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STATISTIKA 2017

KRSTI: Krščenih je bilo 35 otrok, v letu 
2016 pa 38. Od tega je bilo 21 dečkov in 14 
deklic. Iz cerkvenega zakona izhaja 21 otrok, 
14 otrok pa je bilo rojenih v zunajzakonski 
skupnosti. 

Krščevanje je drugo nedeljo v mesecu. 
Priprava je ob sredah zvečer. Otroka je potrebno 
za krst predhodno prijaviti v župnišču. Ob 
prijavi s seboj prinesite družinsko knjižico in 
otrokov rojstni list; če je boter iz druge župnije, 
pa tudi potrdilo o sposobnosti za botra. 

POROKE: Poročilo se je 10 parov, v letu 
2016 pa 12. Njihova imena so: Sašo – Petra, 
Peter – Nika, Leon – Sara, Dejan – Nina, 
Tilen – Polona, Jošt – Monika, Jan – Sandra, 
Tone – Tadeja, Peter – Anita in Simon – Meta. 
Najmlajša nevesta je imela 22 let, najstarejša pa 
39 let. Najmlajši ženin je imel 26 let, najstarejši 
pa 40 let. 

Kaj zaročenci potrebujejo za poroko? 
Najprej opravljen tečaj za zaročence ali šolo za 
zakon; če je kateri zaročenec iz druge župnije, 
tudi samski list. Za dober zakon je najboljša 
dobra priprava, pa seveda zgledi staršev. 

leto XXVII
2018
številka 1-21-2

Radi imamo človeka, ki 
zna lepo govoriti, toda 

velikokrat je še dragocenejši 
človek, ki zna poslušati.

(Lojze Kozar)

POGREBI: Pogrebov je bilo 42, v letu 
2016 pa 45. Bilo je 7 pogrebov več kot krstov. 
S cerkvenim pogrebom smo se poslovili od 28 
moških in 14 žensk. Najmlajši je dopolnil 37 
let, najstarejši pa 94. Povprečna starost umrlih 
je 74 let. Kar 24 župljanov ni bilo predvidenih. 
To pomeni, da niso prejemali zakramentov. Za 
to so odgovorni predvsem svojci. Če je kdo 
bolan, naj pokličejo duhovnika. Zakrament 
bolniškega maziljenja bolniku, ki se ne more 
spovedati, odpusti grehe, in mu daje moč, da 
premaguje greh in strah pred smrtjo. Podari 
mu potrpežljivost v trpljenju in notranji mir. 
Vrača mu telesno zdravje, če je to v njegovo 
duhovno korist. 

Ko nekdo umre, pokojniku lahko 
pomagamo tako, da darujemo za svete maše 
zanj ali opravljamo za pokojnega dobra 
dela. To pomeni, da darujemo denar za 
Karitas, misijone, obnovo cerkva ali v druge 
humanitarne namene oziroma delamo drugim 
dobra dela (tudi v fizičnem smislu) z namenom, 
da želimo dobra dela darovati za pokojnika. 

K prvemu svetemu obhajilu je pristopilo 
46 otrok. Darove Svetega Duha je pri birmi 
prejelo 45 mladih. 
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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

Modro srce se ne bo 
dalo vpreči v kolesje 
tekmovanja in ne bo 

grenilo življenja sebi 
in drugim s tem, da je 

vedno nad drugimi. 
(Ivan Golub)

Število nedeljnikov pri 4 mašah je 852. 
Najbolj je obiskana sveta maša ob 10h (279 
vernikov), najslabše pa sobotna večerna sveta 
maša (162 vernikov). To znaša 11 % vseh 
prebivalcev. Sedežev v klopeh in na stolih je 
v cerkvi 353. 

Župnija ima 25 bralcev beril, 16 
ministrantov in 5 pevskih zborov. 

PO PRAZNIKIH

Prazniki se končujejo, življenje se vrača v 
stare tirnice; želimo in upamo, da bomo kaj 

spremenili na boljše; še je čas…
Sodelavci Župnijske karitas smo že na 

začetku adventa začeli razmišljati o tem, 
kako bomo za božič in novo leto razveseliti 
starejše v naši župniji, ki živijo sami ali v 
družinah in oskrbovance v obeh domovih – v 
Domu počitka in v Domu sv.Katarine. Poleg 
rednega tedenskega dela smo začeli izbirati 
motive za voščilnice. Letos smo kar sami iz 
svojih fotoaparatov »potegnili« prizore zimske 
narave in prizore jaslic; slednje je prispevalo 
tudi nekaj zunanjih sodelavcev. Iz izbranih 
motivov smo naročili fotografije, nato smo 
izdelali voščilnice, vložili voščilo itd. Pri tem 
delu smo vključevali tudi člane naših družin. 
Kako smo veseli, ko nas na ulici, v trgovini 
ali okrog cerkve prejemniki obvestijo, da so 
voščilo dobili in se nam tudi zahvalijo. Nekateri 
vstopijo v naše prostore in nam voščila vračajo. 
Vse to delo, pogosto v 
hitenju, nas napolnjuje 
s prazničnim vzdušjem 
in pripomore, da sami 
najdemo čas za naše 

praznovanje, ki ima večjo vrednost zaradi 
zavesti, da smo z združenimi močmi nekaj 
napravili za druge.

Posebno doživetje je priprava na obisk v 
obeh domovih. Poleg voščilnic oskrbovancem 
ob obisku podarimo tudi zavojček domačih 
piškotov, ki jih gospodinje iz vse župnije vsako 
leto resnično velikodušno napečejo in škoda, 
da nas je le nekaj deležnih pogleda na škatle in 
škatlice in pladnje in posode sladkih dobrot. To 
je priložnost, da se vsem gospodinjam iz srca 
zahvalimo. Dolžni pa smo tudi sporočiti, kako 
so oskrbovanci piškotov veseli. Skoraj vsakdo 
vpraša:« Ja, kdo pa je to spekel?« Z veseljem 
odgovarjamo, da to prispevajo gospodinje iz 
mengeške župnije in ob vsakem odgovoru 
v škatlici piškotov začutimo sodelovanje 
vseh; sodelavci Karitas smo samo posredniki 
skupnega dela za dobro drugih. Po obisku 
tiho odhajamo na svoje domove. Srečanje s 
posamezniki nas napolni z zadovoljstvom, v 
sebi čutimo mir in spokojni se vračamo v svoje 
družine.

Koliko lepega nam kristjanom prinesejo 
božični prazniki! Kako naj v sebi ohranimo 
mir, ki smo ga prejeli? Nekdo nam je poslal 
voščilnico in nam zaželel, da naj božični mir 
traja in traja… Tudi v novo leto, ki smo ga 
začeli. Resnično, s sporočilom božične noči 
lahko živimo in drug drugemu dobro želimo!

Sodelavci Župnijske karitas



PRIDIGA NADŠKOFA ZORETA NA 
SREČANJU LOČENIH (2. del)

Kaj pa takrat, ko vas morebiti nekaj vleče, 
da bi pristopili k obhajilu, sami v sebi 

pa čutite, da bi to ne bilo prav? Kardinal 
Ouellet pravi, da v tistem trenutku lahko 
postanete vzgojitelji vseh sodelujočih pri maši 
za spoštovanje discipline zakramentov. Če 
ljudje po eni strani poznajo vaše prizadevanje 
za povezanost z oltarnim občestvom, z 
župnijo, po drugi strani pa vedo za brodolom 
vašega zakona in vašo ponovno zvezo, jim bo 
vaše ostajanje v klopi, medtem ko se drugi 
pristopajo k obhajilu, postavilo vprašanje: „Ali 
sem sam res boljši kristjan, bolj zvest in predan 
Kristusu, bolj zvest v svojem zakonskem 
življenju, kot pa je ta par, ki ostaja v klopi? 
Postali boste tudi vzgojitelji duhovnikov, 
mašnikov, za zvestobo in zavzetost. Ko bo 
namreč duhovnik videl, da ste ostali v klopi, 
se bo moral tudi sam vprašati, kako je z njim 
in njegovo duhovniško zvestobo: „Ali sem jaz, 
ki v tem trenutku delim zakrament Jezusove 
navzočnosti, res v polnosti pripravljen na to 
poslanstvo? Verjamem, da bo moral marsikdo 
zmoliti kesanje za svoje ravnanje, čeprav mu 
formalno nihče ne more nič očitati.

Vedno večkrat se, hvala Bogu, tudi 
dogaja, da ljudje, ki se ne morejo udeležiti 
zakramentalnega obhajila, ne ostanejo v klopi, 
ampak se med obhajilom postavijo v vrsto, ko 
pa pridejo pred duhovnika, s prstom na ustih 
ali z rokami, prekrižanimi na prsih, pokažejo, 
da so prišli prosit blagoslova – kakor otroci, ki 
še niso bili pri prvem obhajilu. V tej gesti se 
razodevata ponižnost in prošnja, ponižnost, ki 
se zaveda svojih meja, in prošnja za blagoslov, 
ki ga Bog nikomur ne odreka.

S tem je povezano tudi stalno iskanje svojega 
mesta v cerkvenem občestvu. Pred človeka, ki 
je ločen in je zaživel ponovno zvezo, postavlja 
izziv, kaj bo sedaj storil s svojo vero: jo bo 
skušal živeti v okviru možnosti, ki jih ima, ali 
pa se bo povsem odvrnil od občestva. Po drugi 
strani pa je to tudi spodbuda za občestvo, da za 
takšne pare postane kot Jezus na poti v Emavs. 
Jezus se je na tisti poti pridružil učencema, 
čeprav sta se oddaljevala od Jeruzalema in 
bežala od občestva, ki je bilo njun dom skozi 

tri leta. Ni ju zaustavil na poti, ampak je hodil z 
njima, dokler ga v Emavsu nista spoznala. Tudi 
krščansko občestvo mora hoditi s takimi pari in 
jim pomagati do spoznanja tistega poslanstva, 
ki ga v danem trenutku lahko živijo znotraj 
cerkvenega občestva, znotraj župnije. Cerkev 
je namreč več kot obhajilo in življenje v Cerkvi 
je več kot samo udeležba pri obredih.

V evangeliju smo slišali Jezusovo priliko o 
vinski trti in o vinogradniku. Beseda je tekla 
o očiščevanju in o obilnejšem sadu. Podobe 
te prilike so zgovorno pomenljive tudi za nas. 
Čeprav vse mladike rastejo iz iste trte, nimajo 
vse istega mesta na trti. Vse pa živijo iz sokov, 
ki tečejo po trti, in iz teh sokov tudi postajajo 
rodovitne. A vsaka na svojem mestu.

Jezus govori tudi o očiščevanju. Ne bi bilo 
prav, če bi na tem mestu spregovoril o različnih 
vrstah očiščevanja. Prosimo Svetega Duha za 
razsvetljenje, da bi vsak izmed nas na svojem 
mestu in ob priznavanju svojih grehov prišel 
do spoznanja, na kakšen način ga v konkretnih 
življenjskih razmerah Bog očiščuje. Sveti 
Duh naj nam tudi pomaga do spoznanja, da 
to očiščevanje, ki je včasih boleče in se nam 
lahko zdi nesmiselno, ne pomeni nič drugega 
kot uresničevanje Božje volje, da bi vsak izmed 
nas obrodil še več sadov. Bog lahko tudi tiste, 
ki so doživeli razpad svojega zakona in vstopili 
v nov odnos, očiščuje, da bi ob svojem času 
– tega pozna samo Bog sam – obrodili še več 
sadu.

Naj nam tudi današnje srečanje pomaga, 
da bomo odkrivali neomajno zvestobo Božje 
ljubezni in tisto rodovitnost svojega življenja, 
ki nam jo lahko podari samo Bog. Marija, Mati 
Cerkve, prosi za nas. Sv. Jožef, varuh svete 
Cerkve, prosi za nas. Amen.

(Sobota, 21. oktober 2017, cerkev sv. Jožefa 
na Poljanah: 1. slovensko SREČANJE ločenih 
v Cerkvi »Življenje po ločitvi«.)

VERSKI TISK
Mesec januar je posvečen verskemu tisku. 

Najprej zato, ker v decembru ali januarju 
obnovimo naročnino na različne časopise in 
revije. Na področju verskega tiska je veliko 
ponudbe. Tudi župnija Mengeš izdaja svoj list 
– Mihaelov list. Običajno izide vsak mesec, 



in sicer zadnjo nedeljo v mesecu za naslednji 
mesec. Odločil sem se, da izdam kar dvojno 
številko. Tako bom »pokril« mesec januar, 
februar in še del marca. Seveda so pri nedeljskih 
mašah še ustna oznanila. Poleg tega pa imamo 
še tri oglasne deske, kjer so objavljeni mašni 
nameni. Obvestila – preko plakatov – pa si 
lahko ogledate tudi na župnijskem domu. 
Dandanes vse več ljudi uporablja svetovni 
splet. Če se najde kdo, ki bi vse, kar objavljamo 
v Mihaelovem listu in pri mašah, objavljal 
na spletu, naj se oglasi v župnišču. V slogi 
je moč. Vsekakor je namen vseh verskih 
časopisov in revij, pa tudi cerkvenega radia, 
TV in interneta, da ljudi obvešča – informira 
in formira – oblikuje. Vera v nas potrebuje rast, 
zrelost in čas.

PAPEŽEVA POSLANICA
1. januarja vsako leto obhajamo Marijin 

praznik – Marija, Sveta Božja Mati. Ta dan 
je tudi svetovni dan miru. Papeži vsako leto 
napišejo posebno poslanico. Papež Frančišek 
je poslanico za leto 2018 naslovil MIGRANTI 
IN BEGUNCI: LJUDJE, KI IŠČEJO MIR. V 
njej našteje kar 20 izhodišč za pastoralno delo 
z begunci in migranti. Načrtno delo z njimi 
terja štiri dejavnosti: sprejemanje, varovanje, 
podpiranje in vključevanje.

DOGODKI PRED NAMI
CELONOČNO ČEŠČENJE NAJ-
SVETEJŠEGA (sobota, 6. 1.–nedelja, 7. 1.)

Radi bi molili in si izprosili blagoslov v 
novem letu. S to željo vas vabimo, da se nam 
pridružite pri celonočni molitvi od prve sobote 
po sv. maši do prve nedeljske sv. maše. Molitev 
bo v zimski kapeli v župnišču. Naj vas milost 
Božjega blagoslova pritegne med molivce pred 
Najsvetejšim. V februarju bo to s 3. 2. na 4. 2., 
v marcu pa prav tako s 3. 3. na 4. 3.

FILMSKI VEČER s Foto-video klubom 
Mavrica (sobota, 6. 1.)

Foto-video klub Mavrica tudi v tem letu 
pripravlja filmski večer, ki bo na praznično 
soboto Sv. treh kraljev, 6. januarja 2018, ob 19h 
v župnijskem domu.

VEROUK
Verouk se nadaljuje v ponedeljek, 8. 1. 2018. 

Do takrat so božično-novoletne počitnice. 

TAIZEJSKA MOLITEV
Bo drugo soboto v mesecu v zimski kapeli. 

V januarju (13. 1.) ob 16h; posebej povabljene 
družine. V februarju (10. 2.) in v marcu (10. 3.) 
bo po večerni maši. 

DRUŽINSKA SV. MAŠA (nedelja, 14. 1.)
Hvala vsem, ki se lepo odzivate na 

pripravljeno družinsko sv. mašo enkrat na 
mesec. Naslednja družinska sv. maša bo v 
nedeljo, 14. januarja, ob 10h. Tokrat sodelujejo 
veroučenci 5. razreda. Otroci se veselijo 
tudi postrežbe s pecivom po sv. maši. To je 
priložnost za srečanje, pogovor in prijateljsko 
druženje. V februarju bo družinska sveta maša 
11. 2. ob 10h. Sodelujejo veroučenci in starši 
4. razreda.

TEDEN MOLITVE ZA EDINOST 
KRISTJANOV

Bo od 18. do 25. januarja pod geslom: Tvoja 
desnica, Gospod, se je poveličevala z močjo (2 
Mz 15,6).

MEDŽUGORSKA MOLITEV (petek, 26. 1.)
Medžugorje je kraj molitve in češčenja 

nebeške Matere Marije in evharistije. Vabljeni 
k molitvi v petek, 26. januarja, po večerni sv. 
maši v zimski kapeli. Prijetno je skupaj častiti 
Marijo in prejemati blagoslov, ki ga je Bog 
pripravil vsem, ki ste se odzvali Njegovemu 
vabilu.

VERA IN LUČ V MENGŠU (nedelja, 28. 1.)
Redna srečanja Vere in luči v Mengšu so 4. 

nedeljo v mesecu. Tako bo srečanje v januarju 
v nedeljo, 24. januarja, ob 15h v župnijskem 
domu v Mengšu. Tudi osebe s posebnimi 
potrebami doživljajo bližino Boga in želijo 
biti v njegovi navzočnosti. To jim lahko 
omogočimo tudi s pripravo na zakramente. 
Več informacij lahko dobite pri gospe Niki in 
gospodu Janezu po telefonu 031 608 579. Lepo 
vabljeni!



V februarju se dobimo 25. 2., v marcu pa 
prav tako 25. 3., ko bo že cvetna nedelja. Vedno 
ob 15h. 

JEZUSOVO DAROVANJE – svečnica 
(petek, 2. 2.)

40 dni po Božjem rojstvu praznujemo 
Jezusovo darovanje v templju – svečnico. 
Sveča simbolizira darovanje. Za to, da sveti in 
razdaja toploto okoli sebe, podarja sama sebe. 
To je simbol za Jezusa, ki se daruje za nas. 

Prav tako je svečnica praznik Bogu 
posvečenega življenja. Torej praznik tistih, ki 
so se posvetili Bogu. Naj jih Bog ohranja v 
svojem varstvu in jim pridruži mnoge mlade, 
ki se bodo darovali Bogu v duhovnih poklicih.

SVETI BLAŽ (sobota, 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. Ta blagoslov 
naj varuje nas vse, ki moramo prepevati in 
veliko govoriti, da bi nas sv. Blaž obvaroval 
bolezni v grlu. 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 Svetega Duha.« Ker je v soboto že 
nedeljska sveta maša, bo blagoslov v čast sv. 
Blažu po koncu svete maše. 

PRVA SOBOTA (3. 2.) in (3. 3.)
Vsako prvo soboto v mesecu smo povabljeni 

k fatimski obljubi Marijinega varstva ter 
pomoči pri delu in prizadevanju za dobro. 
Uro pred sv. mašo bo v cerkvi premišljevalna 

molitev rožnega venca pred Najsvetejšim. 
Priložnost bo tudi za sv. spoved.

SREČANJE ŽPS (torek, 6. 2.) in (6. 3.)
Srečanje ŽPS bo v torek, 6. februarja, po 

večerni sv. maši. Člani lepo vabljeni. Tema: 
Starši, prvi vzgojitelji svojih otrok v veri. 

V januarju na predlog članov srečanje ŽPS 
odpade. 

KRSTI (nedelja, 11. 2.)
V januarju ne bo krstnega obreda. Prav 

tako ga ni bilo v oktobru in decembru, ker ni 
bilo kandidatov. Krsti bodo v nedeljo, 11. 
februarja, ob 11h. Srečanje za starše in botre 
bo v sredo, 7. februarja, ob 19h v župnišču. 
Otroka za krst predhodno prijavite v župnijski 
pisarni. S seboj prinesite družinsko knjižico in 
otrokov rojstni list. V marcu bo krščevanje v 
nedeljo, 11. 3., priprava pa v sredo, 7. 3., ob 19h. 

SVETOVNI DAN BOLNIKOV 
(nedelja, 11. 2.)

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 k Mariji za naše 
zdravje. Marija, zdravje bolnikov, prosi za nas!

DEKANIJSKO SREČANJE MLADIH – 
pohod z baklami k sv. Mohorju (petek, 12. 1.)

Mladi ste vabljeni na dekanijsko srečanje z 
baklami, ki bo v petek, 12. januarja, ob 19.30 
od Gradiškega jezera pri Lukovem parku k 
cerkvi sv. Mohorja pri Moravčah. 

ŠTIRIDESET DNI DO VELIKE NOČI 
(pepelnica, 14. 2.–velika noč, 1. 4.)

Post je čas milosti, čas duhovnih vaj vse 
Cerkve v pripravi na veliko noč. Izkoristimo 
ta čas tudi zase, za osebno duhovno poglobitev, 
molitev, odpoved in dobra dela.

Včasih ob tehničnih sredstvih, ki jih 
uporabljamo, doživimo, da aparati nekam 
»štekajo«, da ne delujejo prav, da lučke na 
štedilniku čudno utripajo … In kaj lahko takrat 



sami naredimo? Resetiramo. Boste rekli, kaj 
pa je to? Seveda, po slovensko: ponastavimo. 
Za nekaj časa izključimo napajalni kabel in 
napravo ponovno zaženemo. In zdi se, da vse 
dela še bolje kot prej. Vse se ponastavi in uredi, 
postavi na pravo mesto …

Nekaj podobnega je tudi post. 
Ponastavljamo stvari, ljudi in vse drugo v 
našem življenju. In jih postavljamo na prava 
mesta. Če je Bog na prvem mestu, so vse 
stvari na pravem mestu. K temu pomaga naš 
pogovor, pogovor z Bogom, kar je molitev. K 
temu pomagajo dobra dela, ko naredimo nekaj 
dobrega tudi za druge. K temu pomaga tudi 
odpoved, ko se čemu odpovemo in si priznamo, 
da nismo s čim zasvojeni, od česa odvisni. Vse 
to daje občutek svobode in potrditve samega 
sebe v luči Boga, ki nas ima neskončno rad.

SREČANJE ZA STARŠE 
PRVOOBHAJANCEV 

Srečanje bo v četrtek, 15. 2., ob 19h v 
župnijskem domu. Tema: Maša nas povezuje z 
Bogom in z ljudmi. Vabljeni!

BOLEZEN
Duhovnega pomočnika g. Štefana Babiča 

je v četrtek, 14. 12., prizadela lažja oblika 
možganske kapi. Potrditev te diagnoze je prejel 
pri nevrologu v sredo, 20. 12. V januarju (15. 1.) 
ga čakajo še nadaljnje preiskave (CT glave). G. 
Štefan se priporoča v molitev. Dokler se stanje 
ne izboljša, ne bo v spovednici. Prav tako ne 
bo vodil svetopisemske skupine in verouka za 
odrasle. Ti skupini sedaj začasno odpadeta. 
Če bosta, boste izvedeli pri maši. Za sedaj g. 
Štefan ne pridiga in tudi ne mašuje samostojno. 
Seveda pa somašuje. Svetovano mu je bilo, naj 
počiva. G. Štefan sedaj ne bo več prisoten na 
molitvenih skupinah bodisi pred sveto mašo 
bodisi po njej. 

RAZLIČNE MOLITVENE SKUPINE 
IN NAMENI

Vsako sredo se moli po sveti maši. Prva 
sreda je namenjena pobožnosti v čast sv. 
Jožefu, ostale srede po različnih namenih, npr. 
v čast Božjemu usmiljenju.

Prvi četrtek v mesecu se po sveti maši moli 
za nove duhovne poklice. 

Prvi petek v mesecu se eno uro pred sveto 
mašo moli za nerojene otroke. 

Prvo soboto v mesecu se eno uro pred sveto 
mašo moli premišljevalna molitev rožnega 
venca (fatimski način). Po sveti maši pa je 
celonočno češčenje v zimski kapeli. 

Medžugorska molitev je običajno zadnji 
petek v mesecu po sveti maši. Taizejska 
molitev je drugo soboto v mesecu po sveti 
maši. Molitveni plesi so po dogovoru drugo ali 
tretjo soboto v mesecu. Januarja odpadejo. 

POST 2018
Različne so pobude za postni čas. Na nekaj 

izmed njih velja spomniti in povabiti.

Postna postava
Postni čas, ki se začne s pepelnično sredo, 

nas vsako leto pripravlja na veliko noč. Naj 
bo to res čas milosti, duhovne poglobitve in 
dobrih del, ki jih bomo darovali za potrebe 
Cerkve in vsega sveta.

Cerkev za postni čas določa tudi posebne 
oblike spokornosti. Strogi post je na pepelnično 
sredo (letos 14. februarja) in na veliki petek 
(letos 30. marca). Ta dva dneva se le enkrat 
na dan do sitega najemo in se zdržimo mesnih 
jedi. Strogi post veže od izpolnjenega 18. leta 
do začetka 60. leta.

Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke 
v letu. Zunaj postnega časa smemo zdržek od 
mesnih jedi zamenjati s kakim drugim dobrim 
delom pokore ali ljubezni do bližnjega. Zdržek 
od mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega 
14. leta. Kadar je praznik (cerkveni ali državni) 
na petek ali je kakšna slovesnost v družini 
(poroka, pogreb …), post in zdržek odpadeta. 

40 dni brez alkohola
Tudi letos vas vabimo k postni akciji 

slovenske Karitas 40 dni brez alkohola. 
Alkoholizem je eden večjih problemov v 
Sloveniji. Kaj lahko storimo? Smo podpora 
vsem, ki trpijo zaradi alkoholizma, in 
vsem ozdravljenim alkoholikom, da lahko 
živimo brez alkohola. Ni potrebno, da vedno 



nazdravljamo z alkoholom, saj nazdravljamo 
človeku in ne pijači ... Hvala vsem, ki se boste 
odzvali tej pobudi.

Dobrodelnost
Radio ognjišče išče nove prijatelje radia 

Ognjišče – PRO. Priporočen minimalni znesek 
je 30 € letno (2,5 € na mesec). Hvaležni so za 
vsak evro, ki ga kot skrbni gospodar namenjajo 
za nemoteno delovanje. Če še niste PRO, a bi 
bili pripravljeni biti, pokličite 01-512-11-26 
ali pojdite na splet: radio.ognjisce.si. V cerkvi 
zadaj je revija PRO. Lahko jo vzamete. 

Exodus TV išče botre. Trenutno imajo 
200.000 ogledov na dan. Delujejo že 9 let in 
vstopajo v 10 leto. Letos bi radi nekaj romarskih 
cerkva in stolnic opremili s stalnimi kamerami 
in tako omogočili redne neposredne prenose. 
Zato potrebujejo nove botre. Pa tudi sedaj 
životarijo in zaposleni imajo minimalne plače. 
Njihov naslov je Exodus TV, Radovanova 
ul. 2, 2000 Maribor. V cerkvi zadaj so tudi 
formularji za nove botre. 

KRIŽEV POT (vsak petek v postnem času 
po sveti maši in vsako postno nedeljo ob 15h)

1. postna nedelja: 18. februar ob 15h v 
župnijski cerkvi

2. postna nedelja: 25. februar ob 15h v 
cerkvi v Loki pri Mengšu

3. postna nedelja: 4. marec ob 15h v 
župnijski cerkvi

4. postna nedelja: 11. marec ob 15h v 
župnijski cerkvi

NAPOVEDUJEMO
Potrjeni datum sv. birme v tem letu je 

sobota, 21. april, ob 10h. Letos bo birmovalec 
up. ljubljanski nadškof msgr. Alojz Uran. 

Prvo sveto obhajilo bo v nedeljo, 13. 5., 
ob 10h.

Poletni oratorij bo od ponedeljka, 20. 8., 
do sobote, 25. 8. 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE
 13. januar: Pristava in M. Mengeš zahodno 
  od Liparjeve
 20. januar:  V. Mengeš od Grobeljske 
  do Kolodvorske
 27. januar:  V. Mengeš severno 
  od Prešernove in Kolodvorske
 3. februar:  M. Mengeš vzhodno 
  od Liparjeve 
 10. februar:  Topole in Dobeno
 17. februar:  Pristava in M. Mengeš 
  zahodno od Liparjeve
 24. februar:  V. Mengeš od Grobeljske 
  do Kolodvorske
 3. marec:  Loka
 10. marec:  V. Mengeš severno 
  od Prešernove in Kolodvorske
 17. marec:  M. Mengeš vzhodno 
  od Liparjeve

VPIS MAŠ 
Vpis maš za marec in april bo v soboto, 3. 

februarja, od 7h do 8h. Za svete maše pa seveda 
lahko svoj dar prinesete tudi kak drug dan. 

VAJE ZA MINISTRANTE 
Vaje bodo v soboto: 20. 1., 27. 1., 3. 2., 10. 

2., 17. 2., 3. 3. in 10. 3. Vabljeni! 

MLADINSKI VEROUK 
Mladinski verouk bo zopet od 19. 1. dalje 

ob 20h. Mladi, vabljeni! 

GOSPODARSKI SVET
Seja bo v nedeljo, 21. 1., ob 19h (po sveti 

maši) v župnišču. 

MOŠKI OFER 
Moški ofer ob v nedeljo, 7. 1., ter tudi 6. 1. 

zvečer, ko bo nedeljska maša. Ženski ofer bo v 
nedeljo, 4. 2., in 3. 2. zvečer. 
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Župnija Mengeš
 Trdinov trg 9
 1234 Mengeš
 telefon: 01/723 01 10

Svete maše
 Nedelja: 800, 1000 in 1800 

 Delavniki: 1800

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

Poslovni račun 
 0230 1009 1305 775, NLB

Odgovarja
 Marko Košir, župnik
 telefon: 040 200 367
 e-pošta: marko.kosir@rkc.si
 www.župnija-mengeš.si

Sobota – SV. TRIJE KRALJI 6. 1. 8.00 Mija Labrović  

  18.00 Janez Bregar  

1. nedelja med letom 7. 1. 8.00 Matevž Bolta Rok Burja 

  10.00 Ana Pišek Marička Benda 

2. nedelja med letom 14. 1. 8.00 Janez Slokan Helena Škrlep 

  10.00 DRUŽINSKA MAŠA 

3. nedelja med letom 21. 1. 8.00 Martina Burja Sara Košak 

  10.00 BIRMANCI BIRMANCI 

4. nedelja med letom 28. 1. 8.00 Špela Urankar Katarina Marin Hribar 

  10.00 Rok Posavec Andrej Mehle 

Petek – SVEČNICA 2. 2. 8.00 Zvonka Košak  

  18.00 Katarina Štruklec  

5. nedelja med letom 4. 2. 8.00 Mija Labrović Polona Kunstelj 

  10.00 Andrej Potočnik Urša Posavec 

6. nedelja med letom 11. 2. 8.00 Matevž Bolta Martina Burja 

  10.00 DRUŽINSKA MAŠA 

Sreda – PEPELNICA 14. 2. 8.00 Polona Leskovec  

  18.00 Marička Benda  

1. POSTNA NEDELJA 18. 2. 8.00 Zvonka Košak Janez Slokan 
  10.00 Bojan Bartulović Tea Žnidar 

2. POSTNA NEDELJA 25. 2. 8.00 Helena Škrlep Rok Burja 
  10.00 Katarina Štruklec Bojan Mehle 

 

BRALCI BERIL


