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Kdor si hoče ohraniti družinsko
srečo, naj ne skopari z
drobnimi pozornostmi in
ljubeznivostmi. Brž ko se mu
ponudi priložnost za kako
prijazno dejanje, naj ga tudi
takoj stori in naj ne čaka na
jutri.
(Dale Carnegie)

SPOŠTOVANI MOJI DRAGI
MENGŠANI!
a
dan
posvečenega
življenja
se
vsemogočnemu Bogu prav posebno
zahvaljujem za milost poklica v svojo sveto
službo. Veliko jih Bog kliče, a malo jih odgovori.
Tudi med vami je veliko takih, ki imajo poklic.
Mladi ne veste, kaj zamujate, ko si ne upate
stopiti na to pot. Že res, veliko moraš zapustiti:
domače, prijatelje, svoj prav, svoje ideje …
Kaj je to v primeri s tem, kar pridobiš: MIR in
NOTRANJO SREČO, prostor, kamor spadaš. Jaz
se zunaj nisem nikjer našla, popolna tema, nič
me ni zadovoljevalo, samo tista tišina, tisti mir
v cerkvi pri Jezusu. Vsak ima svoje poslanstvo.
Nekateri z mladimi, drugi z bolniki, tretji kot
duhovniki, četrti za vse v samoti, odmaknjenosti
od sveta. Ne mislite, da si nikoli nisem želela
imeti družine. To je čisto normalno, da človek
želi imeti družino, samo moraš pogledati vase,
kaj ti pomeni več. Družina je zame malo, poglejte
sedaj mojo družino, to ste Vi vsi. Ali Vas ni veliko.
Toliko otrok imam, za katere moram moliti, za
katere me skrbi, in vas prinašam k Bogu (Vas in
Vaše prošnje). Ali ni to prečudovito! Z velikim
veseljem vam sporočam, da se bom za vedno
podarila Gospodu s slovesnimi zaobljubami v
redu svete Klare.

N

Slovesnost zaobljub bo med sveto mašo, ki
jo bo daroval soboški škof ordinarij msgr. dr.
Peter Štumpf, v ponedeljek, 21. 5. 2018, ob 10h
v samostanu Marije Matere Cerkve v Turnišču.
Prisrčno vas vabim, da se udeležite
te slovesnosti in se z menoj zahvalite
Vsemogočnemu za milost, ki mi jo je podaril. Po
bogoslužju ostanite pri nas na pogostitvi.
Hvaležna za vse molitve, se sedaj še bolj
priporočam v molitev! Molim za Vas in Vas z
veseljem pričakujem!
Sandra Trojanšek – s. M. Salomeja
Njeno pismo je bilo prebrano pri obeh
svetih mašah na svečnico. Na predlog ŽPS ga
objavljam še v tiskanih oznanilih. Odločil sem
se, da na binkoštni ponedeljek, 21. 5., kot župnija
poromamo v Turnišče. Odhod avtobusa(ov) bo
ob 7h izpred pošte v Mengšu. Do 14h bomo v
Turnišču. Potem si bomo ogledali še kakšno
znamenitost v Prekmurju, se okrepčali z večerjo
in do 21h vrnili v Mengeš. Cena prevoza bo 15 €
na osebo, vstopnina na razgledni stolp v Lendavi
in večerja pa še dodatnih 15 €. Tisti, ki redno
čistite in krasite cerkev, imate to kot darilo.
Prijave zbiramo v župnišču.
Večne zaobljube so nekaj podobnega kot
nova maša ali slovesnost cerkvene poroke. To

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

je enkraten in zgodovinski dogodek. Večne
zaobljube redovnic so velika redkost. Zadnje
večne zaobljube redovnice iz Mengša so bile 21.
10. 1971. Imela jih je sedaj že pokojna Marija
Gregorc – s. Evgenija OSU.
POROČILO O DELU ŽUPNIJSKE
KARITAS MENGEŠ ZA LETO 2017
eto 2017 je za nami in pripravili smo
poročilo o našem delu.

L

Pomoč s hrano, higienskimi potrebščinami,
obleko, obutvijo in različno opremo
Iz podarjenih sredstev smo za nakup
hrane in higienskih potrebščin porabili 684,41
EUR. Razdelili smo 80 kg sladkorja, 50 kosov
marmalade, 40 kosov mesnih konzerv, 150 litrov
gela za pranje, več kosov različnih prehrambenih
izdelkov in 3 zavitke plenic.
Razdelili smo 1310 kg podarjene hrane:
zelenjavo, krompir, testenine, razne konzerve,
sladkor, higienske potrebščine za odrasle, 270
kosov šolskih potrebščin, 150 kg piškotov za
pogostitev na binkoštno nedeljo, za pogostitev
romarjev iz Črnuč in obdaritev varovancev
v domu sv. Katarine in Domu počitka pred
božičnimi prazniki. Podarjeno hrano so darovali
posamezniki.
Iz intervencijskih zalog EU smo razdelili
2732 kg bele moke, 302 kg graham moke, 1630
kg riža, 4765 kg testenin, 6324 kosov zelenjavnih
konzerv, 12043 litrov mleka in 2503 litre olja.
Pomoč v hrani in
higienskih potrebščinah
je prejelo 129 družin in
150 posameznikov.
Poleg
oblačil
in
obutve smo oddali več

Čas je kratek. Vsak
dan nam je podarjen.
V postu na to posebej
mislimo. Po postu pa
na to ne pozabimo.
(Miha Žužek)

kosov športne opreme, 3 kose otroške opreme,
TV sprejemnike, igrače in zdravila. Vse je bilo
podarjeno.
Drugi odhodki
Za nakup pisarniškega materiala in
drobnega inventarja, poštnine, nadomestila
potnih stroškov in stroškov izobraževanja,
bančnih stroškov, voščilnic, znamk, pogostitev
in darila manjših vrednosti za obiske starejših
smo porabili 2.356,93 EUR.
Znesek 9.800,77 EUR smo porabili za
plačilo položnic naših prosilcev. Plačevali smo
stroške elektrike, kurjave, komunalnih storitev,
stanovanjske stroške, stroške obveznega in
dodatnega zdravstvenega zavarovanja. Dvema
prosilcema smo pomagali pri nakupu dveh
kosov bele tehnike. Znesek 3.585,87 EUR smo
porabili za plačilo šolske prehrane in stroškov
predšolskega varstva ter obdaritev otrok za
Miklavža.
Slovenski in Škofijski karitas smo za
različne projekte v tujini nakazali 950,00 EUR.
Vir prihodkov
Občina Mengeš nam je zagotovila 12,59
% sredstev, s katerimi razpolagamo, drugo
so darovi dobrotnikov, sredstva iz botrstva in
donacij.
Druge aktivnosti članov Župnijske karitas
Mengeš
S r e č a n j a
sodelavcev Karitas III.
Arhidiakonata v Dobu
pri Domžalah sta se
udeležili dve sodelavki.
Marca smo imeli občni

zbor naše Karitas in Škofijske karitas. Odzvali
smo se povabilu na občni zbor Likovnega
društva Mengeš in Turističnega društva Mengeš.
Sodelovali smo pri čistilni akciji Očistimo
Mengeš.
Občasno smo se udeleževali 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.
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.
Julija smo v župniji praznovali srebrno mašo,
sodelavke smo pomagale pri pripravi peciva.
Spremljale smo bolne in ostarele na Brezje.
Naša sodelavca sta enkrat mesečno
pripravljala molitve v čast Medžugorske Marije.
Septembra so župnijo obiskali romarji iz
Črnuč. Za postrežbo smo poskrbele sodelavke
Karitas.
Od oktobra poteka v Mengšu supervizija, ki
jo vodi usposobljena voditeljica iz ŠK Ljubljana.
Srečanj se udeležjeta dve naši sodelavki,
prihajajo pa tudi člani sosednjih ŽK.
V Tednu karitas smo se udeležili srečanja na
Ponikvi in dobrodelnega koncerta Klic dobrote
v Celju.
Varovancem zavoda Prizma iz Ponikve,
enota Mengeš smo pripravili miklavževanje.
Za velikonočne in božične praznike smo
osebam, starim nad sedemdeset,
oziroma
petinsedemdeset let, poslali voščila, nekatere
smo tudi osebno 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, Marija, Francka in Polona v
obeh domovih enkrat tedensko sodelujejo pri
pogovornih skupinah in skupinah za druženje.
Zaključek
V letu 2017 smo opravili 2250 ur
prostovoljnega dela. Pri našem delu vsako
leto znova ugotavljamo, da materialna stiska
naših prosilcev nastane zaradi izgube službe,
zaradi bolezni, raznih zasvojenosti in drugih
problemov. Vsak primer skušamo reševati po

najboljših močeh. Dela je na vseh področjih
veliko, zato prostovoljci Župnijske karitas
vabimo medse nove sodelavce.
Ko pregledujemo opravljeno delo, se iskreno
zahvaljujemo 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 prostovoljcem
in drugim posameznikom, ki nam priskočijo
na pomoč, ko jo potrebujemo. Hvala vsem, ki
molite za nas. (Minka)
ZAHVALA
Ob smrti Elizabete Flajšman je za Župnijsko
karitas darovala družina Urban. Iskrena hvala!
OBČNI ZBOR
Občni zbor Župnijske karitas bo 13.3.2018 ob
18.45 h v župnijskem domu. Vsi, ki se zanimate
za naše delo, prisrčno vabljeni!
Sodelavci Župnijske karitas
DOGODKI PRED NAMI
SPOVEDOVANJE
Zaradi sv. maš med tednom v cerkvi imate
vsak dan priložnost za spoved med tednom, ob
nedeljah pa celo med sveto mašo. Sicer pa naj v
postnem času velja posebno povabilo k pokori.
Več spovedovanja pa bo še pred veliko nočjo.
V Domžalah bomo spovedovali dekanijski
duhovniki v petek, 23. marca, od 7h do 18h.
Vabljeni ste k temu zakramentu Božjega
usmiljenja! Naj ne mine postni čas brez svete
spovedi.
Srečanje ŽPS (torek, 3. 4.)
Naslednje srečanje župnijskega pastoralnega
sveta (ŽPS) bo v torek, 3. aprila, po sveti maši.
Člani boste dobili vabila. To bo priložnost, da
ovrednotimo bogoslužje velikega tedna. Člani,
lepo vabljeni!
Prva sreda v mesecu – molitev na čast
svetemu Jožefu (4. 4. in 2. 5.)
Vsaka sreda v tednu ima poudarek na svetem
Jožefu. Prvo sredo v mesecu pa v naši župniji
tudi namenimo molitev pred Najsvetejšim prav
češčenju svetega Jožefa in njegovega čistega

srca. To bo tudi lepa spodbuda v pripravi na
praznik svetega Jožefa, ki ga obhajamo ta mesec.
PRVI ČETRTEK (5. 4. in 3. 5.)
Vsak četrtek pred prvim petkom v mesecu
je namenjen molitvi za nove duhovne poklice in
stanovitnost poklicanih. Radi molimo za našo
sestro Sandro Salomejo Trojanšek. Naj molitev
obrodi tudi nove duhovne poklice v naši župniji.
PRVI PETEK (6. 4. in 4. 5.)
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 zakramente na dom.
Zvečer na prvi petek ste vabljeni k
zakramentom. Uro pred sv. mašo bo molitev pred
Najsvetejšim za še nerojene otroke in njihove
starše ter priložnost za sv. spoved. Pri večerni
sv. maši obnovimo našo posvetitev Jezusovemu
in Marijinemu srcu. Ker je letos 1. 4. velika noč,
bomo bolnike obiskali po domovih v sredo, 28.
3., dopoldan.
Prva sobota (7. 4. in 5. 5.)
Vsako prvo soboto v mesecu molimo pred
Najsvetejšim premišljevalni rožni venec eno uro
pred sv. mašo. Prav tako pa obnovimo posvetitev
Mariji, ki obljublja uslišanje prošenj in Božjo
pomoč tistemu, ki jo izbere in se ji posveti.
Priložnost je, da se ji posvetimo in izročimo v
njeno Materinsko varstvo.
Celonočna molitev pred Najsvetejšim
(7.–8. 4. in 5.–6. 5.)
Že več kot štiri leta opravljamo celonočne
molitve pred Najsvetejšim v kapeli v župnišču
na prvo soboto. Hvala vsem, ki pridete k molitvi
tudi v času, ko morda molitev vodi kdo drug.
Lepo povabljeni, da skupaj z nami molite od
sobote po večerni sv. maši do jutranje sv. maše
v nedeljo ob 8h.
Gotovo vsak molivec prihaja s svojim
namenom, prošnjo ali zahvalo. Če Gospod ne
zida hiše, se zaman trudijo njeni zidarji.

Križev pot
Na peto postno – tiho – nedeljo, 18. marca,
bo ob 15h molitev križevega pota v župnijski
cerkvi. Istočasno bo dekanijski križev pot iz Žej
na Sveto Trojico. Na cvetno nedeljo, 25. 3., bo ob
15h križev pot v Topolah.
VEČER MOLITVENIH PLESOV
(sobota, 21. 4., ob 20h)
Preprosti koraki ob glasbi so namreč tudi
način molitve. Primerno za vsakogar, ki ima rad
glasbo in gibanje. Vabljeni na večer molitvenih
plesov, ki bo v župnijskem domu.
TAIZEJSKA MOLITEV
(sobota, 14. 4. in 12. 5.)
V soboto, 14. aprila, ste povabljeni k
taizejski molitvi v cerkvi po sveti maši. »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!
Na molitev pa niste vabljeni le mladi, ampak
vsakdo, ki rad moli in podpira naše mlade. V
soboto, 12. 5., bo srečanje ob 16h v cerkvi.
KRSTI (nedelja, 8. 4., in nedelja, 6. 5.)
Krščevanje v naši župniji je drugo nedeljo
v mesecu. Tako bodo krsti v nedeljo, 8. aprila,
ob 11h, srečanje za starše in botre pa bo v
četrtek, 5. aprila, ob 20h v župnijskem domu.
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 in prosimo za Božji
blagoslov in pogum mladih staršev v teh družini
nenaklonjenih časih. V maju bo krščevanje prvo
nedeljo, ker je drugo nedeljo (13. 5.) slovesnost
prvega sv. obhajila. Priprava staršev in botrov bo
v sredo, 2. 5., ob 20h v župnijskem domu.
Molitvena ura Božjega usmiljenja
(sreda, 11. 4., in sreda, 9. 5.)
Enkrat na mesec pripravimo posebno
molitveno uro k Božjemu usmiljenju. Ta bo v
mesecu aprilu v sredo, 11. aprila. Nagovorile
nas bodo misli svete Faustine Kowalske, ki je
glasnica Božjega usmiljenja. Naj prosi tudi za
nas in nas priporoča žarkom Božjega usmiljenja,
ki prihajajo iz odprtega Jezusovega srca. V maju
pa bo molitvena ura v sredo, 9. 5.

SV. JOŽEF (ponedeljek, 19. 3.)
Sveti Jožef je varuh družin in ta dan
začenjamo teden družine. Prav je, da tega
varuha družin in zavetnika delavcev prosimo
za potrebno pomoč v tem času. Sveti maši v
Mengšu bosta ob 8h in 18h. Ob 10h pa vabljeni k
Sv. Jožefu na Vir pri Domžalah, kjer bo ob tej uri
osrednja dekanijska sv. maša ob tem prazniku.
Tam bo priložnost za sveto spoved.
Devetdnevnica v čast sv. Jožefu se začenja v
soboto, 10. marca. Vabljeni!
MATERINSKI DAN
Običajno ga obhajamo 25. 3. Ker je to letos
cvetna nedelja, bo obhajanje v soboto, 24. 3., ob
9h v cerkvi. Pri sveti maši bo pel otroški pevski
zbor Angelčki. Po sveti maši bo še krajši kulturni
program. Mamice z družinami, lepo vabljene!
Večerna maša tega dne bo že od cvetne nedelje.
VELIKI TEDEN
CVETNA NEDELJA (25. 3.)
Cvetna nedelja se imenuje tudi nedelja
Jezusovega trpljenja. Ta dan pri vseh mašah
poslušamo pasijon – poročilo o Jezusovem
trpljenju. Pred mašo ob 10h se zberemo na
ploščadi pred mrliškimi vežicami, kjer bo
blagoslov zelenja. Po blagoslovu 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.
Vera in luč v Mengšu (nedelja, 25. 3.)
V marcu bo že šest let, odkar smo prižgali
svečo gibanja Vere in luči v Mengšu.
Veseli smo lepega sodelovanja in odziva
mnogih. Tokratno srečanje bo na cvetno nedeljo
in zato v zelenju ter tik pred veliko nočjo.
Vabljeni torej na cvetno nedeljo, 25. marca,
popoldne ob 15h v župnijski dom.
VELIKI ČETRTEK (29. 3.)
Dopoldne ob 9h bo v stolnici krizmena
maša, pri kateri bo gospod nadškof posvetil sv.
olja, ki se uporabljajo pri delitvi zakramentov.
Večerno bogoslužje bomo začeli ob 18h.
Slovesna 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 s taizejsko molitvijo, nato
pa ste vabljeni k molitvi do 21h. 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. Prvoobhajanci se bodo po pridigi tudi
predstavili. Tako smo povabljeni k molitvi zanje
in njihove družine. Po sveti maši pa bodo prejeli
še hlebčke.
VELIKI PETEK (30. 3.)
Veliki petek je dan Jezusove smrti na križu.
Ob uri njegove smrti bomo molili križev pot.
Vabljeni na križev pot ob 15h, še posebej otroci.
Pri večernem bogoslužju, ki se bo začelo ob
18h, se najprej spomnimo na Jezusovo molitev
na Oljski gori. Od tam je bil odpeljan na smrtno
obsodbo. 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 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,
30. 3.–nedelja, 8. 4.)
Na veliki petek začnemo devetdnevnico
Božjega usmiljenja. Prav na veliki petek, ko
je vojak prebodel Jezusu stran, sta se razodela
Božja ljubezen in usmiljenje.
Od velikega petka do bele nedelje bo
vsak večer pol ure pred sv. mašo molitev k
Božjemu usmiljenju. Na veliki petek in soboto
bo devetdnevnica 20 minut pred obredi, druge
dneve pa 15 minut pred sv. mašo. Pred tem bomo
skupaj molili rožni venec.

VELIKA SOBOTA (31. 3.)
BLAGOSLOV OGNJA: ob 6h pred župniščem
BLAGOSLOV JEDIL:
Mengeš 15.00, 16.30 in 17.15
Loka
15.45
Topole 14.30
Dobeno 15.00. Tudi letos bo blagoslov
jedil na Dobenu pri Blaževi kapelici.
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.
Podobno kakor lani tudi letos vabimo vse
veroučence k skupni molitvi pri Božjem grobu.
Molitev veroučencev bo zjutraj ob 9h. Nato bo še
dovolj časa, da boste doma z družino pobarvali
pirhe in se pripravili na velikonočno vigilijo.
VELIKONOČNA VIGILIJA (sobota, 31. 3.)
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 19h 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, 1. 4.)
Velika noč je vedno prva nedelja po prvi
spomladanski polni luni. Na največji krščanski
praznik, praznik Gospodovega vstajenja, bodo
sv. maše ob 8h, 10h in 19h. Popoldne bodo ob
15h slovesne litanije.
PRESTAVITEV URE (nedelja, 25. 3.)
Zadnjo nedeljo v marcu prestavimo uro na
poletni čas. Zato bodo od tega dne večerne sv.
maše ob 19h.
VELIKONOČNI PONEDELJEK (2. 4.)
Praznovanje velike noči odmeva še v
naslednjih dneh, zlasti v ponedeljek, ko bodo sv.
maše prav tako ob 8h, 10h in 19h. Podajmo se v
naš Emavs z voščili in dobrimi željami.
Popoldne bo sv. maša v Domu počitka ob
14h za oskrbovance in osebje. Povabljeni so tudi
prijatelji in sorodniki.
Kultura
Vljudno vabljeni na odprtje prodajne
razstave Sončna izgubljena dolina v četrtek, 22.
marca, ob 18.30 (po sveti maši) v župnijskem
domu v Mengšu. Ustvarjalec Anže Goli,
uporabnik VDC INCE Mengeš iz enote ZU, bo
predstavil slike, ki bodo na ogled do 21. aprila
2018.
Nova knjiga
Duhovni pomočnik in nekdaj 17 let župnik
v Mengšu g. Štefan Babič je napisal knjigo
Gospod je moja pot. V knjigi opisuje spomine
na svoje življenje. Knjiga obsega 396 strani.
Strani od 121 do 237 so posvečene Mengšu ter
Trzinu in Jaršam. Knjigo je izdala založba Salve
v decembru 2017. Cena je 22 €. Knjiga je na voljo
na Rakovniku pri salezijancih. Nekaj izvodov je
tudi v župnišču v Mengšu.
Koncert Marijinih pesmi
Maj časti Marijo bo v nedeljo, 6. maja, ob
16h v župnijski cerkvi. Vabljeni!
Birmanska pastorala
Duhovne vaje za birmance bodo od petka,
16. 3., do nedelje, 18. 3., na Prežganju. Birmanci
so dobili pri verouku prijavnice. Birmanska
devetdnevnica se prične v sredo, 11. aprila, in
zaključi v četrtek, 19. aprila. Kdaj bo srečanje

z birmovalcem, boste izvedeli pri verouku.
Sestanek za starše birmancev bo v torek, 10. 4.,
ob 20h v župnijskem domu.
Predavanje za starše veroučencev vseh
razredov bo v torek, 20. 3., po sveti maši.
Predavateljica s. mag. Magda Burger ND bo
spregovorila o pomenu krsta za naše življenje.
Naslov predavanja je V Kristusa smo krščeni,
Kristusa smo oblekli. Lepo vabljeni!
Prošnji dnevi
Tri dni pred vnebohodom so tako imenovani
prošnji dnevi. Na njih prosimo za blagoslov pri
delu na polju, v naših delavnicah, obratih … V
ponedeljek, 7. 5., se ob 6h zberemo v župnijski
cerkvi in v procesiji odidemo v loško cerkev, kjer
bo nato sveta maša. V torek, 8. 5., se zberemo ob
7h v Grobljah in gremo v procesiji k sveti maši.
V sredo, 9. 5., se zberemo v Mengšu. Po procesiji
skozi Mengeš bo v cerkvi sveta maša. Pridružite
se skupni molitvi za božji blagoslov.
Prvo sveto obhajilo bo v nedeljo, 13. 5.,
ob 10h. Prvoobhajanci se bodo župnijskemu
občestvu predstavili na veliki četrtek (29. 3.) med
sveto mašo. Sestanek za starše prvoobhajancev
bo v torek, 24. 4., ob 19.30 v župnijskem domu.
Z otroki bomo imeli vaje za prvo obhajilo od
ponedeljka, 7. 5., do srede, 9. 5. Priprave se
začenjajo s sveto mašo ob 19h. V petek, 11. 5.,
ob 17h bo spoved za prvoobhajance in njihove
starše. V soboto, 12. 5., bo čiščenje in krašenje
cerkve za prvo obhajilo.
Slomškovo bralno priznanje
Srečanje bralcev bo v petek, 13. 4., ob 16h v
župnijskem domu.
Dom počitka
Svete maše bodo v petek, 9. 3., 13. 4. in 11.
5., ob 10h ter na velikonočni ponedeljek ob 14h.
Vpis maš za maj in junij bo v soboto, 7. 4., od
7h do 8h.
Romanje v Medžugorje bo od petka, 6. 4., do
nedelje 8. 4. Romanje organizira župnija Cerklje
na Gorenjskem. Odhod bo v petek, 6. 4., ob
5.30 zjutraj. V petek bo sveta maša ob 18h v
Medžugorju. V soboto bo ob 7.30 sveta maša,

po zajtrku obisk Križevca. Po kosilu sledi obisk
skupnosti Majčeno selo in skupnosti Usmiljeni
oče. Ob 17h bo molitev rožnega venca in ob 18h
sveta maša. V nedelja bosta ob 7h sveta maša in
vzpon na hrib prikazovanj. Po kosilu sledi pot
proti domu. Stroški znašajo 130 €. Ob prijavi
plačate 50 €, ostalo na avtobusu. Več informacij
v župnišču v Mengšu in Cerkljah na Gorenjskem.
Informacije tudi po telefonu 041-650-620 (Jernej
Marenk, župnik).
Moški ofer 6. in 7. januarja: 1.604,84 €
Ženski ofer 3. in 4. februarja: 2.349,44 €.
Bog povrni!
Ofer za rože za krašenje cerkve bo na belo
nedeljo, 7. in 8. aprila.
Čiščenje in krašenje cerkve in župnijskega
doma
Hvala vsem, ki ste poleg čiščenja, pozorni
tudi na okrasitev naše cerkve. V postnem času
naj bo cerkev bolj preprosto okrašena, da se tako
tudi navzven pokažeta spokornost in resnost
tega časa odpovedi, posta in molitve. Hvala
vsem, ki z veseljem prihajate čistit našo cerkev,
zimsko kapelo v župnišču in župnijski dom.
Največje zadovoljstvo so številčne ekipe
dobrih rok, ki se razdelijo in v kratkem
pospravijo vse našteto. Prav zato vabljeni, da
se ekipam pridružite tudi drugi. Če kdo ne
razume, zakaj vsak teden oznanjamo glede
čiščenja in krašenja, naj nas pocuka za rokav, da
bomo povedali, kakšen je razpored, in da tako
pridobimo tudi nove pomočnike.
17. marec:
23. marec:
26. marec:
30. marec:
		
7. april:
		
14. april:
20. april:
28 april:
		
5. maj:
12. maj:
19. maj:

M. Mengeš vzhodno od Liparjeve
Topole in Dobeno
generalno čiščenje cerkve
Pristava in M. Mengeš zahodno
od Liparjeve
V. Mengeš od Grobeljske
do Kolodvorske
Loka
starši birmancev
V. Mengeš severno
od Prešernove in Kolodvorske
M. Mengeš vzhodno od Liparjeve
starši prvoobhajancev
Topole in Dobeno
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3. POSTNA nedelja
4. POSTNA nedelja
5. POSTNA nedelja
Ponedeljek - Sv. Jožef

4.3.
11.3.
18.3.
19.3.

6. POSTNA nedelja
CVETNA

25.3.

VELIKI ČETRTEK
VELIKI PETEK

29.3.
30.3.
31.3.

Sobota - VELIKONOČNA
VIGILIJA
Nedelja - VELIKA NOČ

1.4.

VELIKONOČNI
PONEDELJEK

2.4.

Bela nedelja Božjega
usmiljenja

8.4.

3. velikonočna nedelja
4. velikonočna nedelja
5. velikonočna nedelja

Župnija Mengeš
Trdinov trg 9
1234 Mengeš
telefon: 01/723 01 10
Svete maše
Nedelja: 800, 1000 in 1800
Delavniki: 1800

15.4.
22.4.
29.4.

8.00
10.00
8.00
10.00
8.00
10.00
8.00
18.00
8.00
10.00
19.00
19.00
19.00
8.00
10.00
8.00
10.00
8.00
10.00
8.00
10.00
8.00
10.00
8.00
10.00

Mija Labrović
Urša Posavec
Zvonka Košak
Ana Pišek
Helena Škrlep
Andrej Mehle
Polona Leskovec
Tea Žnidar
Špela Urankar

Katarina Marin Hribar
Bojan Bartulović
Matevž Bolta
Marička Benda
Janez Slokan
Rok Posavec

Sara Košak
BIRMANCI
Andrej Potočnik
Bojan Mehle
Katarina Štruklec
Janez Bregar
Matevž Bolta
Bojan Bartulović
Katarina Marin Hribar Rok Posavec
Rok Burja
Martina Burja
Marička Benda
Tea Žnidar
Polona Leskovec
BIRMANCI
Zvonka Košak
Janez Slokan
Urša Posavec
Andrej Mehle
Sara Košak
Špela Urankar
Ana Pišek
Bojan Mehle
Helena Škrlep
Mija Labrović
Andrej Potočnik
Katarina Štruklec
Polona Leskovec
Matevž Bolta
Bojan Bartulović
Tea Žnidar

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

