
ki ima vero, zagotavlja Božjo pomoč za skupno 
življenje. Ob tem pa hvala vsem, ki se lepo in 
radi udeležujete srečanj zakonskih jubilantov. 
Vi ste zgled skupnega življenja tistim, ki se 
izgovarjajo, da vsi tako živijo …

Pogrebi
Tudi minulo leto je bilo v župniji več 

pogrebov kakor krstov. S krščanskim 



pogrebom smo se poslovili od 45 župljanov (22 
moških in 23 žensk). Najmlajša je imela 27 let in 
najstarejša je bila v 98. letu; povprečna starost 
umrlih je bila skoraj 79 let, torej se zvišuje. V 
11 primerih je bil vzrok smrti rak. To bolezen 
štejemo kot težjo, a kljub temu se svojci ne 
pogovarjajo o resnosti take diagnoze in kar 7 
teh bolnikov je umrlo brez zakramentov. Smrt 
je namreč sestavni del življenja in škoda, da 
nas v tem ne spremlja Jezus, ki je za nas postal 
človek in umrl, da bi nam bil blizu tudi v našem 
vstajenju in večnem življenju.

Hvala vsem, ki ste namesto cvetja darovali 
za Karitas ali drug dober namen. Vse več 
je namreč potreb in stisk, ki jih rešuje naša 
župnijska Karitas. Tako z dobrim delom 
položimo cvet dobrote tudi na grob pokojniku. 
Hvala gre pokojnim, ki še za življenja naročijo, 
naj se daruje v kak dober namen namesto cvetja 
pri pogrebu. Pozimi zaradi mraza in poleti 
zaradi vročine cvetje na grobu propade v nekaj 
urah. Hvala, da ob pogrebu del cvetja darujete 
cerkvi, v kateri se zaradi stalne temperature 
lahko ohrani vse do maše sedmi ali celo 30. 
dan po pogrebu.

Hvala tudi vsem, ki v spomin na pokojne 
darujete za sv. maše. Ta dar je nespremenjen 
– 17 €.

DOGODKI PRED NAMI

SPOVEDOVANJE
Zaradi delavniških sv. maš v župnišču zdaj 

ni priložnosti za spovedovanje med tednom. Zato 
naj velja povabilo k sv. spovedi vsako soboto 
pred sv. mašo in vsako nedeljo pred in med sv. 
mašami ter na prvi petek in prvo soboto eno uro 
pred sv. mašo. Na vašo željo pa z veseljem lahko 
opravimo sv. spoved tudi v župnijski pisarni med 
tednom pred sv. mašo. Vabljeni ste vsi k temu 
zakramentu odpuščanja in miru!

PRVA SREDA V MESECU (1. 2.)
Na prvo sredo v mesecu molimo pred 

Najsvetejšim na čast sv. Jožefu. Naj nas še 
naprej veruje s svojo mogočno priprošnjo. Naj 
varuje naše družine in ves slovenski narod v 
času, ko se spet odpira polemična debata o 
družini. Sv. Jožef, prosi za nas!

JEZUSOVO DAROVANJE – SVEČNICA 
(četrtek, 2. 2.)

40 dni po božiču praznujemo Jezusovo 
darovanje v templju – svečnico. Sveča 
simbolizira darovanje. Zato da sveti in razdaja 
toploto okoli sebe, namreč podarja sama sebe. 
Sveča je simbol za Jezusa, ki se daruje za nas. 

Prav tako je svečnica praznik Bogu 
posvečenega življenja, torej praznik tistih, ki 
so se posvetili Stvarniku v duhovnih poklicih. 
Letos je svečnica na prvi četrtek, ko že tako 
molimo za duhovne poklice.

Sv. maši bosta zjutraj ob 8h in zvečer ob 
18h.

Blagoslov sveč bo na začetku sv. maš. 
Kulturno društvo Franca Jelovška bo 
poskrbelo za prodajo sveč, zvečer pa bo s 
svečami osvetlilo dohode do cerkve. Bodimo 
tudi mi Luč.

PRVI ČETRTEK V MESECU (2. 2.)
Na prvi četrtek v mesecu posebej molimo 

za duhovne poklice. Še naprej molimo za 
vse bogoslovce in njihovo zdravje. Prav tako 
molimo za s. M. Sandro Salomejo Trojanšek, 
ki so ji sestre klarise podaljšale začasne 
zaobljube. Če bo nadaljevala vključevanje v ta 
strogi red, bodo kmalu določile tudi datum in 
priprave na večne zaobljube. Toliko bolj se je 
bomo spominjali v molitvi. Čeprav je daleč, v 
Turnišču, nam je v naših molitvah zelo blizu. 
Radi molimo za duhovne poklice!

SVETI BLAŽ (petek, 3. 2.) 
Na god sv. Blaža boste pri sv. maši lahko 

prejeli poseben blagoslov, ki nas varuje bolezni 
v grlu. Ta in vsi drugi blagoslovi imajo svoj 
pomen, če jih sprejemamo z vero. Blagoslov 
naj varuje tiste, ki moramo prepevati in veliko 



govoriti, da bi nas sv. Blaž res obvaroval. 
Duhovnik pri podeljevanju blagoslova moli: 
»Na priprošnjo sv. Blaža, škofa in mučenca, 
naj te Gospod varuje bolezni v grlu in vsakega 
drugega zla. V imenu Očeta in Sina in Sv. 
Duha.«

PRVI PETEK V MESECU (3. 2.)
Na prvi petek v mesecu dopoldne 

obiščemo bolnike in ostarele na domu. Hvala 
vsem, ki svojim domačim omogočate prejem 
zakramentov vsaj enkrat na mesec. Z veseljem 
bomo obiskali tudi tiste, ki zaradi mraza in 
drugih težav pozimi ne morejo v cerkev. Naj ne 
gre mimo vas ta možnost.

Zvečer bo uro pred sv. mašo molitev pred 
Najsvetejšim za še nerojene otroke in njihove 
starše. Med tem bo priložnost za sv. spoved. 
Molitev sklenemo z litanijami Srca Jezusovega 
in obnovitvijo posvetitve Jezusovemu Srcu. 

ZAČETEK VPISA MAŠ ZA MAREC IN 
APRIL (sobota, 4. 2.)

Prvo soboto v februarju bomo vpisovali sv. 
maše za mesec marec in april. Vpis začnemo v 
soboto ob 7h. Veseli bomo, če boste darovali za 
sv. maše tudi pozneje. Hvala pa, da ne prihajate 
pred tem. Zapisati moram tudi, da je še kar 
nekaj prostora za mašne namene v februarju. 

Bog naj vam povrne za vaše darove in naj 
se dobrotno ozre na pokojne, ki se jih pri sv. 
mašah spominjamo.

Nekdo me je vprašal, kako župnik razdeli 
denar za sv. maše, ko je oznanjeno več mašnih 
namenov za en dan. Že večkrat smo povedali, 
da v Mengšu za vsak dan oznanimo 3 mašne 
namene. Pri enem mašuje župnik, pri drugem 
duhovni pomočnik, pri tretjem pa vsak dan 
pater Boštjan Nemanič v Ljubljani. Če kdaj 
kdo vztraja, da bi želel sv. mašo v terminu, ki 
je že zaseden s tremi mašami, to dodatno mašo 
sicer oznanimo. Jo pa oddamo bodisi našemu 
rojaku Franciju Zmrzlikarju na Dunaju ali pa 
g. Franciju Mihelčiču, ki vodi slovenski zavod 
Slovenik v Rimu. Tam je veliko duhovnikov 
iz Afrike, ki prav tako potrebujejo mašne 
darove za svoje vzdrževanje in študij. Vsakemu 
duhovniku pa na dan pripada samo en mašni 
dar. Če bi maševal večkrat na dan, mora ta dar 

po škofijskih določilih oddati škofiji. Župnik 
pa ob nedeljah in zapovedanih praznikih 
mašuje za župljane.

Vsem hvala za razumevanje in 
velikodušnost. 

PRVA SOBOTA V MESECU (4. 2.)
Na prvo soboto pred Najsvetejšim molimo 

eno uro pred sv. mašo premišljevalni rožni 
venec. To molitev sklenemo z obnovitvijo 
posvetitve Marijinemu Brezmadežnemu srcu. 
Marija je obljubila obilne milosti tistemu, ki 
se izroči njenemu srcu, Božjo pomoč in srečno 
zadnjo uro.

Tudi naši birmanci se s pobožnostjo petih 
prvih sobot pripravljajo na sv. birmo, ki bo 27. 
aprila 2017. Že v času verouka imajo priložnost 
za sv. spoved. Nekatere birmanske skupine 
skupaj molijo premišljevalni rožni venec kot 
zadoščevanje za lastne grehe in grehe vsega 
sveta. Začetek je bil v decembru, zato da bomo 
pet prvih sobot opravili pred sv. birmo.

Prav tako ste vabljeni še drugi, da se nam 
pridružite na prvo soboto. Kot župnija se tako 
pripravljamo na 100-letni jubilej fatimskih 
dogodkov. Vzemimo vse te spodbude zares ter 
se z veseljem pridružimo molitvi in posvetitvi 
Marijini dobroti.

CELONOČNA MOLITEV PRED 
NAJSVETEJŠIM (4.–5. 2.)

Že tri leta vsako prvo soboto v mesecu 
poteka celonočna molitev pred Najsvetejšim 
do nedeljskega jutra. Tako bo tudi tokrat 
celonočno češčenje po večerni sv. maši s 
sobote, 4. februarja, do jutranje sv. maše 



v nedeljo, 5. februarja. Hvala vsem, ki ste 
prevzeli dežurstvo za eno uro molitve čez 
noč. Hvala še drugim, ki pridete in sodelujete. 
Naj vam ne bo težko moliti tudi v tišini. Čas 
pred Najsvetejšim naj posveti vse ure dela in 
vsakdanjega življenja.

Vsak mesec predlagamo tudi molitveni 
namen. Naj bo tokrat molitev namenjena 
sestri Sandri Salomeji Trojanšek in njeni poti 
redovnega življenja. Naj Bog podpira njo in 
njeno skupnost sester v Turnišču.

ŽENSKI »OFER« (nedelja, 5. 2.)
Na nedeljo po svečnici je pri vseh sv. 

mašah darovanje žena in deklet za cerkev. Tudi 
letos bo tako v nedeljo, 5. februarja. Z vašimi 
darovi bomo plačali dela za dokončno ureditev 
ogrevanja v cerkvi. Bog vam povrni za darove!

KATEHEZA ZA ODRASLE 
(ponedeljek, 6. 2.) 

Naslednja kateheza za odrasle bo v 
ponedeljek, 6. februarja, po večerni sv. maši 
v župnijski pisarni. Odrasli imamo veliko 
verskega znanja. Naj bo to spodbuda, da 
ga delimo naprej tudi na skupnem srečanju 
enkrat na mesec. Lepo vabljeni. Srečanje vodi 
duhovni pomočnik Štefan Babič.

SREČANJE ŽPS (torek, 7. 2.)
Naslednje srečanje ŽPS bo v torek, 7. 

februarja, po večerni sv. maši v župnijski 
pisarni. Zaradi župnikove odsotnosti v 
prihodnjih dneh je ta sestanek nujen, da skupaj 
pogledamo na prihajajoči postni čas, ki ga letos 
začnemo na pepelnično sredo, 1. marca.

SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK 
(sreda, 8. 2.)

Letos bo v počastitev Prešernovega dne 
občinska akademija v Kulturnem domu 
Mengeš v torek, 7. februarja, ob 1900. Pol ure 
pred tem bo pred Kulturnim domom igrala 
Mengeška godba.

Prešernov dan je priložnost za poživitev 
naše kulturne zavesti in pripadnosti. Zares, naj 
Bog živi ves slovenski svet …, kot je zapisal 
naš pesnik. Na praznik ne pozabimo izobesiti 
državne zastave.

URA BOŽJEGA USMILJENJA 
(sreda, 8.2.)

V mesecu februarju bo ura Božjega 
usmiljenja v sredo, 8. svečana, po sveti maši.

SLOMŠKOVO BRALNO PRIZNANJE 
(petek, 10. 2.)

Drugo srečanje bralcev knjig za Slomškovo 
bralno priznanje (SBP) bo v petek, 10. 
februarja, ob 16.30 v župnijskem domu. Zimski 
večeri so daljši in zato lepa priložnost za branje 
dobrih knjig. Pretirano gledanje televizije 
nas siromaši, branje dobrih knjig pa bogati 
razmišljanje in ustvarjalnega duha bralcev. 
Zato se veselimo vseh otrok, ki radi berejo 
ter za branje prejemajo potrditve in nagrade. 
Izkoristite posebno polico v knjižnici Mengeš, 
na kateri so knjige za Slomškovo bralno 
priznanje. Nekaj pa si jih lahko izposodite 
tudi v župnijskem domu pri sestri Jelki, ki je 
koordinatorica za SBP v naši župniji.

SVETOVNI DAN BOLNIKOV (sobota, 11. 2.)
Na god Lurške Matere Božje je svetovni 

dan bolnikov. Marija se je na ta dan v Lurdu 
prikazala Bernardki in se ji razodela kot 
Brezmadežno spočetje. Lurd je kraj molitve in 
prošnje Mariji za zdravje na duši in telesu. Naj 
se tudi od nas dviga prošnja za zdravje: Marija, 
zdravje bolnikov, prosi za nas! 

TAIZEJSKA MOLITEV (sobota, 11. 2.)
Na drugo soboto v mesecu, 11. februarja, bo 

taizejska molitev ob 1900 v kapeli v župnišču. 
Ubrano petje ob spremljavi inštrumentov je 
slava, ki jo dajemo Bogu. Naj pritegne tudi 
druge k tej molitvi v tem zimskem času. Vsi 
lepo vabljeni!

KRŠČEVANJE (nedelja, 12. 2.)
V naši župniji so sv. krsti redno drugo 

nedeljo v mesecu. Tako bo tudi v februarju 



krščevanje v nedeljo, 12. februarja, ob 1100, 
srečanje za starše in botre pa v soboto, 11. 
februarja, ob 1600 v župnijski pisarni. Starše 
prosimo, da čim prej prijavite otroke za sv. krst.

Zimski meseci vzbujajo skrb staršev zaradi 
mraza in morebitnih prehladov otrok. Zato se 
posebej potrudimo, da krščujemo s toplo vodo, 
da je cerkev ogrevana tudi med obredom ... 
Veselimo se vsakega otroka.

INFORMATIVNA DNEVA na Škofijski 
klasični gimnaziji in Gimnaziji Želimlje 
(petek in sobota, 17. in 18. 2.)

Zavod sv. Stanislava v Šentvidu nad 
Ljubljano vabi na informativna dneva na 
Škofijski klasični gimnaziji in v Jegličevem 
dijaškem domu v petek, 17. februarja, ob 900 
in 1500 ter v soboto, 18. februarja, ob 900. Isti 
dan bo informativni dan tudi na Gimnaziji 
Želimlje, ki jo vodijo salezijanci. Vabljeni vsi 
iz 9. razreda, ki se odločate o vpisu na srednje 
šole. Vabljeni pa že učenci 8. razreda, da si 
ogledate delo in življenje v teh šolah.

STIČNA DIHA (18. 2.)
Dekanijski odbor mladih in SKAM 

organizirata duhovno-družabni dogodek 
Stična diha. Poznana je jesenska Stična 
mladih, ki zdaj v različnih krajih odmeva vse 

leto. Tako bo prišla tudi v Mengeš, in sicer v 
soboto 18. februarja. Za mlade bo pripravljen 
bogat program ob 16. uri v župnijskem domu. 
Nastopala bo glasbena skupina, odmevni 
gostje in povezovalni program. Mladi, pridite 
na ta dogodek. Vstop je prost.

DRUŽINSKA SV. MAŠA (nedelja, 19. 2.)
Tokratna družinska sv. maša bo v nedeljo, 

19. 2., ob 1000. Mašo oblikujejo veroučenci 
in starši 4. razreda. Lepo vabljeni! Po sv. 
maši ste povabljeni, da se ustavite in srečate 
v župnijskem domu. Hvala staršem, ki za 
družinske sv. maše spečete odlično domače 
pecivo. Zadnjih nekaj mesecev pa tudi skuhate 
in postrežete čaj za vse. 

SVETOPISEMSKA SKUPINA 
(ponedeljek, 20. 2.)

Srečanje svetopisemske skupine je pozimi, 
ko je sv. maša v župnišču, v župnijski pisarni. 
Tokrat v ponedeljek, 20. februarja, takoj po sv. 
maši. To je priložnost, da Božji besedi damo 
dodatno vrednost in sporočilnost. Tokratna 
besedila bodo z naslednje 8. nedelje med letom: 
Iz 49,1–5; Ps 62; 1Kor 4,1–5; Mt 6,24–34. 

»Iščite najprej Božje kraljestvo in njegovo 
pravico in vse drugo vam bo navrženo.«

MEĐUGORSKA MOLITEV (petek, 24. 2.)
Naslednja međugorska molitev bo v petek, 

24. februarja, takoj po sveti maši. Kot običajno 
prisluhnemo Marijinim sporočilom, razmišljali 
in častili bomo Boga v Presvetem zakramentu. 
Hvala, ker se boste odzvali Marijinemu 
povabilu k molitvi in češčenju Jezusa.

DUHOVNO-DRUŽABNI KONEC 
TEDNA ZA SREDNJEŠOLCE (24.–26. 2.)

Mladi MVM (Marijansko-vincencijanska 
mladina) vabijo na duhovno-družabni konec 
tedna, ki ga pripravljajo od 24. do 26. februarja 
v Podbočju. Tja lahko pridete z avtobusom, ki 
pelje iz Ljubljane do Brežic. Hvaležni bomo za 
prostovoljni prispevek (npr. 25 €).

Za prijavo do 15. februarja pokličite s. 
Vlasto Tacer (031 503 011) ali Katjo Albreht 
(068 175 409), prav tako pa lahko pri njima 
dobite še druge informacije.



Župnija Mengeš
 Trdinov trg 9
 1234 Mengeš
 telefon: 01/723-01-10

Poslovna računa 
 0230 1009 1305 775
 2900 0005 5800 562

Pisarna
 •  ponedeljek in torek 
 med 8.15 in 9.00
•  vsak večer po sveti maši
 •  po predhodnem dogovoru 

Odgovarja
 Janez Avsenik, župnik

 telefon: 040 789 435
 e-pošta: janez.avsenik@rkc.si
 www.župnija-mengeš.si

Svete maše
 Nedelja: 800, 1000 in 1800 

 Delavniki: 1800

DUHOVNO-DRUŽABNI KONEC 
TEDNA ZA OSNOVNOŠOLCE (17.–19. 3.)

Mladi MVM (Marijansko-vincencijanska 
mladina) vabijo na duhovno-družabni konec 
tedna za osnovnošolce od 4. do 9. razreda, 
ki bo v Šentjakobu ob Savi pri sestrah 
usmiljenkah od 17. do 19. marca. Program 
bo potekal posebej za drugo (4.–6. razred) in 
posebej za tretjo triado (7.–9. razred). Hvaležni 
bomo za prostovoljni prispevek (npr. 30 €).

Za prijavo do konca februarja pokličite s. 
Vlasto Tacer (031 503 011) ali Katjo Albreht 
(068 175 409), prav tako pa lahko pri njima 
dobite še več drugih informacij.

NAPOVEDUJEMO
• Sv. birma bo v Mengšu v četrtek, 27. 

aprila, ob 10h. Birmovalec bo pomožni škof 
Anton Jamnik.

• Oratorij 2017
Letošnji oratorij za otroke in mlade bo od 

21. do 26. avgusta. Rezervirajte si čas za bogat 
počitniški teden.

OGREVANJE CERKVE IN GOZD

Hvaležni smo za izkušnjo, da je v tem letu 
z novim načinom ogrevanja v cerkvi 

toplejše in prijetnejše. Zaradi ogrevanja gre 
topli zrak navzgor in potisne hladnega navzdol, 
kar nekateri občutimo kot prepih. Pomembno 
je, da nihče v župnijski cerkvi med sv. mašo na 
prezeba. Še naprej pa se bo za v cerkev treba 
toplo obleči.

Tiste, ki vas ogrevane klopi motijo, 
prosimo, da se usedete na sredino cerkve ali pa 
na stole ob straneh. Hvala za razumevanje.

Za ogrevanje uporabljamo lesne sekance, 
ki jih pridelamo v župnijskem gozdu. Zdaj je 
še nekaj lesa v gozdu, ki je ostal po žledolomu 
izpred nekaj let. Razmišljamo pa daljnoročno 
in v interesu župnije je, da kupi še kakšen gozd 
na Dobenem ali celo bliže v katastrski občini 
Mengeš. Morda ste med bralci Mihaelovega 
lista lastniki, ki ste pripravljeni prodati gozd 
na tem območju. Priporočamo se za dogovor 
in medsebojno pomoč. V zvezi s tem nas 
pokličite po telefonu ali pa se oglasite osebno 
in se dogovorimo.

ZAHVALA

Hvala gospe, ki je očistila lestence v cerkvi. 
Najbrž jih že dlje kakor 10 let ni nihče 

čistil. Zdaj pa so se spet zasvetili v svojem 
sijaju. Hvala tudi obema pomočnikoma, ki sta 
nesebično priskočila na pomoč, da je bilo delo 
opravljeno pred božičnimi prazniki.

Hvala gospodu Marjanu Žnidarju za 
popravilo odstopljenih ploščic v sanitarijah 
v župnijskem domu in vsem, ki ste župnijski 
dom po tem zidarskem posegu pospravili. Bog 
vam povrni.


