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PREK GOLGOTE GRE POT V RADOST

Že sredi postnega časa vam želimo 
blagoslovljene velikonočne praznike. Golgota, 

na kateri je bil Jezus križan za nas, nam razodeva 
Božjo ljubezen do človeka. 

Bogu je mar za tebe in mene. Za nas daje 
svoje življenje. Daje ga, da ga spet prejme in s 
poveličanimi ranami živi na veke.

To ja razlog za veselje, ki ga oznanjamo in o 
Njem pričujemo veseli kristjani. Veselo alelujo 
vam želiva vaša duhovnika 

Štefan Babič in Janez Avsenik

VELIKONOČNO VOŠČILO 
SLOVENSKIH ŠKOFOV: NOČ JE 
VELIKA

Dobro je, da je velika noč spomladi, saj nam 
tako še narava pomaga krepiti vero v vstajanje 

in v življenje. Mrtva narava se prebuja, vstaja od 
mrtvih. Sveto pismo pravi, da je tudi Jezus vstal od 
mrtvih. Še več. Cerkev uči in kristjani verujemo, da 
bo tudi človek vstal k novemu, večnemu življenju. 

Na veliko noč beremo v prvem berilu odlomek 
Petrovega govora, v katerem apostol pravi: »Veste 
o Jezusu iz Nazareta …« (Apd 10,38) Peter je 
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Kristus je vstal od 
mrtvih, prvina njih, 

ki so zaspali.
(1Kor 15,20)

poslušalce spomnil na to, kar so že vedeli, pa vendar 
niso verovali, niso živeli v skladu s tem vedenjem. 
Oznanil jim je Jezusa iz Nazareta, ki je delal velika 
znamenja, ki je umrl, a tudi vstal od mrtvih (prim 
Apd 10, 34-43). To je bilo Petrovo pričevanje. To je 
bilo njegovo prepričanje, da nekaj vedeti o Jezusu 
pomeni predvsem verovati v njegovo vstajenje od 
mrtvih. To je bilo Petrovo zagotovilo, da lahko 
svojo vero v Jezusovo vstajenje naslonim na priče. 
Mi danes nimamo le prvotnih prič, tistih, ki so 
se ob veliki noči srečali z Jezusom. Mi imamo 
še druge priče. To so predvsem svetniki, ki jih je 
»velika množica« (Raz 7,9).

»Veste o Jezusu …« Škofje in duhovniki 
vsako nedeljo govorimo o njem, pa še med tednom 
ob različnih priložnostih, verni in neverni pa 
poslušate naše oznanilo. A vedeti še ne pomeni 
verovati in živeti.

Ob veliki noči obnavljamo svojo vero v 
Jezusovo in naše vstajenje. Vero v vstajenje in 
večno življenje krepimo in izpovedujemo, ko 
redno in zavzeto opravljamo svoje dolžnosti, ko 
lepo pripravimo in obhajamo velikonočna in vsa 
druga bogoslužja, ko smo pri vsem svojem delu 
zazrti tja čez, v tisto, kar »oko ni videlo, uho ni 
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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

Postni čas je ugoden 
čas za  odpiranje 

vrat vsakemu, ki je 
pomoči potreben in 

za prepoznavanje 
Kristusovega obličja 

v njem. (papež 
Frančišek, postna 

poslanica 2017)

slišalo in kar v človekovo srce ni prišlo« (1 Kor 2,9), 
ko potujemo s tistimi, v katerih prepoznavamo 
vzornike in priprošnjike.

Apostol Peter je vedel o Jezusu tisto bistveno, 
ker se je z njim srečeval tri leta. Več je vedel o 
Jezusu na veliki petek, ko ga je Jezus po zatajitvi 
pogledal in se ga usmilil. Še več je vedel po veliki 
noči ob srečanjih z vstalim Jezusom. A največ je 
Peter vedel o Jezusu takrat, ko je v Rimu pretrpel 
mučeniško smrt in se z Jezusom srečal iz obličja 
v obličje. In Peter zdaj ve vse o Jezusu. Ker je pri 
Njem in ga gleda »iz obličja v obličje«.

Ob veliki noči delajmo korake v to smer. Tudi 
če se opotekamo, omahujemo, padamo, nas vstali 
Jezus spremlja in krepi. On, ki tako razlaga Božjo 
besedo, da postaja naše srce goreče. On, ki dan za 
dnem pred našimi očmi blagoslavlja in lomi kruh 
ter nam daje sebe v hrano. Temelj temu dogajanju 
je Jezus postavil na veliko noč s svojim vstajenjem 
od mrtvih. Zato je noč velika, ker iz nje klije tudi 
za nas novo, večno življenje.

Slovenski škofje želimo velikonočno upanje 
v večno življenje in zato tudi veselje vsem 
duhovnikom, redovnikom in redovnicam, vsem 
vernikom doma in po svetu, še posebej pa vsem 
bolnim in trpečim. 

Vaši škofje

TRI POSTNA VODILA

Že nekaj časa smo v postu; znana so tri postna 
vodila: dobrodelnost, post in molitev. Psiholog 

Jim Schroeder ugotavlja, da imajo ti trije stebri tudi 
vpliv na podzavest.

Dobrodelnost pomeni 
razdajanje sebe in svojih 
dobrin. Raziskave kažejo, 
da pomoč drugim lahko 

zelo koristi tistemu, ki to dela. Številni ljudje 
izjavljajo, da jim pomoč drugim pomaga, da se 
bolje počutijo in cenijo tisto, kar imajo. Dajemo in 
obenem prejemamo v zameno za to.

Kar zadeva molitev, raziskave kažejo, da 
sta vera in tesen odnos z Bogom povezana z 
zmanjšanjem zaskrbljenosti, stabilnostjo v 
odnosih, pozitivnim vedenjem in z manj depresije. 
Ko molimo k Bogu v želji, da bi se mu približali, se 
izboljša naše duhovno in telesno življenje.

Postu se tudi v javnosti pripisuje vrsta ugodnih 
vplivov na duševno in telesno zdravje. Post 
povečuje vzdržljivost in samonadzor. Odpoved 
hrani se bogato obrestuje na različne načine.

Vsa tri postna vodila so stara vsaj 2000 let, 
vendar se jim pogosto izogibamo ali jih preziramo. 
Boljše celostno zdravje se ne napaja v puhlosti, 
ampak v prizadevanju za zveličanje nas samih in 
drugih. (vir: E-novice 12, 2017)

Želimo da bi vselej, ne le v postu, znali skleniti 
roke k molitvi, pobožati in objeti ter se v korist 
sebi in drugim znali odreči materialnim dobrinam. 
Podprti s tremi »stebri« želimo uzreti slavo 
vstalega Kristusa. Vsem želimo veselo veliko noč!

Sodelavci Župnijske karitas

400 LET VINCENCIJANSKE KARIZME

Letos se sestre usmiljenke, skupaj z vso 
vincencijansko družino, veselimo 400-letnice 

karizme sv. Vincencija Pavelskega. Zato bomo v 
tem jubilejnem letu v vsaki številki Mihaelovega 
lista prispevale kratek članek ali pričevanje. 

Govorile bomo o 
našem poslanstvu, o 
ustanoviteljih – sv. 
Vincenciju Pavelskem in 
sv. Ludoviki de Marillac 



– in dogodkih iz njunega življenja ter o velikih 
Božjih delih, ki jih Bog dela še danes. 

Tokrat vam želimo na kratko predstaviti tri 
družbe vincencijanske družine, ki delujejo v 
Sloveniji. Člani teh družb živijo svojo posvečenost 
v skupnosti in se po zaobljubah darujejo Bogu 
za službo ubogim. Prizadevajo si pomagati jim 
na vseh področjih, tako v duhovni kakor tudi 
materialni revščini. 

Misijonska družba – lazaristi kot duhovniki 
sledijo Vincencijevemu duhu z oznanjevanjem 
Boga za zveličanje ljudi. Po Vincencijevem 
zgledu vztrajno in zavzeto vodijo ljudske 
misijone ter spremljajo Bratstvo bolnikov in 
invalidov. Posvečajo se vodenju duhovnih vaj in 
drugih srečanj za moralno in duhovno prenovo 
slovenskega ljudstva. Dva dobro znana duhovna 
centra lazaristov v Sloveniji sta Hrib sv. Jožefa 
nad Celjem in Mirenski grad pri Gorici. Poleg 
pomoči brezdomcem je na voljo študentski dom sv. 
Vincencija v Ljubljani. 

Hčere krščanske ljubezni sv. Vincencija 
Pavelskega – usmiljenke v duhu karizme 
želijo ljubiti Boga s služenjem ubogim. V Domu 
sv. Katarine v Mengšu dajejo celotno oskrbo 
bolnim in ostarelim. Pomagajo tudi osamljenim, 
odrinjenim na rob družbe in ubogim. Posvečajo 
se duhovni revščini današnjega časa. Sestre 
delajo kot katehistinje po župnijah in so vključene 
v župnijsko pastoralo. V provincialni hiši v 
Šentjakobu organizirajo duhovne vaje za mlade 
in odrasle ter tako oznanjajo Kristusa in njegovo 
ljubezen do vsakega človeka. 

Marijine sestre čudodelne svetinje so bile 
ustanovljene na slovenskem ozemlju. Ustanovila 
jih je usmiljenka, božja služabnica s. Jožefa 
Leopoldina Brandis za nočna dežurstva pri 
bolnikih. Danes se sestre posvečajo delom po 

bolnišnicah in domovih za ostarele. Delijo pomoč 
revnim in pomagajo brezdomcem. Vodijo otroški 
vrtec Nazaret in Vincencijev dom za starejše v 
Štepanji vasi. Pod vodstvom Marijinih sester deluje 
tudi skupina Gradimo prijateljstvo, ki organizira 
letovanje za invalide, duhovne vaje in razstave 
ročnih del invalidov.

Sestre usmiljenke iz Mengša

DOGODKI PRED NAMI

PREHOD NA POLETNI ČAS (nedelja, 26. 3.)
Zadnjo nedeljo v marcu preidemo na poletni 

čas. Ta je pomaknjen eno uro naprej, torej bomo 
tudi vstali uro prej. 

Večerne sv. maše bodo zato eno uro pozneje 
– ob 19h. 

Molitvene ure pred Najsvetejšim vsako 
sredo bodo v tem času pred sv. mašo, in sicer ob 
18.15, medtem ko bodo prvo sredo in za molitveno 
uro Božjega usmiljenja ob 18.00.

Sv. maše in molitve med tednom ne bodo več 
v kapeli, ampak v cerkvi, razen če bo oznanjeno 
drugače.

Celonočna molitev pred Najsvetejšim pa 
ostaja v kapeli v župnišču. Vabljeni katero koli uro 
k temu češčenju.

Spovedovanje
Med tednom bo spovedovanje vedno pred sv. 

mašami, ob nedeljah pa tudi med njimi. 
Spovedovanje tujega spovednika bo v soboto, 

8. aprila, od 16h naprej.
Celodnevno spovedovanje več spovednikov bo 

v sklopu radijskega misijona na Radiu Ognjišče v 
cerkvi v Domžalah v petek, 7. aprila, od 7h do 
19h.

P. Boštjan Nemanič pa bo spovedoval v 
ponedeljek, 10. aprila, od 16h naprej.

Naj se nas dotakne zakrament odpuščanja in 
Božjega usmiljenja. Zapoved nam govori: Spovej 
se svojih grehov vsaj enkrat v letu in vsaj v 
velikonočnem času tudi sprejmi Sveto Rešnje telo.

PREDAVANJE PRED 100. OBLETNICO 
DOGODKOV V FATIMI (torek, 28. 3.)

Zakonca Mojca in Severin Maffi se poglabljata 
v Marijina sporočila in upanje, ki izhaja iz teh 
sporočil za človeštvo. Tokrat nas bosta obiskala že 
tretjič. O prikazanjih v Fatimi nam vsakič povesta 
kaj novega. Izžarevata zaupanje v Marijino 



priprošnjo, saj sta prav ob obisku fatimske Marije 
romarice pred leti doživela čudežno ozdravljenje in 
pomoč.

Naslov tokratnega predavanja je Po Marijinih 
sporočilih v Fatimi zaznamovano stoletje. Njun 
gost bo p. Leopold Grčar z Brezij. 

Predavanje bo v torek, 28. marca, po sv. maši 
(okrog 19.45) v župnijskem domu. Mašo bo daroval 
in nas med njo nagovoril p. Leopold Grčar.

VPIS MAŠ ZA MAJ IN JUNIJ (sobota, 1. 4.)
V naši župniji vpisujemo sv. maše za dva 

meseca vnaprej. Tako jih bomo na prvo soboto v 
aprilu ob 7h začeli vpisovati za maj in junij. Kar 
nekaj je še prostih terminov za sv. maše v aprilu. 
Hvala vsem, ki darujete zanje.

Za sv. maše pa lahko darujete tudi pozneje in 
ne le na ta dan. Bog vam povrni!

Še vedno po naših namenih mašuje tudi p. 
Boštjan. Spomnimo se ga v naših molitvah, da bi 
se uredil njegov status.

DRUŽINSKO ROMANJE V ŽUPNIJI 
MENGEŠ (2. 4.)

Včasih se čudim, kako blagoslovljena sem, 
da lahko živim v tako lepi deželi, kot je Slovenija. 
Vsa zelena, hribčki in dolince, reke, gozdovi … 
Mogoče je resnična tista zgodba, da si je Bog ta 
košček Zemlje pustil za svoj »vikend«. To lepoto 
so najbrž uzrli tudi naši daljni predniki, saj so na 
mnoge hribčke zgradili cerkvice in nato romali 
k svetnikom. Tako so si vsaj malo spočili dušo 
in srce od trdega vsakdana ter se priporočili ali 
zahvalili Bogu. 

Tudi danes smo v vsej tej naglici lačni oddiha 
v naravi, Božje besede, prijetne družbe … Pa je 
padla ideja za družinska romanja po božjih poteh 
Slovenije. Eno nedeljo v mesecu bi skupaj poromali 
po eni od božjih poti in tako združili prijetno s 
koristnim: pohod, mašo in prijetno družbo. Za 
češnjo vrh smetane bi izvedeli še kaj zanimivega o 
sami božji poti in svetniku.

Vabljeni vsi, mladi in malo manj mladi, v 
nedeljo 2. aprila k sv. Joštu nad Kranjem, ki 
je zavetnik romarjev in tako najprimernejši za 
prvo družinsko romanje župnije Mengeš. Danes 
ga oblegajo rekreativci, nekdaj pa je bila to zelo 
priljubljena božja pot. 

Zbor: ob 9.00 pred cerkvijo v Mengšu. Do 
izhodišča gremo s svojimi avtomobili. Ob 11.00 je 

v cerkvi sv. Jošta sv. maša, ki jo bo daroval župnik 
Janez Avsenik, po njej pa je predvideno druženje.

Bodite primerno obuti in oblečeni. Sv. Jošt 
je visok 847 m in vzpeli se bomo kakih 300 m. 
Malica je iz nahrbtnika ali v Smučarskem domu 
na vrhu. Vabljeni! 

DEKANIJSKI KRIŽEV POT (nedelja, 2. 4.)
Na tiho nedeljo vsako leto obhajamo dekanijski 

križev pot iz Žej k Sveti Trojici nad Dobom pri 
Domžalah. Tudi letos lepo vabljeni ob 15h.

RADIJSKI MISIJON NA RADIU 
OGNJIŠČE (2.–8. 4.)

»Poslal me je, da oznanim blagovest ubogim« 
Radijski misijon bo od 2. do 8. aprila 2017. Vodili 
ga bodo lazaristi ob 400-letnici vincencijanske 
karizme. 

Vsak dan bosta misijonska govora ob 10.15 in 
17.00, ponovitev pa bo vsak večer med 21. in 23. 
uro. Posnetki bodo na voljo tudi v radijskem arhivu 
na spletni strani Radia Ognjišče. 

Misijonski nagovor bo tudi od ponedeljka do 
petka med sv. mašo ob 19.00, ki jo bomo prenašali 
iz cerkve Marijinega oznanjenja v Ljubljani. 

Vsak večer ob 20.00 bo molitev rožnega venca, 
ki jo bomo prenašali 
iz kapel sester 
Hčera krščanske 
ljubezni – usmiljenk 
in Marijinih sester 
čudodelne svetinje.

AVSTRALIJA (ponedeljek, 3.4.)
Naš župnik je z oktetom duhovnikov prepeval 

našim rojakom v Avstraliji. Predstavitev dežele in 
ljudi nam bo pripravil v ponedeljek, 3. aprila, po sveti 
maši (okoli 19.45) v župnijskem domu. Lepo vabljeni.

SREČANJE ŽPS (torek, 4. 4.)
Pred veliko nočjo se ponovno sestanemo člani 

župnijskega pastoralnega sveta. Naredili bomo 
pregled postnega časa in se zazrli v prihajajoče 
praznovanje velike noči. 

PRVA SREDA V MESECU (5. 4.)
Na prvo sredo v mesecu se posebej 

priporočamo sv. Jožefu. Tako bo uro pred sv. mašo 
skupna molitev pred Najsvetejšim. Sv. Jožef, prosi 
za nas! 



SREČANJE ZA STARŠE BIRMANCEV 
(6. 4.)

V četrtek, 6. aprila, bo srečanje za starše 
veroučencev 9. razreda, ki se pripravljajo na 
sv. birmo 27. aprila. Zato se na tem srečanju 
pogovorimo o dosedanji pripravi in naredimo 
načrt za samo praznovanje prihoda Sv. Duha za 
naše birmance.

PRVI PETEK (7. 4.)
Bolnike in ostarele bomo z obiskom pred 

prvim petkom obiskali tudi v duhu priprave na 
največji krščanski praznik, veliko noč. Nekatere 
redno obiščemo vsak mesec. Druge pa boste 
svojci povabili, da se odločijo za duhovnikov 
obisk. Priložnost je za sv. spoved na domu tudi za 
tiste, ki morda slabše slišijo ali pa težko vstopijo v 
spovednico v cerkvi. Za tak obisk nas pokličite po 
tel. 01 723 0110 ali 040 789 435.

Na prvi petek molimo eno uro pred sv. mašo 
za še nerojene otroke in njihove starše. Med to 
uro molitve bo tudi priložnost za sv. spoved. Vse 
pa sklenemo z molitvijo litanij in posvetitvijo 
Jezusovemu srcu.

CELODNEVNO SPOVEDOVANJE VEČ 
SPOVEDNIKOV V DOMŽALAH 
(petek, 7. 4.)

Dekanijski duhovniki smo veseli lepega 
odziva na dekanijski spovedni dan. Ta je v postnem 
času v tednu pred cvetno nedeljo, ko tudi na Radiu 
Ognjišče poteka radijski misijon. Lepo vabljeni k 
sv. spovedi v Domžale v petek, 7. aprila, od 7h do 
19h.

SREČANJE ZA SLOMŠKOVO BRALNO 
PRIZNANJE (petek, 7. 4.)

Zadnje letošnje srečanje za Slomškovo bralno 
priznanje bo v petek, 7. aprila, ob 16h. Otroci 
ste vabljeni tudi k preprostim delavnicam, med 
katerimi boste lahko povedali vsebino prebranih 
knjig in si tako pridobili SBP za leto 2016/2017. 
Priznanja bomo podelili pri zaključni maši 
veroučnega leta v nedeljo, 4. junija, ob 10h.

LETNI KONCERT VOKALNE SKUPINE 
KRILA (petek, 7. 4.)

Že nekaj let vokalna skupina Krila, ki jo 
poznamo tudi iz prepevanja na Radiu Ognjišče, 
pripravi predpremiero svojega letnega koncerta 

tudi v našem župnijskem domu. Tako bo tudi letos, 
in sicer v petek, 7. aprila, ob 20h v župnijskem 
domu. Lepo vabljeni.

PRVA SOBOTA (8. 4.)
Na soboto po prvem petku obnavljamo 

posvetitev Marijinemu Brezmadežnemu srcu. 
Spet pa vabimo v Marijino zavetje tudi vse druge 
župljane. Materino Marijino srce ima prostor za 
vsakega izmed nas.

Uro pred sv. mašo, od 18h, bomo molili 
premišljevalni rožni venec ter obnovili in naredili 
posvetitev Marijinemu Brezmadežnemu srcu. 
Lepo vabljeni.

CELONOČNA MOLITEV PRED 
NAJSVETEJŠIM 
(od sobote, 8. 4., do nedelje, 9. 4.)

Ura molitve pred Najsvetejšim bogati vse ure 
dela in počitka, sodelovanja in dobre volje. Zato 
hvala vsem, ki ste naši redni molivci, vabljeni pa 
tudi drugi, da se pridružite katero koli uro ponoči 
od sobote po večerni maši, 8. aprila, do nedeljske 
jutranje maše ob 7.30 v nedeljo, 9. aprila. Molitev 
bo v kapeli v župnišču. Namenimo jo za birmance, 
ki bodo ta mesec prejeli zakrament Sv. Duha, ter 
njihove starše in botre.

TAIZEJSKA MOLITEV (sobota, 8. 4.)
Mesečna taizejska molitev mladih bo v soboto, 

8. aprila, ob 16h v župnijski cerkvi. To je dan pred 
cvetno nedeljo. Ura molitve je postavljena v času, 
ki je bolj naklonjen tudi družinam z otroki. Vsi 
lepo vabljeni.

KRŠČEVANJE (nedelja, 9. 4.)
Krsti so v naši župniji vedno drugo nedeljo v 

mesecu. Začetek naše vere v velikonočno skrivnost 
je prav sv. krst. Tokrat bo krščevanje ob 11.30, saj 
je običajno maša na cvetno nedeljo nekoliko daljša. 
Priprava staršev in botrov na krst bo v soboto, 
8. aprila, ob 16h v župnišču.

Starše prosimo, da čim prej prijavite otroke za 
sv. krst. To pomeni, da se oglasite v naši pisarni in 
se o vsem dogovorimo.

VELIKI TEDEN
CVETNA NEDELJA (9. 4.)

Cvetna nedelja se imenuje tudi nedelja 
Jezusovega trpljenja. Ta dan pri vseh sv. mašah 



poslušamo pasijon – poročilo o njegovem trpljenju. 
Pred 10. mašo se zberemo na ploščadi pred 
mrliškimi vežicami, kjer 
bo blagoslov zelenja. Izpred 
mrliških vežic sledita 
skupen sprevod v cerkev in 
sv. maša.

Jezus jezdi na osličku 
in vstopa v Jeruzalem (Lk 
19,28–40), kjer bo za nas 
trpel in umrl na križu.

KATEHEZE ZA ODRASLE 
(ponedeljek, 10. 4.)

Tokratne kateheze bodo v duhu priprave na 
veliko noč. Vabljeni v ponedeljek, 10. marca, po sv. 
maši v župnišče.

VELIKI ČETRTEK (13. 4.)
Dopoldne ob 900 bo v ljubljanski stolnici 

krizmena maša, pri kateri bo g. nadškof posvetil 
sv. olja, ki se uporabljajo pri delitvi zakramentov. 

Večerno bogoslužje bomo začeli ob 1900. 
Slovesna sv. maša na veliki četrtek je spomin na 
zadnjo večerjo. Takrat je Jezus postavil zakrament 
sv. evharistije in mašniškega posvečenja.

Po večerji je Jezus umil noge svojim učencem. 
Ta obred bomo doživeli tudi mi – 12 možem bomo 
zdaj že tradicionalno umili noge in tako še bolj 
vstopili v Božje pričakovanje, da smo povabljeni k 
posnemanju Jezusovega služenja: »Kakor sem jaz 
ljubil vas, se tudi vi ljubite med seboj!«

Po sv. maši, po kateri se je Jezus z učenci 
podal na Oljsko goro v vrt Getsemani, se bomo 
tej molitvi pridružili še mi. Jezus je apostolom 
očital: »Niste mogli eno uro čuti z menoj!« Jezusu 
se bomo pridružili z molitvijo, ki jo bodo najprej 
oblikovali naši mladi, nato pa ste vabljeni k molitvi 
do 2100. Molili bomo za svetost duhovnikov in nove 
duhovne poklice.

Ker je to dan postavitve zakramenta sv. 
evharistije, vabimo k sv. maši tudi prvoobhajance 
in njihove družine. 

VELIKI PETEK (14. 4.)
Veliki petek je dan Jezusove smrti na križu. 

Ob uri njegove smrti bomo molili križev pot, 
otroci in animatorji MVM pa ga bodo predstavili 
z igranimi prizori. Vaje za ta nastop že potekajo, 
mladi pa pišejo tudi besedilo in razmišljanja za 

vsako postajo. Vabljeni na križev pot ob 15h.
Pri večernem bogoslužju, ki se bo začelo ob 

19h, se najprej spomnimo na Jezusovo molitev 
na Oljski gori. Od tam je bil odpeljan k smrtni 
obsodbi. O njegovem trpljenju nam govori Božja 
beseda tega dne, katere vrhunec je branje pasijona 
po evangelistu Janezu. 

Nato je češčenje križa. Ko pristopimo h križu 
in ga počastimo, izkažemo temu znamenju našega 
odrešenja veliko spoštovanje. 

Tretji del obreda velikega petka je sv. obhajilo. 
Škofje nas vabijo, da ob praznikih podpremo 

kristjane v Sv. deželi. Temu bodo namenjeni 
darovi iz nabiralnika ob Božjem grobu, ki jih boste 
prispevali na veliki petek in veliko soboto.

DEVETDNEVNICA BOŽJEGA 
USMILJENJA (petek, 14. 4.–nedelja, 23. 4.)

Na veliki petek smo začeli devetdnevnico 
Božjega usmiljenja. Prav na veliki petek je Jezus za 
nas razpet na križ. Ko je vojak prebodel Jezusovo 
stran in sta iz njegovega srca pritekli kri in voda, se 
nam razodeva Božja ljubezen in usmiljenje. Božje 
srce je odprto za nas.

Od velikega petka do bele nedelje bo vsak 
večer pol ure pred sv. mašo molitev k Božjemu 
usmiljenju. Vsak večer bomo molili rožni venec 
Božjega usmiljenja 15 minut pred sv. mašo. Pol 
ure pred tem bomo skupaj molili rožni venec, po 
obhajilu pa vzklike Božjega usmiljenja.

VELIKA SOBOTA (15. 4.)
BLAGOSLOV OGNJA: ob 600 pred župniščem 
BLAGOSLOV JEDIL: 
Mengeš  1500, 1630 in 1715

Loka  1545

Topole  1415 
Dobeno  1500 

Tudi letos bo blagoslov jedil na Dobenu pri 
kapelici pred kmečkim turizmom Blaž. 

Hvala za vaše darove, ki jih pri blagoslovu 
jedil naklonite vašim duhovnikom.

Od jutranjega blagoslova ognja do vigilije bo 
v cerkvi priložnost za češčenje sv. križa in molitev 
pred Božjim grobom. Naj nam ne bo žal časa, da 
vsaj kakšno uro molimo v cerkvi.

Veroučence vabimo k skupni molitvi pri 
Božjem grobu zjutraj ob 10h. Nato bo še dovolj 
časa, da boste doma z družino pobarvali pirhe in 
se pripravili na velikonočno vigilijo.



VELIKONOČNA VIGILIJA (sobota, 15. 4.)
Velikonočna vigilija je bedenje kristjanov 

pred našim največjim praznikom. Bedimo v 
premišljevanju največjih skrivnosti naše vere, v 
katero smo vstopili s sv. krstom. Zato velikonočna 
vigilija ni raztegnjena večerna sv. maša. To je 
bedenje, s katerim pričakujemo Vstalega. Ponekod 
zato traja vse do velikonočnega jutra.

Velikonočno vigilijo bomo ob 1900 začeli z 
blagoslovom ognja in prižiganjem velikonočne 
sveče pred cerkvijo. Z lučjo in ognjem želimo 
stopiti v praznovanje vstajenja. Po slovesnem 
vstopu v cerkev bo hvalnica velikonočni luči, 
ki predstavlja vstalega Kristusa. Potem bomo 
poslušali Božjo besedo in premišljevali zgodovino 
odrešenja, ki jo Bog pripravlja človeku. Skupaj 
bomo zapeli ALELUJO. Nato bo blagoslov krstne 
vode – obnovili bomo krstne obljube in nadaljevali 
mašno daritev.

Po vigiliji bomo pozdravili vstalega Kristusa 
z vstajenjsko procesijo. Na to bogoslužje se 
pripravimo tudi tako, da s seboj prinesemo sveče, s 
katerimi bomo svetili med procesijo.

Velikonočna vigilija je temeljno bogoslužje 
naše vere. Zato bomo gotovo radi prišli in počastili 
vstalega Jezusa.

Vse vabimo, da se udeležite vstajenjske 
procesije. Naj se nam ne mudi domov, ampak 
skupaj praznujmo ta praznik luči, tako da Vstalega 
in njegovo luč ponesemo po našem kraju. Hvala 
vsem, ki po poti, po 
kateri poteka procesija, 
prižigate sveče in pot 
tako okrasite. Bog 
naj vam vsem prinese 
velikonočni mir in 
veselje.

VELIKA NOČ (nedelja, 16. 4.)
Velika noč je vedno prva nedelja po prvi 

spomladanski polni luni. 
Na največji krščanski praznik, praznik 

Gospodovega vstajenja, bodo sv. maše ob 800, 1000 
in 1900. Popoldne bodo ob 1500 slovesne litanije.

VELIKONOČNI PONEDELJEK (17. 4.)
Praznovanje velike noči odmeva še v 

naslednjih dneh, zlasti v ponedeljek, ko bodo sv. 
maše prav tako ob 800, 1000 in 1900. Podajmo se 
v naš Emavs z voščili in dobrimi željami. Pri sv. 

maši ob 10h in takoj po njej bo srečanje za botre 
letošnjih birmancev. S sv. mašo ob 10h se začenja 
tudi birmanska devetdnevnica.

Popoldne bo sv. maša v Domu počitka ob 
1400 za oskrbovance in osebje. Povabljeni so tudi 
njihovi prijatelji in sorodniki.

BIRMANSKA DEVETDNEVNICA (17.–25. 4.)
Apostoli so se po vnebohodu 9 dni zbirali k 

molitvi. Jezus jim je namreč obljubil, da jim bo 
poslal Duha Tolažnika. In deseti dan so doživeli 
prihod Sv. Duha. To je bil binkoštni praznik in 
začetek Cerkve. Tisti dan so krstili več tisoč ljudi.

Naši birmanci so v tem letu poglobili svoje 
versko znanje in sodelovanje v cerkvi. Zdaj pa 
bomo skupaj molili kot apostoli za prihod Sv. Duha 
birmancem in njihovim družinam.

Prvi dan devetdnevnice bo na velikonočni 
ponedeljek, 17. aprila, z mašo ob 10h. Ta dan bo po 
sv. maši tudi srečanje za birmanske botre. Druge 
dneve birmanci sodelujejo pri večernih sv. mašah 
ob 19h, v nedeljo, 23. aprila, pa pri sv. maši ob 10h.

Vsi ste vabljeni, da molimo za 45 mladih 
birmancev. Naj jih Sv. Duh razsvetli in obogati s 
svojo milostjo.

URA USMILJENJA (sreda, 19. 4.)
V aprilu bo Ura Božjega usmiljenja v sredo, 19. 

aprila, ob 18h. Ob 19h sledi sv. maša.

NABIRKA ZA OKRASITEV CERKVE 
(nedelja, 23. 4.)

Kakor vsako leto bo tudi letos na belo nedeljo, 
23. aprila, nabirka pri vseh sv. mašah za cvetje v 
župnijski cerkvi. Lepa in urejena cerkev je odsev 
vere tistih, ki prihajamo v svetišče in molimo 
živega Boga. Hvala vsem, ki skrbite za lepoto 
našega svetišča.

NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA (23. 4.)
Sv. papež Janez Pavel II. je na belo nedeljo 

uvedel nedeljo Božjega usmiljenja. Za nami pa 
je tudi leto Božjega usmiljenja, ko smo vse leto 
razmišljali o Božjem usmiljenju in se k njemu 
zatekali. Vse to nas enako nagovarja v tem 
povelikonočnem času.

Devetdnevnico Božjega usmiljenja sklenemo 
v nedeljo Božjega usmiljenja. To nedeljo bomo 
praznovali slovesno. Pri sv. maši bomo slišali za 
dogodek Jezusovega prikazanja apostolu Tomažu. 



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

Svete maše
 Nedelja: 800, 1000 in 1900 

 Delavniki: 1900

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

Ta položi svojo roko v Njegovo prebodeno stran in 
se tako dotakne Njegovega srca, iz katerega prihaja 
Usmiljenje.

Popoldne bomo ob 14.30 molili rožni venec, ob 
15.00 pa molili k Božjemu usmiljenju in litanije ter 
zapeli zahvalno pesem. Vabljeni k tej pobožnosti!

Božje usmiljenje, vate zaupam!

DEKANIJSKO SREČANJE OTROŠKIH 
IN DRUŽINSKIH PEVSKIH ZBOROV 
(nedelja, 23. 4.)

Vedno nas razveselijo otroci pevskega zbora 
Angelčki. Ta ima vaje vsak petek ob 17h. Slišimo 
jih vsak mesec pri družinskih sv. mašah. Tokrat 
pa bodo zapeli na dekanijskem srečanju otroških 
pevskih zborov, ki bo v nedeljo, 23. aprila, ob 15h 
v Dobu pri Domžalah. 

SVETOPISEMSKA SKUPINA 
(ponedeljek, 24. 4.)

Božja beseda nas nagovarja vsak dan. Postni 
čas je čas poglobljene molitve in s tem pogovora 
z Bogom. Prav Sv. pismo je Božja beseda za nas 
danes. Zato ga radi vzemimo v roke, ga prebirajmo 
in študirajmo.

Študijski pristop k Sv. pismu želi biti tudi 
srečanje Svetopisemske skupine. Tokrat bomo 
premišljevali odlomke iz Božje besede, ki jo bomo 
brali na 3. velikonočno nedeljo: Apd 2,14.22–28; Ps 
16; 1 Pt 1,17–21; Lk 24,13–35;

Lepo vabljeni na srečanje v ponedeljek, 24. 
aprila, po večerni sv. maši.

BLAGOSLOV MOTORJEV (sreda, 26. 4.)
Blagoslovljen motor ni jamstvo, da ne bo 

nesreče. Je pa prošnja, naj Gospod varuje vse 
voznike jeklenih konjičkov. Začetek motoristične 
sezone naj torej spremlja blagoslov, ki bo v Mengšu 
v sredo, 26. aprila, ob 17h pred cerkvijo.

SV. BIRMA (četrtek, 27. 4.)
Pridi, Sv. Duh, na vse naše birmance, njihove 

starše in družine! Oj, koliko je ovir Sv. Duhu v 
življenju veroučencev 9. razreda! Molimo zanje, 
naj se jih dotakne Sv. Duh. Naj jih razveseljuje in 
spodbuja k dobremu. Naj jih razsvetli ob prejemu 
sv. birme, ki jo bodo prejeli 27. aprila ob 10h v 
župnijski cerkvi po rokah škofa Antona Jamnika. 
Vabljeni, da skupaj molimo zanje in z njimi za 
Božjo pomoč.

MEĐUGORSKA MOLITEV (petek, 28. 4.)
Veseli smo vseh, ki radi molite. Pomeni, da 

ste radi v Božji družbi in vam povem: povej mi, s 
kom se družiš in ti povem, kdo si. Nekateri imate 
izkušnjo molitve iz Međugorja. Del te izkušnje naj 
vas pritegne k molitvi v petek, 28. aprila, po večeri 
sv. maši.

NAPOVEDUJEMO:
ORATORIJ 2017 (22.–27. 8.)

Gotovo ste že naredili prve načrte za vaše 
počitnice. Veseli bomo, če boste vanje vključili tudi 
letošnji oratorij, ki bo v Mengšu od ponedeljka, 21. 
avgusta, do sobote, 26. avgusta letos. 

Animatorji se v pripravi na ta dogodek že 
srečujejo. Letos, ko obhajamo 100. obletnico 
prikazovanja Marije v Fatimi, bodo otroci 
spoznavali Marijino pot in sporočilo. Vsa 
prizadevanja za oratorij vam priporočamo v 
molitev.


