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Kadar pa se ti postiš,
si pomazili glavo in
umij obraz. Tako ne boš
pokazal ljudem, da se
postiš, ampak svojemu
Očetu, ki je na skritem.
In tvoj Oče, ki vidi na
skritem, ti bo povrnil.
(Mt 6,17-18)

POST
a pepelnično sredo začenjamo postni
čas. V tem času smo povabljeni k pokori,
poglobljeni molitvi in dobrim delom. To je
milostni čas za vso Cerkev, saj je post namenjen
tako papežu Frančišku, kot tudi zadnjemu
kristjanu na koncu sveta. Skupaj želimo stopiti
na pot duhovne in moralne prenove in k temu
vabimo tudi drug drugega.
Nekatere akcije potekajo za vrsto let. Ena
takih je tudi 40 dni brez alkohola. Nekateri
trdijo, da nimajo težav z alkoholom in zato ne
potrebujejo te akcije. Namen odpovedi alkoholu
v postnem času pa je tudi solidarnost z ljudmi, ki
trpijo zaradi alkohola. Z njimi smo solidarni in
odpoved je zagotovilo, da to zmoremo. Nekateri
imajo slabo navado, da silijo in ponujajo alkohol.
Morda se tisti, ki je nagnjen k pitju alkohola
težko obrani. Če pa drugi, ki nimamo težav
z alkoholom rečemo, da v postu ne pijemo
alkohola, bo toliko lažje tudi vsem ostalim.
Spet so nekateri, ki v postu ne pokusijo
nobenih slaščic. Spet tretji se odpovedo kavi.
Še težje pa se je odpovedati kakšni besedi, se
premagati v postu slabih misli in besed. Vse to je
spodbuda v postu.
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Hvala vsem, ki se v postu odločite tudi
za več molitve, za pogovor z Bogom. Hvala
vsem, ki obiščete našo cerkev preko dneva ali
pa molite k Bogu na skrivnem in tako kličete
Božji blagoslov tudi na vse, ki takrat delajo ali
ne morejo moliti.
S postom se približamo Jezusu. On sam se
je postil 40 dni v puščavi. Velikokrat je šel na
samoten kraj in se tam duhovno odpočil. Naj bo
tako tudi z našim postom v letu 2017.
POROČILO O DELU ŽUPNIJSKE
KARITAS MENGEŠ ZA LETO 2016
eto 2016 je za nami in dolžni smo predstaviti
poročilo o našem delu, ki obsega različne
vrste pomoči in druge dejavnosti. Želimo vas
seznaniti tudi s stroški, ki jih imamo in tudi z
viri prihodka.
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Pomoč s hrano, higienskimi potrebščinami,
obleko, obutvijo, različno opremo
Razdeli smo 90 kg sladkorja, 74 kg moke,
5 kg zdroba, 105 kosov zelenjavnih in 177
kosov mesnih konzerv, 30 litrov olja, 6 kosov
marmelade, 24 litrov mleka, 186 kg pralnega
praška in 3 zavitke otroških plenic. Iz podarjenih

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

Naš
utrip

sredstev smo za nakup hrane in higienskih
potrebščin porabili 592,13 EUR.
Razdelili smo 977 kg podarjene hrane:
zelenjavo, krompir, testenine, razne konzerve,
sladkor, 100 kg higienskih potrebščin za odrasle,
263 kosov šolskih potrebščin, 150 kg piškotov
za pogostitev na binkoštno nedeljo in obdaritev
varovancev v Domu sv. Katarine in Domu
počitka pred božičnimi prazniki. Podarjeno
hrano so darovali posamezniki, zelenjavo je
pridelala naša prostovoljka na vrtu, ki ga ima
Župnijska karitas v uporabi.
Iz intervencijskih zalog EU smo razdelili
1128 kg bele moke, 1138 kg graham moke, 1390
kg riža, 2415 kg testenin, 1708 kosov zelenjavnih
konzerv, 8501 litrov mleka in 1045 litrov olja.
Našim prosilcem smo razdelili še 4119
kg jabolk, ki jih je Škofijska karitas Ljubljana
prejela od slovenskih sadjarjev.
S hrano in higienskimi potrebščinami smo
pomagali 132 družinam in 78 posameznikom.
Poleg oblačil in obutve smo oddali več kosov
otroške opreme, pohištva, igrač in zdravil. Vse
je bilo podarjeno.
Drugi izdatki
Za nakup pisarniškega materiala, plačila
poštnine, nadomestila potnih stroškov in
stroškov izobraževanja, bančnih stroškov,
nakupa voščilnic, znamk, manjših daril za
jubilante in za skromne pogostitve smo porabili
2.147,37 EUR.
Znesek
9.616,10
EUR smo porabili za
plačilo položnic naših
prosilcev. Plačevali smo
stanovanjske
stroške,

Čudovito je, če
znamo srečevati
vsakega človeka
kot skrivnost in kot
bogastvo z vsem
spoštovanjem in če
mu znamo prisluhniti.
In seveda, če zna tudi
drugi prisluhniti nam.
Metka Klevišar

stroške elektrike, stroške kurjave, komunalnih
storitev, obveznega in dodatnega zdravstvenega
zavarovanja. Znesek 741,02 EUR smo porabili
za plačilo šolske prehrane in šolskih potrebščin
ter stroškov predšolskega varstva.
Vir dohodkov
Občina Mengeš nam je zagotovila 17,34%
sredstev, s katerimi razpolagamo, drugo so
darovi dobrotnikov, sredstva iz botrstva,
donacije in drugi prihodki.
Druge dejavnosti članov Župnijske karitas
Mengeš
Januarja smo ob 25. letnici ustanovitve naše
Karitas pripravili srečanje bivših in sedanjih
sodelavcev. Srečanja sodelavcev Karitas III.
Arhidiakonata v Kresnicah se je udeležila
ena sodelavka. Marca smo imeli občni zbor
Župnijske Karitas. Občasno se udeležujemo
strokovnih predavanj, ki jih redno pripravljata
Slovenska in Škofijska karitas. Na velikonočno
soboto smo v jutranjih in dopoldanskih urah
sodelovali pri čaščenju pred Božjim grobom.
Sodelavke Župnijske karitas smo sodelovale pri
sprejemu kipa Fatimske Marije v mesecu maju.
Na binkoštno nedeljo smo pripravili srečanje
bolnih in ostarelih. Srečanje se je začelo s
sveto mašo v župnijski cerkvi. Po sveti maši
je bilo družabno srečanje v župnijskem domu.
V okviru srečanja s starejšimi in bolnimi smo
praznovali 25. obletnico ustanovitve naše
Karitas ter 4. obletnico
ustanovitve gibanja Vera
in luč v Mengšu. Junija
in julija smo v župniji
praznovali zlati maši,

sodelavke Karitas smo pomagale pri pogostitvi.
Spremljali smo bolne in ostarele na Brezje. Naša
sodelavca enkrat mesečno pripravita molitev
v čast Medžugorske Marije. Septembra so
župnijo obiskali romarji iz Črnuč. Za postrežbo
smo poskrbele sodelavke Karitas. Novembra
smo pripravili pogostitev po otvoritvi razstave
Umetniki za Karitas. V Tednu Karitas smo se
udeležili srečanja sodelavcev na Ponikvi in
dobrodelnega koncerta Klic dobrote v Celju.
Varovancem zavoda Prizma iz Ponikve, enoti
Mengeš smo pripravili miklavževanje. Za
velikonočne in božične praznike smo osebam,
starim nad sedemdeset let, poslali voščila,
nekatere smo tudi obiskali. Pred božičnimi
prazniki smo obiskali varovance doma sv.
Katarine in Doma počitka Mengeš in jih obdarili
s piškoti. Vse leto obiskujemo bolne in ostarele
po domovih in v obeh domovih za ostarele;
naše sodelavke v obeh domovih sodelujejo pri
pogovornih skupinah in skupinah za druženje.

Zaključek
V letu 2016 smo opravili 2354 ur
prostovoljnega dela. Vsako leto znova
ugotavljamo, da materialna stiska naših prosilcev
nastane zaradi izgube službe, zaradi bolezni,
raznih zasvojenosti in drugih problemov. Vsak
primer želimo reševati po najboljših močeh. Dela
je na vseh področjih veliko, zato prostovoljci
Župnijske karitas vabimo medse nove sodelavce.
Ko pregledujemo opravljeno delo, čutimo, da
se moramo iskreno zahvaliti vsem dobrotnikom
za finančno in materialno pomoč. Delavcem
Filca d.d. in Marjanu Žnidarju prisrčna hvala
za pomoč pri razkladanju in prevozu hrane iz
evropskih rezerv. Hvala gospodinjam za pecivo,
sadje in sokove, ki jih radodarno naklonijo
ob različnih priložnostih. Hvala tudi našim
prosilcem in drugim posameznikom, ki nam
priskočijo na pomoč, ko jo potrebujemo. Hvala
vsem, ki molite za nas.
Minka

Z OBHAJANJEM PRVIH SOBOT
NA FATIMSKI NAČIN LAHKO
POMAGAMO DRUGIM
elotno fatimsko sporočilo hoče pomagati
ljudem, da bi živeli po Kristusovem
evangeliju in prišli v nebesa. Življenje po
Jezusovem nauku in njegovem zgledu prinaša
med ljudi mir in srečo že na tem svetu, zlasti pa
jim zagotavlja srečno večnost. Mnogi ljudje se za
Jezusov nauk in njegove zapovedi ne zanimajo.
Marija pa je mati tudi teh ljudi in jih hoče rešiti
za nebesa, zato se obrača na nas, da bi ji pri tem
pomagali. Po fatimskih pastirčkih nam naroča,
naj zanje molimo za spreobrnjenje in delamo
pokoro. To pomeni, da poleg molitve vdano
prenašamo različno trpljenje in neprijetnosti ali
si to celo sami naložimo. S tem zadoščujemo
za svoje in njihove grehe in prosimo Božjega
odpuščanja.
Ena od odličnih oblik, ki združuje molitev
in pokoro, zakrament sprave in zadostilno
obhajilo, je obhajanje petih prvih sobot na
fatimski način. Najprej vpliva na našo rast v
svetosti, saj v zadoščenje za svoje in tuje grehe
gremo k spovedi, molimo rožni venec, 15 minut
premišljujemo eno ali več skrivnosti rožnega
venca in prejmemo zadostilno sveto obhajilo.
Mati Marija nam obljublja, da nam bo ob smrtni
uri stala ob strani z vsemi milostmi, ki so
potrebne za naše zveličanje. Hkrati je to odličen
prispevek za svetovni mir in za mir po različnih
skupnostih, zlasti naših družinah.
Sestra Lucija se ni spomnila, da bi vprašala
Marijo, ali ta njena obljuba velja tudi za
kakšno drugo osebo, za katero opravljamo pet
prvih sobot; tudi za takšno, ki se za vero ne
zmeni. Smemo sklepati, da bi Marija Luciji to
zagotovila. Ker je celotno fatimsko sporočilo,
tako angelu miru kakor Materi Mariji,
usmerjeno na reševanje ljudi za nebesa, lahko
po človeško sklepamo, da velja tudi za druge,
saj je Bog neskončno usmiljen in je takšno
sklepanje skladno s Svetim pismom in naukom
Cerkve. To pomeni, da pred smrtjo ne bodo
odklonili prejema zakramentov, ali bodo vsaj
obudili popolno kesanje nad svojimi velikimi
grehi. Seveda to ne sme biti potuha za neresno
in grešno življenje.
p. Anton Nadrah, OCist.
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400 LETNICA VINCENCIJANSKE
KARIZME
letu 2017 Cerkev po celem svetu obhaja
400-letnico
vincencijanske
karizme
služenja ubogim. In sicer pod geslom: »Tujec
sem bil in ste me sprejeli« (Mt 25,35).
Jubilejno leto spominja na dva dogodka, ki
sta bila temeljna za poklicanost sv. Vincencija
Pavelskega in sta se zgodila leta 1617. 25. januarja,
na praznik spreobrnjenja apostola Pavla, je imel
svetnik svojo prvo pridigo o poslanstvu v kraju
Folleville v Franciji. Po tem, ko je nekaj dni
pred njegovo smrtjo spovedal nekega kmeta, je
doumel, v kakšni duhovni zapuščenosti živijo
reveži na kmetijskih področjih. Nekaj mesecev
kasneje, avgusta istega leta, pa se je kot župnik
v kraju Châtillon, srečal z revščino in bedo.
To je radikalno spremenilo njegovo življenje.
Vincencij Pavelski je spoznal, da je bilo ljudi
nujno izobraziti, jim pomagati zavedati se
lastnega dostojanstva, ga dvigniti na raven,
vredno človeškega bitja, ter jih poučiti o resnici
glede Boga.
Ta dva dogodka sta odločilno zaznamovala
začetek vincencijanske karizme, od katerega
sedaj mineva 400 let. Karizme v službi najbolj
ubogih, po zgledu sv. Vincencija Pavelskega,
zavetnika katoliških dobrodelnih organizacij.

Ob 400-letnici vincencijanske karizme pa
je bil navsezadnje oblikovan tudi logo. Osnova
le-tega je krog, sestavljen iz raznobarvnih
žarkov. Ti simbolizirajo različne kongregacije,
skupine in združenja z isto karizmo, ter obenem
tudi družbo z njeno nepopolnostjo, z njenimi
radostmi, upanjem. Na krogu sta dve zvezdi,
ki spominjata na omenjena dva dogodka oz.
»teološka kraja«, v katerih je sv. Vincencij
Pavelski prepoznal Božje stopinje v svojem
življenju. Zvezdi na logu povezuje križ svetlobe,
ki predstavlja vstajenje in binkošti. Sredi križa
pa je upodobljen svetnikov obraz. To opozarja,
da je vedno Duh tisti, ki vabi, da bi živeli kot
Vincencijanska družina.

Danes Vincencijansko družino sestavlja
225 vej različnih skupnosti posvečenega
življenja in združenj laikov, ki delujejo v več kot
osemdesetih državah na petih celinah. Njihovo
poslanstvo je izjemno raznoliko: od misijonov,
zdravstvene pomoči, dela z brezdomci, begunci,
zapuščenimi otroki, materami samohranilkami,
do izobraževanja, formacije in razvojnih del. V
naši župniji delujejo sestre usmiljenke, katerih
ustanovitelj je Vincencij Pavelski. Prav tako
pa v župniji deluje tudi MVM: Marijansko
Vincencijanska Mladina.

MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM OB
PETKIH OB 15H
Jezus je umrl na veliki petek ob okoli 3h
popoldne. Zato je ta ura posebej zaznamovana
z njegovo osamljenostjo na križu. Molili je
Psalm 22 in v njem vrstico: Moj Bog, zakaj si me
zapustil. O tem beremo v Matejevem evangeliju
(Mt 27,46). Zato mu želimo ob tej uri delati
družbo s premišljevanjem križevega pota ali
drugim premišljevanjem Jezusovega trpljenja.
Vabljeni, da se nam pridružite vsak petek ob 15h
v kapeli v župnišču.
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DOGODKI PRED NAMI
SPOVEDOVANJE
Zaradi sv. maš v župnišču zdaj ni priložnosti
za spovedovanje med tednom. Po potrebi pa
lahko potrkate in lahko opravimo spoved pred
sv. mašo v župnijski pisarni. Sicer pa naj v postu
velja posebno povabilo k pokori: priložnost za sv.
spoved je pred ali med nedeljskimi sv. mašami in
na postne petke eno uro pred sv. mašo, ki bo zato
vedno v župnijski cerkvi. Več spovedovanja bo
še pred veliko nočjo.
V Domžalah bo celodnevni spovedni dan
bo v petek, 7. aprila, od 7h do 19h. To bo tudi
spovedni dan v sklopu radijskega misijona na
Radiu Ognjišče.
V soboto, 8. aprila, bo od 16h naprej
spovedoval tuji spovednik iz Ljubljane.
Vabljeni ste k temu zakramentu Božjega
usmiljenja! Naj ne mine postni čas brez sv.
spovedi.

MOLITEV ROŽNEGA VENCA PRED
SVETO MAŠO
V praznovanju 100 letnice Fatimskih
dogodkov smo še posebej vabljeni k molitvi
rožnega venca. Veseli smo, da v župniji vsak
dan pol ure pred sveto mašo skupaj molimo
rožni venec. Skupaj molimo drug za drugega in
za vso župnijo. Na željo ŽPS pa se bomo posebej
potrudili za skupno molitev tudi pred ostalimi
svetimi mašami. Vabljeni, da pridemo k maši
nekaj časa pred mašo, se z molitvijo rožnega
venca umirimo in vstopimo v Jezusovo daritev.
Rožni venec bomo zato še posebej v postu molili
pred vsemi mašami, tudi pred mašo ob 10h.
Vabljeni, da se nam pridružite.

namenimo tudi molitev pred Najsvetejšim
češčenju sv. Jožefa in njegovega čistega srca. To
bo tudi lepa spodbuda v pripravi na praznik sv.
Jožefa, ki ga obhajamo 19. marca.
PRVI ČETRTEK (2. 3.)
Vsak četrtek pred prvim petkom v mesecu
je namenjen molitvi za nove duhovne poklice in
stanovitnost poklicanih. Radi molimo za našo s.
Sandro Salomejo Trojanšek, za ureditev statusa
p. Boštjana Nemaniča. Ob 400 letnici karizme
svetega Vincencija Pavelskega pa je priložnost,
da molimo tudi za duhovne poklice pri sestrah
usmiljenkah in duhovnikih lazaristih, ki
pripadajo tej karizmi.

PEPELNIČNA SREDA (1. 3.)
S pepelnico začnemo postni čas. Hvala
vsem, ki se boste pridružili akcijam »40 dni brez
alkohola« in drugim pobudam za post. Ta dan
boste maši ob 8h in ob 18h.
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 1. 3.) in na veliki petek (letos 14.
4.). Ta dva dneva se le enkrat na dan do sitega
najemo in se zdržimo mesnih jedi. Strogi post
nas 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 v družini kakšna slovesnost (poroka,
pogreb …), post in zdržek odpadeta.
Na postne nedelje popoldan ob 15h in
postne petke po sv. maši molimo križev pot.
PRVA SREDA V MESECU – MOLITEV
NA ČAST SV. JOŽEFU (1. 3.)
Vsaka sreda v tednu ima poudarek na sv.
Jožefu. Prvo sredo v mesecu pa v naši župniji

PRVI PETEK (3. 3.)
Na prvi petek dopoldne obiščemo bolnike
in ostarele na domu. Hvala svojcem, ki ponudite
možnost duhovnikovega obiska tistim, ki ne
morejo v cerkev. Nekateri pozimi ne upajo v
naše svetišče zaradi mraza in poledice na cesti.
Ti so lahko pri sv. maši pri sestrah usmiljenkah
na Zavrteh: med tednom ob 7h, ob nedeljah pa ob
10h. Prav tako jim vsaj za prvi petek z veseljem
prinesemo obhajilo na dom.
Na prvi petek zvečer ste vabljeni k
zakramentom. Uro pred sv. mašo bo molitev
pred Najsvetejšim za še ne rojene otroke in
njihove starše, pa tudi priložnost za sv. spoved.
Pri večerni sv. maši obnovimo našo posvetitev
Jezusovemu in Marijinemu srcu.
PRVA SOBOTA (4. 3.)
Vsako prvo soboto v mesecu pred
Najsvetejšim molimo premišljevalni rožni venec
eno uro pred sv. mašo. Prav tako obnovimo
posvetitev Mariji, ki obljublja uslišanje prošenj
in Božjo pomoč tistemu, ki jo izbere in se ji
posveti. To bo že tretja prva sobota v tem letu,
v katerem bomo obhajali stoletnico prikazovanj
Marije v Fatimi.
Živo je sporočilo, ki ga je Marija pred 100

leti posredovala pastirčkom. Takrat je bila prva
svetovna vojna in velika želja po miru. Marija
je obljubila mir za Evropo in tudi za ves svet,
če se bo ves svet in tudi takrat brezbožna Rusija
posvetila njenemu Brezmadežnemu srcu. Tudi
danes potrebujemo vse to in se ji toliko z večjo
željo in zaupanjem posvetimo in izročimo.
Skupna molitev in pobožnost je priložnost je, da
se ji posvetimo in izročimo v njeno materinsko
varstvo.
CELONOČNA MOLITEV PRED
NAJSVETEJŠIM (4. - 5. 3.)
Že več kot tri leta opravljamo celonočne
molitve pred Najsvetejšim v kapeli v župnišču
na prvo soboto. Hvala vsem, ki pridete k molitvi
tudi v času, ko jo morda vodi kdo drug. Lepo
povabljeni, da skupaj z nami molite od sobote, 4.
marca, po večerni sv. maši do jutranje sv. maše
v nedeljo, 5. marca. Zjutraj bomo zaključili s
češčenjem že ob 7.30, saj potem nadaljujemo
z molitvijo rožnega venca pred sveto mašo v
cerkvi.
Gotovo vsak molivec prihaja s svojim
namenom, prošnjo ali zahvalo. Ob tem pa vam
priporočamo v molitev p. Boštjana, našo sestro
Sandro Salomejo Trojanšek, ki nadaljuje svoje
priprave na večne zaobljube pri sestrah klarisa.
Sestre v času posta ne sprejemamo obiskov.
KRIŽEV POT (nedelja, 5. 3.)
Na prvo postno nedeljo, 5. marca, bo molitev
križevega pota v župnijski cerkvi. Molitev bo s
petjem pesmi za križev pot in premišljevalnimi
postajami križevega pota. To je eden od lepih
načinov kako vstopiti v postni čas z Jezusom, ki
gre na križev pot za nas.
KATEHEZE ZA ODRASLE
(ponedeljek, 6. 3.)
V marcu bo srečanje Kateheze za odrasle v
ponedeljek, 6. 3., ob 18.30 v župnijski pisarni.
V februarju ste poslušali o hierarhiji v katoliški
Cerkvi. Od kot škofje, duhovniki, diakoni in kje
je mesto kardinalom. Kdo je naslednik apostola
Petra, rimski škof in papež? Še več ste slišali ali
tudi vprašali na katehezah, ki jih za vas pripravlja
duhovni pomočnik gospod Štefan Babič.

DEVETDNEVNICA K SVETEMU
JOŽEFU (9.-18.3.)
Na praznik svetega Jožefa se bomo pripravili
tudi z 9 dnevnico, ki jo bomo obhajali vsak večer
pri sveti maši po predlogi papeža Janeza Pavla
II, Odrešenikov varuh, od četrtka, 9. marca
naprej. Vabljeni k Jožefu.
DUHOVNE VAJE ZA VEROUČENCE 8.
RAZREDA (10.-12.3.)
V mesecu marcu bodo duhovne vaje za
veroučence 8. razreda v domu duhovnih vaj pri
sestrah v Šentjakobu ob Savi. Radi se jih bomo
spomnili v molitvi, saj vemo, da če Gospod ne
zida hiše, se zaman trudijo njeni zidarji.
SREČANJE ZA VEROUČENCE
3. RAZREDA SKUPAJ S STARŠI
V PRIPRAVI NA PRVO SVETO
OBHAJILO (sobota, 11.3.)
V mesecu marcu pri družinski maši
sodelujejo veroučenci 3. razreda, ki se
pripravljajo na prvo sveto obhajilo. Kako naj
se pripravljamo na ta veliki dogodek, če ne
prav z obiskom svete maše, iz katere prihaja
evharistični zakrament. Zato se bomo srečali
otroci skupaj s starši v soboto, 11. marca, ob 10h
v župnijskem domu.
TAIZEJSKA MOLITEV (sobota, 11. 3.)
V soboto, 11. marca, ste povabljeni k postni
taizejski molitvi ob 19h. Molitev bo v kapeli
v župnišču. »Bodi tu in čuj zdaj z menoj, čuj
zdaj in moli!« vabi z Jezusovimi besedami
tudi taizejski spev. Z veseljem odgovorite na to
povabilo k molitvi!
KRSTI (nedelja, 12. 3.)
Krščevanje v naši župniji je drugo nedeljo v
mesecu. Tako bodo krsti v nedeljo, 12. marca, ob
1100, srečanje za starše in botre pa bo v soboto, 11.
marca, ob 1600 v župnišču. Morda premalokrat
poudarjamo, da otroke čim prej prijavite za
krst, da zapišemo njihove podatke in se o vsem
dogovorimo. Sv. krst naj bo priložnost, da se
skupaj z vso župnijo zahvalimo za dar življenja
otroka ter prosimo za Božji blagoslov in pogum
mladih staršev.
Križev pot v nedeljo, 12. marca, bo v
župnijski cerkvi ob 15h.

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.

SV. JOŽEF (sobota, 18. 3.)
Letos je god svetega Jožefa na postno
nedeljo. Liturgično zato ne moremo obhajati
tega praznika na nedeljo, saj ima postna nedelja
prednost. Zato ta praznik obhajamo že dan prej,
v soboto, 18. marca. Nekateri so začudeni, da je
sedaj tudi v cerkvenih koledarjih napaka. Toda
ni napaka, ampak liturgična sprememba.
Pred tremi leti smo se posvetili trem sv.
srcem in se s tem posebej priporočili tudi sv.
Jožefu. Zato je to še posebna priložnost, da tega
varuha družin in zavetnika delavcev prosimo za
potrebno pomoč v tem času. Sv. maši v Mengšu
bosta ob 8h in 18h.
Na svetega Jožefa se bomo pripravljali tudi z
9 dnevnico, ki jo bomo obhajali pri svetih maša
od 9. marca naprej.
V soboto, 18. marca torej vabljeni k Sv.
Jožefu na Vir pri Domžalah, kjer bo ob tej uri
osrednja dekanijska sv. maša ob tem prazniku.

Pojdimo torej k Jožefu (1Mz 41,55). Tam bo
priložnost za sv. spoved.
DRUŽINSKA SV. MAŠA (nedelja, 19. 3.)
Naslednjo družinsko sv. mašo bomo obhajali
v nedeljo, 19. marca, ob 10h. Sodelovanje
pripravijo veroučenci 3. razreda skupaj s starši.
To so naši prvoobhajanci, ki že razmišljajo,
kaj pomenita sv. obhajilo in Božja navzočnost v
evharističnem kruhu, kaj je sv. maša in zakaj se
radi zbiramo okoli oltarja, mize Božje daritve za
nas. Hvala vsem, ki skupaj z otroki pridete k sv.
maši.
Prvoobhajance, ki bodo v nedeljo, 14. maja,
pristopili k prvemu svetemu obhajil in njihove
družine priporočamo v molitev.
Križev pot v nedeljo, 19. marca, bo v Loki
ob 15h.
SVETOPISEMSKA SKUPINA (20.3.)
Naslednje srečanje svetopisemske skupine
bo v ponedeljek, 20. marca. Srečali se boste z
besedilom naslednje 4. postne nedelje. To pa je:
1 Sam 16,1b.6-7.10-13a; Ps 23, Ef ,8-14; Jn 9,1-41.
Evangelijski odlomek je o sleporojenem
fantu, ki mu je Jezus dal blata na oči in ga
ozdravil. Ta čudež je naletel na nasprotovanje.
Toda Jezus se dotakne ne le oči, ampak tudi srca.
Gospod vidi v srce.
Naj tudi postni čas odpira srce za Boga, oči
pa za ljudi v preizkušnjah in za pomoč.
MEĐUGORSKA MOLITEV
(četrtek, 23.3.)
V postnem času je vsak petek po maši
molitev križevega pota. Zato bo Međugorska
molitev v četrtek, 23. marca, po sveti maši.
Međugorje je kraj molitve in posta. Naj nas
nagovori Međugorska molitev v tem postnem
času.
POSTNO ROMANJE NA ŠMARNO
GORO (sobota, 25.3.)
V postu radi naredimo tudi kakšno delo
usmiljenja, pokore in molitve. To bomo združili
na Marijin praznik, Gospodovega oznanjenja,
ko bomo poromali na Šmarno goro. Odhod
peš iz Mengša bo ob 7h zjutraj. Sveta maša na
Šmarni gori pa ob 12h. Lepo vabljeni k Mariji
na Šmarno goro.

MOLITVENI PLESI bodo v soboto, 25.
marca, ob 20. uri, v Župnijskem domu.
PRESTAVITEV URE (nedelja, 26. 3.)
Zadnjo nedeljo v marcu prestavimo uro na
poletni čas. Uro premaknemo na poletni čas, kar
pomeni, da bomo zjutraj vstajali uro prej. Zvečer
pa bodo večerne svete maše uro kasneje in sicer
19h. Hvala za razumevanje.
Na 4. postno nedeljo, 26. marca, bo križev
pot ob 15h v župnijski cerkvi. Istočasno pa
bo dekanijska mladina molila križev pot od
Podstrani k Svetemu Mohorju nad Moravčami.
Mladi lepo vabljeni ob 15h na Podstran.
SREČANJE VERA IN LUČ
(nedelja, 26.3.)
Srečanje Vera in Luč v župniji Mengeš je
vsako 4. nedeljo v mesecu. Tako bo to srečanje v
nedeljo, 26. marca, ob 15h v župnijskem domu.
Povabimo tudi prijatelje in starše lučk in oseb s
posebnimi potrebami. Vsi dobrodošli.
Za Lučke bo to tudi postno srečanje in
priložnost za sveto spoved pred veliko nočjo.
PREDAVANJE PRED PRAZNOVANJEM
100-LETNICE PRIKAZANJA MARIJE
V FATIMI
Zakonca Mojca in Severin Maffi se
poglabljata v Marijina sporočila in upanju,
ki izhaja iz teh sporočil za človeštvo. Tokrat
nas bosta obiskala že tretjič. O prikazanjih
v Fatimi nam vsakič povesta kaj novega.
Naslov tokratnega predavanja je Po Marijinih
sporočilih v Fatimi zaznamovano stoletje, s
poudarkom na duhovnih orodjih v angelovi
in Marijini delavnici. Pred sto leti so nebesa

Župnija Mengeš
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1234 Mengeš
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namreč izbrala tri otroke v Fatimi. Angel
Portugalske in angel miru jih je pripravil na
srečanje z Marijo, ki jih je vključila v sodelovanje
pri božjem načrtu za človeštvo.
Predavanje bo v torek, 28. 3. 2017 po sveti
maši (okrog 19.45) v župnijskem domu.
ZAHVALA ZA VELIKODUŠNOST
V župniji Mengeš so vsako leto zelo podjetni
koledniki. Ti hodijo in vrat do vrat in prinašajo
veselo oznanilo o Božjem rojstvu. Kakor so
kralji iz Betlehema odšli po drugi poti na svoje
domove in domov prinesli oznanilo o rojstvu
novega kralja, tako tudi naši kralji prinašajo
oznanilo po vsej župniji. Morda so tudi letos koga
pomotoma izpustili. Hvala vsem, ki ste zaradi
tega svoje darove prinesli direktno v župnišče
in smo vaš dar dodali skupni koledniški akciji.
Vsi skupaj smo letos nabrali 5522,05€. Sredstva
smo nakazali na misijonsko središče Slovenije,
na katerega so se obrnili naši misijonarji in
zaprosili za podporo njihovih projektov.
Moški ofer, darovanje mož in fantov za
potrebe župnije opravimo vsako leto na nedeljo
po treh kraljih. Tudi letos so bili možje radodarni
in skupaj zbrali 1248€.
Ženski ofer, darovanje žena in deklet za
potrebe župnije opravimo vsako leto na nedeljo
po svečnici. Hvala vsem za darove. Skupaj ste
prispevale 2262,69€. Tako možem, kot ženam
zares za vse Bog povrni pri otrocih!
V prejšnji številki Mihaelovega lista smo
pisali, da želi župnija za oskrbo z lesno biomaso s
katero sedaj ogrevamo župnišče, cerkev, karitas
in župnijski dom, kupiti tudi kak gozd v bližini
Mengša. Hvala vsem, ki ste to informacijo vzeli z
dobro voljo in morda razmišljate, da bi tudi vaš gozd
ob tej priložnosti prodali. Bog vam povrni za to.

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

