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MOJ NAJLJUBŠI MESEC JE MAJ

Moj najljubši mesec je maj, ki prinaša sreče 
pozdrav: bežna srečanja, sto obljub – vse 

na skrivaj – to je maj. Tako je v pesmi nekoč 
prepeval Ivo Mojzer.

Kaj pa nam prinaša ta mesec? Najprej je 
to Marijin mesec, ko nas bodo vse dni zbirale 
šmarnice. Upamo, da za nas to ne bodo samo 
bežna srečanja, ampak se bomo v živo zavedali, 
da je nebeška Mati z nami vse dni, saj mati 
nikoli ne pozabi svojega otroka.

In kaj je lahko ta mesec na skrivaj? Ni 
skrivnost, kar so Marijina sporočila izpred 
100 let v Fatimi: »Posvetite se mojemu 
Brezmadežnemu srcu … Obljubljam vam 
varstvo v življenju in potrebne milosti za rešitev 
v smrtni uri … Opravite pet prvih sobot za 
zadoščevanje za grehe vsega sveta …« To so le 
nekatere skrivnosti, ki so javno objavljene in 
v spodbudo za naše duhovno življenje. Naj ne 
gredo mimo nas. To je več kakor sto obljub, saj 
ne obljubljajo le tako mimo grede. Te obljube so 
za vso večnost.

Kaj je tako očarljivega v maju? Celo nekateri 
diktatorji, ki niso točno vedeli, kdaj so bili rojeni, 
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»Kar koli vam reče, 
storite.« (Jn 2,5)

so si izbrali ta mesec za svoj rojstni dan. Mar 
zato, da bi bili blizu Mariji ali Jožefu delavcu, s 
katerim začnemo prvi majski dan?

Naj nas ta mesec pritegne s svojim 
sporočilom in radi prihajajmo k Mariji. Ona pa 
naj nas ohranja v svojem Brezmadežnem srcu.
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Odgovorni smo 
ne samo za to, kar 

naredimo, ampak tudi 
za tisto, česar nismo 

naredili. (Moliere)

ODVALJEN KAMEN

Odvaljenega kamna ni potreboval Kristus 
zaradi vstajenja, ampak ga potrebujemo mi, 

da spoznamo, da smrt in grob nista več zadnja 
beseda bivanja. Noben grob ni več zaprt. Kamen 
ne loči več življenja in smrti. Prazen grob in 
odvaljen kamen nam omogočata, da se ozremo 
k vstajenju in življenju.

Nadškof Stanislav Zore

Po »dogodkih« velikega tedna in veselju 
velike noči se naša duša, ki je ustvarjena za 
življenje, spet lahko znajde v temačnem okolju: 
na eni strani grob, na drugi upanje, ki premaga 
smrt. Na kateri strani smo? Nekdo se pusti zapreti 
v žalost, nekdo drug se odpre upanju. Toda vsak 
izmed nas ima kakšno področje znotraj srca, 
ki je nekoliko mrtvo: 
rana, doživeta ali zadana 
krivica, zamera, očitek, 
ki se vrača in vrača, greh, 
ki ga ne presežemo… 

Pogosto smo raje sami v temačnih votlinah, ki 
jih imamo v sebi, namesto, da bi vase povabili 
Jezusa. Ne pustimo, da bi ostali sami in pobiti ter 
se objokovali zaradi tistega, kar se nam dogaja; 
ne popustimo strahu, sprijaznjenem ponavljanju, 
da gre vse slabo in da ni več, kakor je bilo nekoč. 
To je ozračje groba; Gospod pa želi odpreti 
ozračje življenja – pot srečanja z Njim, zaupanja 
Vanj in v vstajenje. Če hodimo za Jezusom, 
se naučimo, da svojih življenj ne zavozlamo 
okrog problemov, ki se zapletajo – ko rešimo 
en problem, pride drug. Vendar lahko najdemo 
novo trdnost v Jezusu. Z njim se naseli veselje 
v srcu, upanje se ponovno rodi, bolečina se 
preoblikuje v mir, strah v zaupanje, preizkušnja 
v darovanje ljubezni. Če je preteklost še tako 
težka, greh velik, nikoli ne zagradimo vhoda 
za Gospoda. Odvalimo tisti kamen, ki mu ne 
dopušča, da bi vstopil.

Vir: http://sl.radiovaticana.va/news, april 
2017-04

Kar pomislimo, kolikokrat se znajdemo 
sredi problemov in v temi, iz katere ni in ni 
izhoda. Prav tako take stiske čutimo pri ljudeh, 
ki se zatekajo k nam po pomoč. Veliko laže se 
jim približamo, če v sebi nosimo velikonočno 
veselje, ki predstavlja zdravo trdnost v naših 
stikih z Bogom in ljudmi.

Sodelavci Župnijske karitas

SPOMIN NA POKOJNICO
Sodelavke Župnijske 

karitas so ob smrti 
Marije Vidmar v njen 
spomin darovale denarni 
prispevek. 



400-LETNICA VINCENCIJANSKE 
KARIZME

V prejšnji številki Mihaelovega lista smo 
vam, dragi prijatelji, predstavili družbe 

posvečenega življenja vincencijanske družine: 
Misijonsko družbo – lazariste, Hčere krščanske 
ljubezni – usmiljenke in Marijine sestre 
čudodelne svetinje. Tokrat vas želimo seznaniti 
z dvema vejama, ki združujeta tako otoke kakor 
mlade in odrasle vernike. 

Marijansko-vincencijanska mladina je 
laiško mednarodno cerkveno združenje mladih. 
V svojem okolju in vsakdanjem življenju se 
trudijo živeti po zgledu Device Marije in 
po zgledu svetega Vincencija Pavelskega. 
Prizadevajo si, da bi čim bolje živeli štiri 
marijanske kreposti, ki jim jih je kot vodilo 
v krščanskem življenju zapustila Marija: 
ponižnost, iskanje Božje volje, dobrodelnost in 
čistost. V župnijah, kjer so te skupine dejavne, 
se dobivajo na mesečnih srečanjih. Obiskujejo 
starejše, za misijone izdelujejo in prodajajo 
voščilnice, sodelujejo pri bogoslužju, molijo ter 
se med seboj družijo in podpirajo v dobrem.

Skupine se med seboj povezujejo na 
duhovno-družabnih vikendih, enodnevnih 
srečanjih, na izletu, ki ga imajo konec šolskega 
leta, in na letovanju med poletnimi počitnicami. 
Marijansko- vincencijanska mladina deluje tudi 
v Župniji Mengeš. 

Vincencijevi družini daje svojevrstni pečat 
še Združenje čudodelne svetinje – AMM. 
Nastalo je na željo presvete Device, ki se je 
prikazala mladi sestri Katarini Labouré. Ta je 
bila leta 1830 v materni hiši sester usmiljenk v 
Parizu, 140 rue du Bac, deležna prav posebnih 
milosti. Namreč, večkrat se ji je prikazala 
Brezmadežna Devica Marija. Med prikazanji 
je razodela sestri Katarini, da »ljubi Družbo, 
ki skrbi za uboge reveže«. Med pogovorom ji 
je pokazala posebno znamenje – svetinjico. 
Naročila ji je, naj poskrbi, da jo bodo dali 
kovati, saj bodo »vsi, ki bodo svetinjico nosili 
z vero in zaupanjem ter se v molitvi zatekali k 
Mariji, deležni velikih milosti«. Prav kmalu po 
izidu svetinje so se začeli dogajati čudeži in po 
prvi kanonični preiskavi, 15. decembra 1836, 
je pariški nadškof pisal svojim duhovnikom: 
»Vernike spodbujajmo, naj nosijo pri sebi 
svetinjo ... v čast presvete Device in naj pogosto 

ponavljajo na njej zapisano molitev: O MARIJA, 
BREZ MADEŽA SPOČETA, PROSI ZA NAS, 
KI SE K TEBI ZATEKAMO. 

V Sloveniji je bila že leta 1885 ustanovljena 
Družba otrok Brezmadežne. V svetem letu 
2000 je bila obnovljena z imenom Združenje 
čudodelne svetinje – Otroci Brezmadežne. 
Njeni člani nosijo pri sebi podobo Marije s 
čudodelno svetinjo in vsak dan molijo: »O 
Marija, brez madeža spočeta, prosi za nas, ki se 
k tebi zatekamo.« Ne preklinjajo Boga, Marije 
in svetnikov, ob nedeljah so pri sv. maši in se 
trudijo za prejem sv. obhajila ter molijo in si 
prizadevajo za mir v družini in okolici.

Ob teh vrsticah naj se tudi v vaših srcih 
prebudi želja, da bi se vključili v katero od teh 
vej in živeli krščansko ljubezen v delu, po zgledu 
sv. Vincencija Pavelskega. 

Sestre usmiljenke iz Mengša

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE

Hvaležni smo vam, da se potrudite in lepo 
skrbite za našo cerkev in župnijski dom. 

Hvala vam, da čutite potrebo pomagati, tako pa 
naredite tudi dobro delo. Sodelovanje v ekipi iz 
vaše soseske je za marsikoga tudi premagovanje. 
V soboto je treba prej vstati, delo in pospravljanje 
ima vsak tudi doma … Pa se jima odpoveste v 
korist župnije. Naj vam Bog povrne vašo žrtev. 
Hkrati pa velja povabilo, da se pridružite svoji 
skupini. 

Ob velikonočni procesiji se kdo morda 
sprašuje, kako naj ve, kdo je iz Velikega Mengša 
in kdo iz Malega. In dobil sem odgovor, da vsak, 
ki posluša oznanila in sliši razpored za čiščenje 
cerkve in župnijskega doma, lahko najde sebe 
v ulicah in naselju, ki mu pripada. Hvala vsem, 



ki z veseljem pridete in sodelujete. Hvala vsem, 
ki imate radi našo lepo cerkev in ste zanjo 
pripravljeni narediti nekaj več. Pred nami je ta 
razpored:
 22. april starši birmancev
 29. april M. Mengeš vzhodno 
  od Liparjeve
 6. maj Topole in Dobeno
 13. maj starši prvoobhajancev
 20. maj Pristava in M. Mengeš zahodno 
  od Liparjeve
 27. maj Loka v Loki
 27. maj V. Mengeš od Grobeljske 
  do Kolodvorske
 3. junij V. Mengeš severno 
  od Prešernove 
  in Kolodvorske
 10. junij M. Mengeš vzhodno 
  od Liparjeve
 17 junij Topole in Dobeno
 24. junij Pristava in M. Mengeš zahodno 
  od Liparjeve
 1. julij Loka
 8. julij V. Mengeš od Grobeljske 
  do Kolodvorske
 15. julij V. Mengeš severno 
  od Prešernove 
  in Kolodvorske
 22. julij M. Mengeš vzhodno 
  od Liparjeve
 29. julij Topole in Dobeno
 5. avgust Pristava in M. Mengeš zahodno 
  od Liparjeve
 5. avgust Loka v Loki
 12. avgust V. Mengeš od Grobeljske 
  do Kolodvorske
 19. avgust V. Mengeš severno 
  od Prešernove in Kolodvorske
 26. avgust M. Mengeš vzhodno 
  od Liparjeve
 2. september Topole in Dobeno

DOGODKI PRED NAMI

TEDEN MOLITVE ZA NOVE DUHOVNE 
POKLICE, NJIHOVO SVETOST IN 
STANOVITNOST (30. 4.–7. 5.)

V tednu molitve naj bo živo in čim bolj 
zavzeto »poklicno« dogajanje predvsem v naših 
župnijah, v skupinah, v katerih delujemo ... 

Molímo in vabimo k molitvi, poživímo svojo 
poklicanost, pričujmo in vabímo k pričevanju 
življenja, poskrbímo za poglobljeno katehezo ... 
Naša zavzetost za nove duhovniške, diakonske, 
redovniške in misijonarske poklice naj postane 
nalezljiva! Nagovarjalo nas bo geslo: »GNANI 
PO DUHU ZA POSLANSTVO«.

ŠMARNICE (1.–31. 5.) 
Naj maj časti Marijo tudi po vas. Zato ste 

vabljeni na šmarnično branje in litanije, ki bodo 
vedno 15 minut pred sv. mašo, torej ob 18.45. 
Molitev pred Najsvetejšim pa bo ob sredah 
od 18h naprej. Naj vas ves mesec blagoslavlja 
Marija, šmarnična kraljica. 

Prvi dan šmarnic bodo naši škofje 
blagoslovili Marijine kipe iz Fatime, ki bodo 
od 13. maja do 13. oktobra romali po Sloveniji. 
Vsaka dekanije bo dobila en kip, ki bo potem 
potoval po župnijah in ga bodo lahko sprejele 
posamezne družine. Slovesnost za ljubljansko 
nadškofijo bo v ponedeljek, 1. maja, ob 18.30 na 
Rakovniku v Ljubljani.

ŠMARNIČNO BRANJE
Lani smo poslušali šmarnično branje o 

fatimski Mariji, saj letos obhajamo 100-letnico 
Marijinih prikazovanj v Fatimi in tudi 



300-letnico čudeža na Skalnici. Na Sveti gori 
nad Gorico se je namreč Marija takrat razodela 
Urški Ferligoj. Kaj in kako je bilo tam, bomo 
poslušali v šmarničnem branju, ki je nastalo pod 
peresom Kristine Tičar.

SVETI JOŽEF – DELAVEC (ponedeljek, 1. 5.)
Prvi maj je mednarodni dan dela. Zato na 

ta dan goduje sv. Jožef delavec. Njemu se bomo 
priporočili s sv. mašama ob 8h in 19h. Valjeni k 
sv. Jožefu.

PRVA SREDA (3. 5.)
Na prvo sredo v mesecu se z molitvijo 

posebej priporočamo sv. Jožefu. Molitev pred 
Najsvetejšim bo v cerkvi od 18h naprej.

PRVI ČETRTEK (4. 5.)
Na prvi četrtek vedno molimo za duhovne 

poklice. Tokrat bo molitev prav v tednu pred 
nedeljo Jezusa Dobrega pastirja, ko tudi sicer 
molimo za duhovne poklice.

V molitev priporočamo rojaka Vilija 
Lovšeta, ki je trenutno v Avstraliji in bo letos 9. 
julija ob 10h praznoval v Mengšu srebrno mašo.

Z velikonočnim voščilom se je oglasila 
s. Sandra Salomeja Trojanšek. Vse sestre v 
klarise nam voščijo blagoslovljene velikonočne 
praznike. S. Salomeja pa dodaja: »Lepo 
pozdravite vse mlade! In vsem, ki molite zame, 
iz srca Bog lonej! Molim za vas vse!«

PRVI PETEK (5. 5.)
Na prvi petek v mesecu dopoldne obiščemo 

bolnike in ostarele na domu. Zvečer bo eno uro 
pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za še 
nerojene otroke. V tem času bo tudi priložnost za 
sv. spoved. Ob 18.45 pa bomo sklenili češčenje 
z litanijami in prebrali šmarnice. Vabljeni ste k 
zakramentom. 

ZAKLJUČNA PRIREDITEV ZA 
SLOMŠKOVO BRALNO PRIZNANJE 
(SOBOTA, 6. 5.)

Vabimo vas na zaključno prireditev 
Slomškovega bralnega priznanja 2016/17, ki bo 
v soboto, 6. maja 2017, na Slomškovi Ponikvi. 
»Je v mladih letih setev, bo v starih dobra žetev,« 
pravi A. M. Slomšek.

SREČANJE ZA STARŠE 
PRVOOBHAJANCEV SKUPAJ Z OTROKI 
(sobota, 6. 5.)

Približuje se slovesnost prvega sv. obhajila. 
Zato bosta skupno srečanje in vaja za otroke 
in starše v soboto, 6. maja, ob 9h v župnijski 
cerkvi. Otroci bodo ob tej priložnosti pomerili 
tudi prvoobhajanske obleke. Jezus, pridi med 
nas in nas blagoslovi!

PRVA SOBOTA (6. 5.)
Na prvo soboto v mesecu bo uro pred sv. 

mašo premišljevalni rožni venec. V tem času ste 
povabljeni tudi k sv. spovedi.

Prva sobota v mesecu je posvečena 
Marijinemu Brezmadežnemu srcu. 

Mariji se priporočamo ves mesec maj. 

CELONOČNA MOLITEV PRED 
NAJSVETEJŠIM (sobota, 6. 5., in nedelja, 7. 5.)

Že tretje leto se v zimski kapeli v župnišču 
zbiramo na prvo soboto v mesecu zvečer k 
celonočni molitvi pred Najsvetejšim, ki traja 
do nedeljskega jutra. Molitev torej začnemo v 
soboto, po večerni sv.i maši ob 20h in sklenemo 
z blagoslovom v nedeljo zjutraj, ob 7.30. 
Pridružite se nam katero koli uro. 

Molitev namenjamo za prvoobhajance in 
njihove družine. Prav tako pa za odprtost src pri 
šmarnicah in stoletnici Marijinih prikazovanj v 
Fatimi.

MAJ ČASTI MARIJO (nedelja, 7. 5.)
Že vrsto let v maju pripravljamo srečanje 

domačih pevskih zborov z Marijinimi pesmimi. 



Srečanje pri Mariji v cerkvi bo letos na nedeljo, 
7. maja, ob 16h. Po dogodku ste vabljeni na 
druženje v župnijskem domu. Nastopili bodo 
OPZ Angelčki, MoKZ Mengeški zvon, Oktet 
Mi, Pevska skupina Rž, Praznični zbor, MePZ 
sv. Mihaela, Vokalno-inštrumentalna skupina 
sv. Mihaela, Trobilna skupina Per, APZ Alojzij 
Mav iz Ljubljane in Mengeški pritrkovalci. 

KATEHEZA ZA ODRASLE (ponedeljek, 8. 5.)
Tokratna majska kateheza bo nadaljevanje 

razmišljanja o krščanstvu, verstvih sveta in naši 
lepi katoliški vernosti. Vabljeni ste na kateheze, 
ki jih pripravlja duhovni pomočnik Štefan Babič, 
v ponedeljek, 9. maja, po večerni šmarnični sv. 
maši v župnišču.

SREČANJE ŽPS (torek, 9. 5.)
V torek, 9. maja, se bo sestal župnijski 

pastoralni svet. Skupaj želimo ovrednotiti 
praznovanje velike noči. Prav tako pa gledamo 
naprej. Tudi letos želim lepo obhajati praznik 
fatimske Marije, lepo pripraviti prošnje procesije. 
O vsem tem in še več bomo spregovorili na 
srečanju ŽPS. Člani lepo vabljeni.

MOLITVENA URA BOŽJEGA 
USMILJENJA (sreda, 10.5.)

Uro Božjega usmiljenja v mesecu maju 
bomo molili v sredo, 10. maja. Začeli bomo že 
ob 17.45, da bo tako res ena ura molitve pred 
Najsvetejšim. Sklenemo pa z litanijami Matere 
Božje in šmarnicami, kot vsak dan. Vabljeni k 
Božjemu usmiljenju.

KRISTJAN BRAT YUN S KITAJSKE – 
KOMENDA (petek, 12.5.)

V petek, 12. maja, bo ob 20. uri v dvorani 
Kulturnega doma v Komendi Kitajec brat Yun 
pričeval o svojem spreobrnjenju v krščansko 

vero, hudem preganjanju kristjanov na 
Kitajskem za časa komunizma, katerega žrtev je 
bil tudi sam, predvsem pa o svojem oznanjevanju 
evangelija in čudežni rešitvi iz enega najbolj 
varovanih zaporov. O vsem tem je pri založbi 
Družina že izšla v slovenščino prevedena knjiga 
z naslovom Nebeški človek, tokrat pa vam bo 
spregovoril Yun sam pa tudi njegov sin Izak. Po 
srečanju, ki ga bodo s pesmimi obogatili mladi iz 
komendske župnije, bo kitajski laiški misijonar 
posamič molil za tiste, ki bodo to želeli, in trpijo 
na duši in telesu. 

TAIZÉJSKA MOLITEV (sobota, 13. 5.)
Čudovito duhovno izkušnjo vstalega Jezusa 

in njegove matere Marije boste lahko doživeli 
pri taizejski molitvi, ki jo tudi tokrat na drugo 
soboto v mesecu pripravljajo naši mladi. Tokrat 
bo molitev v soboto popoldne, kar je družinam 
prijaznejši čas. Vabljeni na molitev v soboto, 13. 
maja, ob 16h v cerkvi. 

FATIMSKA PROCESIJA V MENGŠU 
(sobota, 13. 5.)

V soboto, 13. maja, se bomo spomnili 
100-letnice dogodkov v Fatimi. Za vso dekanijo 
Domžale bo pri nas sprejem dekanijskega kipa 
kapelice fatimske Marije pri maši ob 19h. Temu 
bo sledila procesija po drevoredu kakor že nekaj 
let. Spomnimo se, da smo pred enim letom gostili 
škofa Šuštarja in milostni kip Marije Romarice. 
Naj Marijina sporočilo ne gredo mimo nas.

PRVO SV. OBHAJILO (nedelja, 14. 5.)
Slovesnost bo pri sv. maši ob 1000, ko bo 

prostor v prvem delu cerkve rezerviran za 
prvoobhajance in njihove družine. Lepi praznik 
bo spodbuda 47 otrokom, da bi se vse življenje 
hranili z Jezusom, kruhom življenja. 

Otroci so prvikrat pristopili k sv. spovedi v 
novembru. Pred prejemom prvega sv. obhajila 
bomo zanje pripravili sv. spoved pri verouku. K 
tej vabimo tudi starše in druge domače. Domači 
duhovniki bomo na razpolago staršem za 
sv. spoved v tednu pred prvim sv. obhajilom 
vsak večer pol ure pred sv. mašo. V soboto, 6. 
maja, bo ob 9h posebno srečanje za starše in 
prvoobhajance zaradi sprevoda in sedežev pri 
slovesnosti prvega sv. obhajila, otroci pa bodo za 
to priložnost prejeli prvoobhajanske obleke.



Tistim staršem, ki živijo v zunajzakonski 
skupnosti ali so poročeni samo civilno, želimo, 
da svojo zvezo uredijo tudi po cerkveni strani, 
saj do takrat ne morejo vredno prejemati sv. 
spovedi in obhajila. Ne opustimo Božje pomoči 
in milosti, ki nam ju zagotavljajo zakramenti.

KRSTI (nedelja, 14. 5.)
Tudi v maju bodo sv. krsti drugo nedeljo v 

mesecu, torej v nedeljo, 14. maja, in sicer ob 
1130. Srečanje za starše in krstne botre bo v 
soboto, 13. maja, ob 1600.

Hvala vsem, da z ljubeznijo sprejemate 
otroke, ki so vam dani v življenju. Morda je res 
velika odgovornost sprejeti tudi 3. in 4. otroka … 
Vedite, da molimo za vas in vas podpiramo pri 
veselju nad vsakim od njih. Vsak otrok prinaša 
blagoslov. Naj vam ga Gospod daje v obilju.

ŠMARNIČNA POBOŽNOST – LITANIJE 
PRI KAPELICI NA GOBAVICI 
(nedelja, 14. 5.) 

Tudi letos želimo počastiti Šmarnično 
kraljico z litanijami pri kapelici na Gobavici v 
nedeljo, 14. maja, ob 15h. Če bo vreme slabo, 
bomo molili za lepo vreme, da pobožnost pri 
kapelici v Marijino čast ne bi odpadla.

MEĐUGORSKA MOLITEV (petek, 19. 5.)
Tokratno molitveno srečanje po međugorsko 

bo izjemoma v petek, 19. maja, po sv. maši. 
Hvala vsem, ki se radi odzovete na Marijino 
povabilo. Naj vas v Marijinem maju še posebej 
nagovori in pritegne v Njen objem.

MOLITVENI PLESI (sobota, 20. 5.)
Hvala vsem, ki molite za vso našo župnijo. 

Veliko imamo molitev pred Najsvetejšim. Lepe 
pa so tudi tiste, izražene z molitvenimi plesi. 
Molitveni plesi bodo v soboto, 20. mja, ob 20. 
uri v župnijskem domu. 

PROŠNJI DNEVI (22.–24. 5.)
V dneh pred vnebohodom so že običajne 

prošnje procesije. V molitvi prosimo za blagoslov 
našega dela. Gospod naj blagoslavlja ne le delo 
na polju, ampak tudi v naših delavnicah, obratih, 
družinah … Nikoli se ne naveličajmo prositi za 
Božjo pomoč in blagoslov.

V ponedeljek, 22. 5., se zberemo v cerkvi v 

Mengšu ob 600 in v procesiji odidemo k sv. maši 
v loško cerkev, kjer bo sv. maša. 

V torek, 23. 5., se v Grobljah začne 
procesija ob 700.

V sredo, 24. 5., pa smo spet ob 600 v Mengšu, 
kjer začnemo s procesijo po drevoredu in nazaj. 
Po procesiji bo sv. maša v cerkvi.

Molimo tudi za tiste, ki se procesij ne 
bodo mogli udeležiti, a se nam priporočajo s 
svojimi nameni za blagoslov vsega človeškega 
prizadevanja in dela.

DEKANIJSKA PROCESIJA NA ČAST 
MARIJI POMAGAJ - DOB (torek, 23.5.)

V dekaniji Domžale smo se duhovniki 
dogovorili za skupno pobožnost na čast Mariji 
pomagaj. Ta bo v torek, 23. maja, ob 20h v Dobu. 
Ob tej uri bo procesija z milostno podobo Marije 
pomočnice po Dobu. Marija Pomagaj naj varuje 
vso našo dekanijo. Marija Pomoč kristjanov, 
prosi za nas!

GOSPODOV VNEBOHOD (četrtek, 25. 5.)
Vstali Jezus se je 40 dni prikazoval 

apostolom. Dajal jim je napotke za življenje prve 
Cerkve. Apostola Petra je 3-krat vprašal, ali ga 
ima rad, in mu še enkrat zaupal vodenje Cerkve: 
»Pasi moje ovce!« Nato se je poslovil od učencev 
in jim obljubil, da bo z njimi do konca sveta. 
Apostoli so se zbirali pri devetdnevnici k Sv. 
Duhu in ga prejeli na binkošti.



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

Gospodovega vnebohoda se bomo spomnili 
tudi pri sv. mašah v četrtek, 25. maja, ob 8h in 
19h.

ODPRTJE RAZSTAVE ROČNIH DEL 
(petek, 26. 5.)

Od jeseni do pomladi so se gospe zbirale 
pri ročnih delih. Izdelovale so lepe kvačkane 
prtičke, zavese, vzglavnike. Iz perlic so nastajale 
lepe ogrlice. Pa še veliko drugega so ustvarile 
roke pridnih gospa in gospodičen. Vse to boste 
gotovo radi pogledali na razstavi, ki vam jo bodo 
pripravile. Odprtje bo v petek, 26. maja, ob 20h, 
razstava pa bo na ogled še v soboto in nedeljo od 
8h do 20h. Vabljeni k ogledu.

SREČANJE VERA IN LUČ (nedelja, 28. 5)
Zadnjo nedeljo v maju se spet srečamo starši, 

prijatelji in lučke gibanja Vera in luč v Mengšu. 
Tudi mi želimo počastiti Marijo in se ji skupaj 
priporočiti na srečanju, ki bo v nedeljo, 28. maja, 
ob 15h, v župnijskem domu v Mengšu.

MAŠA V LOKI (nedelja, 28. 5.)
Letos je 7. velikonočna nedelja, ko je 

običajno maša v loški cerkvi, na 28. maj, sv. 
maša pa bo ob 10h. 

V mnogih krajih imajo navado, da se 
krajani srečujejo. Nekateri so odšli drugam in 
so si drugje ustanovili družino. Spet druge je 
v svet odpeljalo poklicno delo. Naj bo sv. maša 
v velikonočnem času spodbuda, da pridemo 
skupaj, obudimo stare spomine in obnovimo 
stara prijateljstva.

Zato se je tudi v Loki oblikoval odbor za 
pripravo srečanja vseh Ločanov, pri tej sv. maši. 
Po njej bo poseben kulturni program, sledilo 

pa bo še druženje pred cerkvijo ob kozarčku in 
pecivu. Hvala vsem, ki se boste odzvali temu 
vabilu. Ob slabem vremenu bo pogostitev v 
gasilskem domu v Loki.

SVETOPISEMSKA SKUPINA 
(ponedeljek, 29. 5.)

Svetopisemska skupina se bo ta mesec 
srečala v ponedeljek, 29. maja, po večerni sv. 
maši. Nagovorila nas bo Božja beseda naslednje 
nedelje: Apd 2,1–11; Ps 104; 1Kor 12,3b–7.12–
13; Jn 20,19–23.

NAPOVEDUJEMO

֍ 3.6.: Primožev večer v Loki.
֍ 11.6. : družinsko romanje na Kurešček, 
ob 9h odhod z avtomobili iz Mengša, ob 11h 
maša na Kurešču, informacije: Mojca 051 
840 168.
֍ 18. 6. od 7.30 do 11.30: razstava in 
prodaja peciva – zbiranje sredstev za poletno 
letovanje otrok v Izoli prek MVM-ja. 
֍ 9. 7. ob 10h: srebrna maša p. Vilija Lovšeta.
֍ Oratorij 2017

Datum letošnjega oratorija je znan: 21. do 
26. avgusta 2017. Rezervirajte si čas za veselje 
in igre. Skupaj z Marijo bomo lahko peli v srcu: 
Moja duša poveličuje Gospoda.

ZAHVALA
Hvala vsem darovalcem v nabirko za cvetje. 

To ste tisti, ki berete Mihaelov list in ste pozorni 
na naša oznanila. V nabirki na belo nedeljo, 
nedeljo Božjega usmiljenja, smo brez posebnih 
povabil skupaj v ta namen zbrali 1199,78 €. Bog 
vam povrni.


