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JAZ SEM TRTA

Otroci v 3. razredu so me spraševali, kaj 
pomeni IHS na hostiji. To so kratice Grških 

besed: Iesus Hristos Soter, kar pomeni Jezus 
Kristus odrešenik.

V posvečeni hostiji je saj Jezus navzoč. On 
je naš odrešenik. Tako je vse naše verovanje 
usmerjeno na evharistijo, in iz obhajila tudi 
prejemamo moč in pomoč.

Evharistija je tudi Grška beseda in pomeni 
zahvala. Prvi učenci so obhajali sveto mašo. Njen 
glavni del je tudi hvalospev in po njem zahvala, 
tako, da je vsa maša dobila tako ime. Enkrat na 
teden se ob nedeljah zberemo pri sveti maši. To 
je naša zahvala za vse opravljeno delo preteklega 
tedna. Zavedamo se, da brez Boga ne moremo nič 
storiti (prim. Jn 15,5).

Toliko bolj smo veseli, da nas gospod spremlja 
s svojo navzočnostjo. Hvaležni, da je med 
nami v Tabernaklju in ga častimo v Presvetem 
zakramentu. Hvaležni, da nam daje duhovnike, ki 
za nas darujejo svete maše. Hvaležni, da prihaja v 
nas in nas posvečuje.
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Jaz sem trta, vi mladike. 
Kdor ostane v meni in 

jaz v njem, ta rodi obilo 
sadu, kajti brez mene ne 
morete storiti ničesar.

(Jn 15,5)

PAPEŽ FRANČIŠEK V FATIMI – UVOD 
V MOLITEV ROŽNEGA VENCA

Sveti oče je pred večerno molitvijo rožnega 
venca Marijo prosil, naj razgrne svoj blagoslov 

nad vse nesrečne, ki jim je bila ukradena sedanjost, 
nad vse izključene in zavržene, ki nimajo 
prihodnosti, nad vse sirote in žrtve krivičnosti, 
katerim ni dovoljeno imeti preteklosti…

Papež Frančišek je nagovoril Marijo kot 
Učiteljico duhovnega življenja, ki je prva sledila 
Jezusu po »ozki poti« križa, kot Blaženo, ki je 
v vseh okoliščinah verovala nebeškim besedam, 
kot Devico Marijo evangelija, ki jo časti Cerkev 
v molitvi, kot Devico Marijo, ki je dala človeško 
obličje Sinu nebeškega Očeta. To obličje lahko 
premišljujemo v zaporedju veselih, svetlih, 
žalostnih in slavnih trenutkov njegovega življenja, 
ki jih obnavljamo v molitvi rožnega venca. S 
Kristusom in Marijo ostajamo v Bogu.

Sveti Oče je v večeru pred obletnico Marijinih 
prikazovanj spregovoril tudi o božjem usmiljenju: 
Bogu in njegovi milosti se dela velika krivica, če se 
zatrjuje, da so grehi sveta kaznovani z njegovo sodbo, 
ne da bi najprej rekli, da so odpuščeni z njegovim 
usmiljenjem. Usmiljenje je torej pred sodbo. Očitno 
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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

Bog zahteva najprej 
srca, zatem pa se 

morajo delo in roke, 
kolikor mogoče, 
ujemati s srcem. 
(sveti Vincencij 

Pavelski)

je, da božje usmiljenje ne zanika pravičnosti, kajti 
Jezus je sprejel nase posledice našega greha skupaj s 
kaznijo – smrtjo na križu (1 Jn,4,18). 

Nadaljeval je: vsakokrat, ko se ozrem na 
Marijo, verujem v neizmerno moč nežnosti in 
ljubezni. Pri njej lahko vidimo, da ponižnost in 
nežnost nista kreposti slabotnih, ampak močnih, 
ki jim ni treba slabo ravnati z drugimi, da bi se 
počutili pomembne. Ta dinamika pravičnosti 
in nežnosti naredi Marijo za cerkveni vzor 
evangelizacije (Evangelii gaudium, 288).

Sledila je molitev rožnega venca v več jezikih. 
(E-novice 17 – 2017)

Okrepljeni z mislimi svetega očeta si 
priznajmo, da velikokrat čutimo težo vsakdanje 
raztresenosti zaradi praznih interesov, skrbi in 
bojazni. Poiščimo si varen prostor pod Marijinim 
plaščem in se z njeno pomočjo približajmo Bogu. 

SREČANJE BOLNIKOV, STAREJŠIH 
IN INVALIDOV

Na binkoštno nedeljo, 4.6.2017 bo vsakoletno 
srečanje bolnikov, starejših in invalidov. 

Ob 15 h bo v župnijski cerkvi sveta maša, po 
njej pa družabno srečanje v župnijskem domu. 
Naprošamo, da vsem, ki bi se srečanja radi 
udeležili, omogočite prevoz. Vsi prisrčno vabljeni! 

PROŠNJA ZA PECIVO

Za srečanje bolnikov, starejših in invalidov 
prosimo gospodinje iz Velikega Mengša 

in Topol za pecivo. Vljudno prosimo, da ga 
prinesejo v župnijski dom 
3.6.2017 med 18. in 19.uro. 
Iskrena hvala!

ROMANJE BOLNIKOV NA BREZJE

Letošnje romanje bolnikov na Brezje bo 17.6. 
Odhod avtobusa bo ob 8.30h izpred Pošte 

Mengeš. Prosimo, da se za romanje prijavite na 
Župnijski karitas ali pokličete na telefon 031 294 
933 (Jerca). Želimo si, da se odločite za romanje, 
saj bo za vse poskrbljeno. Lepo povabljeni!

Sodelavci Župnijske karitas

400-LETNICA VINCENCIJANSKE 
KARIZME 

V tej številki Mihaelovega lista bomo končali 
z predstavljanjem vej vincencijanske 

družine, ki delujejo v Sloveniji. Ostali sta nam 
za spoznavanje še dve veji, dokaj razširjeni 
v naši deželi, ki se tudi navdihujeta z duhom 
sv. Vincencija Pavelskega. Spoznali bomo: 
Vincencijeve konference in Vincencijevo zvezo 
dobrote.

Vincencijeve konference je ustanovil 
Friderik Ozanam (1813–1853), ko je začel pred 
dvema stoletjema v francoski prestolnici zbirati 
karitativno organizacijo laikov, ki je danes 
razširjena po vsem svetu. »Želel bi, da bi se vsi 
mladi združili v delih ljubezni!« je dejal bl. Friderik 
Ozanam. Za zavetnika si je druščina izbrala 
sv. Vincencija Pavelskega, zgled nesebičnega, 
preprostega in gorečega misijonarja ubogih iz 
17. stoletja. V Sloveniji so prvo Vincencijevo 
konferenco ustanovili leta 1876 v Ljubljani. Člani 
konferenc so prostovoljci pomagajo revežem 
in brezdomcem, delijo jim hrano in obleko ter 

poskušajo reševati njihov 
težave. 

Vincencijeva zveza 
dobrote je mednarodna 
katoliška organizacija. 



V Sloveniji je bila ustanovljena leta 1876. Danes 
deluje kot Društvo prostovoljcev Vincencijeve 
zveze dobrote. Od leta 2006 ima status 
humanitarne organizacije. Prostovoljci s svojim 
delom želijo brezdomcem vračati dostojanstvo. 
Z majhnimi in konkretnimi koraki jim člani 
zveze pomagajo rasti k polnemu in odgovornemu 
življenju. V prostorih, v Plečnikovem podhodu 
imajo Dnevni center za brezdomce, ki ga letno 
obišče od tristo do štiristo brezdomcev. Danes 
lahko brezdomci v tem dnevnem centru prejmejo 
zjutraj zajtrk, popoldan toplo večerjo, dobijo 
lahko tudi obleko ter imajo možnost tako pranja 
oblek kot prhanja, striženja in britja. 

Vincencijeva karizma je torej še vedno 
prisotna, živa in dejavna. Pred smrtjo (27. 
septembra 1660) je Vincencij s preroškimi 
besedami rekel za Družbo HKL, da v njegovem 
času še ni to, kar bo takrat, ko jo bo Bog 
izpopolnil. Da, daljnosežne so bile te besede 
našega ustanovitelja. Po štirih stoletjih je iz 
korenin Vincencijeve karizme vzklilo okrog 220 
drugih družb in vej, ki si prizadevajo narediti svet 
pravičnejši in lepši. Svetel zgled ustanoviteljev, 
sv. Vincencija in sv. Ludovike, je navdihoval 
številne rodove za konkretno delovanje in pomoč 
revežem. Mnogi bratje in sestre, ki so jima sledili, 
so že prišteti k blaženim in svetnikom zaradi 
dejavne ljubezni, izkazane Kristusu po ubogih. 
Sedaj smo mi v tej verigi dobrote, da bi delili 
pomoč in prinašali upanje v svoj čas in svojim 
bližnjim.

Sestre usmiljenke iz Mengša

DOGODKI PRED NAMI

PRESTAVITEV SV. MAŠE NA 20. URO 
(ponedeljek, 5. 6.)

V naši župniji poleti prestavimo začetek 
večerne sv. maše na 20. uro. Tako bo tudi letos. 
Dnevi so dolgi in mnogi po svojem delu ali izletu 
lažje pridejo k sv. maši nekoliko pozneje. Tako bo 
predvidoma vse do sredine avgusta. 

SVETOPISEMSKA SKUPINA 
(ponedeljek, 29. 5.)

Zadnje srečanje svetopisemske skupine v tem 
pastoralnem letu bo v ponedeljek, 29. maja, po 
sv. maši. Lepo vabljeni k premišljevanju Božje 
besede binkoštne nedelje.

ZAKLJUČNI KONCERT MENGEŠKE 
GLASBENE ŠOLE (torek, 30. 5.)

Tudi letos pripravlja Glasbena šola Domžale – 
Oddelek Mengeš zaključni nastop svojih učencev, 
in sicer v torek, 30. maja, ob 19h v župnijskem 
domu. Vsi lepo vabljeni.

SKLEP ŠMARNIC (sreda, 31. 5.)
Zbogom, dan ś Marija pravi. Tako bomo 

zapeli zadnjega maja in pomahali Mariji v slovo. 
Gotovo pa bo Marija z nami vse leto. Letos 
obhajamo 100. obletnico njenih prikazovanj v 
Fatimi. Vse do 13. junija bo Marijina kapelica 
s Fatimsko Marijo romala po naših družinah v 
župnijah. Družine in posamezniki se še lahko 
prijavite za sprejem Marije. Naj vas nagovori njeno 
Brezmadežno srce, ki je razodelo svojo ljubezen 
do nas. Fatimski spomin bomo nehali obhajati 13. 
oktobra, ko praznujemo 100. obletnico zadnjega 
prikazanja v Fatimi. Takrat bomo še bolj zaživeli 
pripadnost Marijinemu Brezmadežnemu srcu.

VRTNICE (1.–30. 6.) 
Letošnje vrtnice je uredil dr. Alojz Snoj in 

jim dal naslov Češčenje Jezusovega srca v naših 
družinah. Gre za osebna izkustva redovnic, 
redovnikov, duhovnikov in laikov. Nedvomno 
bo branje teh vrtnic močna spodbuda vsem 
vernikom, ne le posvečenim osebam, za večjo 
ljubezen do Križane ljubezni, do Jezusovega srca. 
Jezus si je dal prebosti stran iz neskončne ljubezni 
do nas. Vrtnicam bomo prisluhnili vsak večer pri 
sv. maši.

PRVI ČETRTEK V MESECU (1. 6.)
Na prvi četrtek v mesecu molimo za 

duhovne poklice. Od 18.15 bomo molili za vse 
že poklicane. Tudi za našega srebrnomašnika 
Vilija Lovšeta, ki bo 9. julija pel srebrno mašo v 
Mengšu. To je hkrati zahvala za dar duhovništva, 
ki ga živijo domači duhovniki. Prosimo pa tudi 
za nove duhovne poklice. Za s. Sandro Salomejo 
Trojanšek prosimo, da bo vztrajala na poti 
hoje za Kristusom v popolni podaritvi v Bogu 
posvečenem stanu. Prosimo še za mnoge mlade, 
ki čutijo v sebi Božji klic – da bi bili poslušni 
temu, kar Bog pričakuje od njih. Bog želi, da 
smo srečni, in bo mladim, ki se bodo odzvali 
Njegovemu klicu, naklonil kar največjo srečo.



PRVI PETEK (2. 6.)
Vsak prvi petek obiskujemo bolnike po 

domovih. Tisti, ki se zaradi starosti in bolezni 
ne morete udeležiti sv. maše, sporočite vaše želje 
v župnišče in z veseljem vas bomo obiskali! Ta 
petek bo uro pred večerno sv. mašo priložnost 
za sv. spoved v župnijski cerkvi. To uro bo tudi 
molitev pred Najsvetejšim za še nerojene otroke 
in njihove starše.

Molitev sklenemo z obnovitvijo posvetitve 
Jezusovemu srcu. Jezusovo srce, Bogato za vse, 
ki te kličejo, usmili se nas!

VPISOVANJE SV. MAŠ (sobota, 3. 6.)
Po stari navadi bomo na prvo soboto v juniju 

od 700 do 830 začeli vpisovati sv. maše za julij 
in avgust. Seveda lahko prinesete dar za sv. 
maše tudi kadar koli pozneje, vse do zapolnitve 
terminov.

V Mengšu po vaših namenih vsak dan 
mašujeva dva duhovnika, eno sv. mašo pa še 
vedno opravi p. Boštjan Nemanič. Vesel sem, da 
cenite duhovnikovo delo in radi darujete za sv. 
maše. Reden duhovnikov dohodek je prav vaš dar 
za sv. mašo. 

Prav tako se z mašno daritvijo spominjamo 
svojih dragih rajnih ter jih priporočamo Božji 
dobroti in v hvaležen spomin vsem župljanom. 

Hvala tudi za lepo navado, da namesto cvetja 
na grob ob pogrebu darujete za sv. maše. Bog vam 
povrni za vaše mašne darove!

NOČNO BEDENJE V ADORACIJI (sobota/
nedelja, 3./4. junij)

Hvala vsem, ki z veseljem prihajate na naša 
celonočna bedenja in molitve pred Najsvetejšim s 
prve sobote v mesecu na nedeljo. 

Zato se bomo toliko raje pridružili molitvi, 
ki poteka od prve sobote, 3. junija, po večerni sv. 
maši do nedelje, 4. junija, pred jutranjo mašo do 
7.30 v kapeli v župnišču. Lahko pridete katero koli 
uro. Za vsako uro je nekdo odgovoren. Nekateri 
imajo radi tiho molitev, drugi radi na glas molite 
rožni venec. O načinu molitve naj odloči tisti, ki 
je na sezamu molivcev odgovoren za kakšno od 
ur. Hvala vsem za razumevanje.

Zadnja molitev pred počitnicami naj bo 
prošnja za blagoslov dopustov, za razumevanje 
v naših družinah. Ponekod je toliko dela in 
hitenja, da se niti srečamo ne več. Dopust je torej 

priložnost, da smo skupaj in se pogovarjamo. 
Tisti člani družin, ki so odtujeni, naj v skupnem 
preživljanju dopusta spet najdejo drug drugega v 
spoštovanju in z dobro voljo. Molimo pa tudi za 
našo domovino Slovenijo, ki 25. junija praznuje 
obletnico osamosvojitve.

PRIMOŽEV VEČER V LOKI (sobota, 3. 6.)
Kulturno društvo Antona Lobode Loka in 

Župnija Mengeš vabita na Primožev večer, ki bo 
v soboto, 3. junija 2017, v cerkvi sv. Primoža in 
Felicijana v Loki. Ob 18.30 bodo pritrkovalke 
Francka, Joži in Irena v loškem zvoniku izvabljale 
iz zvonov najlepše melodije. Pridite jih poslušat 
in se prepričajte, kako lepa je pesem zvonov! 
Nato bo ob 19. uri sv. maša v čast zavetnikoma 
in godovnikoma sv. Primožu in Felicijanu, ob 
20. uri pa še koncert s Pevsko skupino Rž, ki bo 
predstavila narodno-zabavni program vrhunskih 
slovenskih ansamblov, seveda v zborovski 
izvedbi. Gost večera bo instrumentalni Stopar 
trio. To bo večer za dušo in srce! Tako bomo 
počastili zavetnika, ki godujeta 9. junija.

BINKOŠTI (nedelja, 4.6.)
Binkošti so zares slovesen praznik, saj se 

spominjamo prihoda Sv. Duha. Apostoli, ki so 
bili prej skriti in zaklenjeni, stopijo v javnost in 
že po prvem Petrovem nagovoru se skupnosti 
pridruži nekaj tisoč ljudi. Bili so polni Sv. Duha 
in veliko jih je prejelo sv. krst. Zato so binkošti 
rojstni dan Cerkve. V veroizpovedi izrekamo 
vero v eno katoliško Cerkev. Naj nam nikoli ne 
zmanjka te vere v pripadnost skupnosti, ki jo vodi 
Kristus.

Za nas bo to tudi praznik prvega svetega 
obhajila.



ZAKLJUČNA MAŠA VEROUČNEGA 
LETA (nedelja, 4. 6.)

Bogu hvala za naše katehete in katehistinje. 
Bogu hvala za vse znanje o veri, ki so ga otroci 
pridobili v tem veroučnem letu. Hvala staršem za 
zaupanje, s katerim ste podpirali otroke v njihovi 
hoji k samostojni odrasli veri.

Bogu se bomo zahvalili pri sv. maši v nedeljo, 
4. junija, ob 10h. Med njo bodo otroci dobili tudi 
Slomškova bralna priznanja. V tednu po tem 
bodo dobili veroučna spričevala.

SREČANJE OSTARELIH, BOLNIKOV, 
INVALIDOV IN PRIJATELJEV 
(nedelja, 4. 6.)

Sv. Duh je Tolažnik, ki naj podpira in tolaži 
naše preizkušene brate in sestre. Zato se ta dan 
že tradicionalno srečujemo v naši župnijski 
cerkvi in molimo za vse bolne, trpeče in invalide. 
Letos bo naš gost naš rojak Andrej Svete, sedaj 
duhovni pomočnik v Domžalah, ki ga zadnja 
leta zaznamujejo preizkušnje in bolezen. Tako bo 
njegova beseda pričevanje o Božji Tolažbi.

Veseli smo, da na ta praznik pridejo v našo 
cerkev tudi ostareli, invalidi in bolni, ki lahko 
ob tem med mašo prejmejo bolniško maziljenje. 
Zato povabimo vse domače, da jim omogočijo to 
srečanje v nedeljo, 4. junija, ob 15h v župnijski 
cerkvi.

Bolniško maziljenje lahko starejši in invalidi 
prejmejo enkrat na leto, ne da bi bili resno bolni. 
Prejmejo molitev in zakrament Cerkve, da bi 
lažje prenašali svojo starost in invalidnost. Hkrati 
darujejo svoje trpljenje in preizkušnje tudi za vse 
zdrave s prošnjo k Sv. Duhu za potrebno pomoč 
nam vsem. Hvala vsem za razumevanje in pomoč. 
Po sveti maši bo priložnost za medsebojno 
druženje ob kozarčku in piškotku v župnijskem 
domu. 

BINKOŠTNI PONEDELJEK (5.6.)
Večji cerkveni prazniki imajo tudi svoj 

odmev. Velika noč in božič imata prav svojo 
osmino. Binkošti pa imajo nadaljevanje praznika v 
binkoštnem ponedeljku. Tako bomo v ponedeljek 
obhajali maši že zjutraj ob 8h in zvečer ob 20h. 
Ta dan tudi začnemo s svetimi mašami zvečer ob 
20h. Binkošti so dan ustanovitve svete Cerkve. 
Zato na binkoštni ponedeljek častimo Marijo, 
Mati Cerkve.

KATEHEZE ZA ODRASLE (ponedeljek, 5. 6.)
Zadnje kateheze za odrasle v tem pastoralnem 

letu bodo v ponedeljek, 5. junija, po večerni sv. 
maši v župnišču. Lahko boste slišali nekaj o 
redovništvu. Bogu posvečeni stan so živeli že 
mnogi v stari zavezi. Redovno življenje so obudili 
puščavski očetje v prvih stoletjih krščanstva. 
Vsako obdobje življenja sveta pa prinaša tudi nove 
izzive in priložnost. Duh daje svoje spodbude 
v vsakem času. Zato tudi različne oblike Bogu 
posvečenega življenja. To bo zaključno srečanje, 
ki je vsako leto priložnost tudi za druženje in 
odgovore na porajajoča se vprašanja. Naslednje 
srečanje bo jeseni.

SREČANJE ŽPS (torek, 6. 6.)
Zadnje srečanje župnijskega pastoralnega 

sveta bo v torek, 7. junija, po večerni sv. maši. 
Maša bo res ob 20h in srečanje bo pozno. Vseeno 
pa bo to priložnost za zahvalo za zadnja leta 
skupnega dela, načrtovanja in medsebojnih 
spodbud. Člani lepo vabljeni na srečanje.

PRVA SREDA V MESECU (7. 6.)
Vsako prvo sredo v mesecu se posebej 

priporočamo sv. Jožefu. Varuh Sv. družine naj 
bo tudi naš varuh in priprošnjik. Naj posreduje 
za trdnost v zadnjih dneh tega šolskega leta in 
začetku izpitov. Jožefov rožni venec bomo molili 
pred Najsvetejšim od 19h. Vabljeni k Jožefu!

MOLITVENI PLESI (petek, 9. 6.)
Pomlad je čas plesa in veselja. Pa tudi čas 

molitve in češčenja. Vse to združujejo molitveni 
plesi – povezali nas bodo v skupnost molivcev, ki 
z vsem bitjem stojijo pred Gospodom. Srečanje 
za molitveni ples bo v petek, 10. junija, ob 20h v 
župnijskem domu.



TAIZEJSKA MOLITEV (sobota, 10. 6.)
Drugo soboto v mesecu, 10. junija, nam 

bodo mladi ob 21h pripravili taizejsko molitev 
v župnijski cerkvi. Vsi prijatelji Taizéja, lepo 
vabljeni! To bo zadnja taizejska molitev pred 
poletjem, ko se bomo teh molitev udeleževali kar 
v Taizeju. Prijatelji taizejskega petja in molitve se 
bomo s tem priporočili Bogu za pomoč ob koncu 
šolskega in akademskega leta.

Mladi z Jesenic organizirajo romanje v Taizé 
med 16. in 23. julijem 2017. Odhod iz Slovenije 
bo v soboto, 15. julija, pozno zvečer, prihod nazaj 
pa v ponedeljek, 24. julija, v zgodnjih jutranjih 
urah. V Taizé bomo potovali z avtobusom. 
Duhovni vodja bo g. Matevž Mehle, jeseniški 
župnik. Informacije na spletni strani SKAM 
https://skam.si/dogodki/mednarodna-srecanja/
taize/leto-2017-v-taizeju/ in pri Matevžu na 064 
223 978.

SV. KRST (nedelja, 11. 6.)
Krščevanje v mengeški župniji je redno 

na drugo nedeljo v mesecu. Tako bodo sv. krsti 
v nedeljo, 11. junija, ob 1100, priprava staršev 
in botrov pa bo v soboto, 10. junija, ob 1700 v 
župnišču. Vsak otrok je Božji dar. Molimo za 
starše, da bi radi sprejeli tudi tretjega, četrtega, 
petega in še katerega otroka v svoji družini, da 
bi bili skratka odprti za življenje. Veseli smo 
vsakega otroka med nami.

DRUGO DRUŽINSKO ROMANJE NA 
KUREŠČEK K MARIJI, KRALJICI MIRU 
(nedelja, 11. 6.)

Prvo družinsko romanje na sv. Jošta nad 
Kranjem je bilo tako prisrčno, da smo v en glas 
potrdili, da bomo romanja nadaljevali. Tokrat 
krenemo na zelo živo božjo pot – na Kurešček, k 
Mariji, kraljici miru. 

Sv. Jošt, ki je zavetnik romarjev in je bil 
zato odlična začetna božja pot, nas je zvabil 
na enourni vzpon, potem pa nas je nagradil s 
prekrasnim razgledom na Gorenjsko. Romarska 
cerkvica je skrivala mnogo zakladov. V njej so 
namreč svete stopnice, za gradnjo katerih je dal 
dovoljenje sam papež v Rimu, poslikal pa jih je 
znameniti slikar in Mengšan Franc Jelovšek. V 
Sloveniji so le troje svete stopnice. Postavljene so 
v spomin na stopnice, po katerih je šel Kristus v 
Pilatovo sodno dvorano v Jeruzalemu.

V cerkvi je mašo daroval mengeški župnik. 
Po njej smo imeli zasluženo malico. Sledilo je 
skupinsko fotografiranje, odločitev za naslednje 
romanje na Kurešček in pot domov. 

Božja pot na Kurešček je zelo živa božja pot, 
z jasnim Marijinim sporočilom o miru: Mir, mir 
naj bo med vami! Mir je nekaj, kar svet resnično 
potrebuje, potrebuje ga tudi človek. Zato je 
Kurešček prava pot za naslednje romanje.

Naj bo to romanje tudi zaključek veroučnega 
in šolskega leta, zahvala za vse in priprošnja za 
naslednje šolsko leto. Prisrčno vabljeni vsi, mladi 
in malo manj mladi, družine in posamezniki.

Zbor: 9.00 pred cerkvijo v Mengšu. K 
izhodišču (Zapotok) gremo s svojimi avtomobili. 
Ob 11.00 je na vrhu maša, ki jo bo imel g. župnik 
Janez Avsenik. Po njej je predvideno druženje. 

Bodite primerno obuti in oblečeni. Kurešček 
je 826 m visok, našega vzpona pa bo okrog 200 
m. Malica je iz nahrbtnika ali v planinskem domu 
malo pod vrhom. Vabljeni! Informacije: Mojca 
Petek 051 840 168.

PRAZNIK SV. REŠNJEGA TELESA IN 
REŠNJE KRVI (četrtek, 15. 6.)

60 dni po veliki noči obhajamo v katoliški 
Cerkvi zapovedani praznik sv. Rešnjega telesa 
in Rešnje krvi. Ta dan se tako kakor ob nedeljah 
udeležimo sv. maše – v naši župniji bodo po 
nedeljskem razporedu: ob 8h, 10h in 19h.

Na veliki četrtek je Jezus postavil zakrament 
sv. obhajila. Ker je takrat veliko drugih 
poudarkov, o medsebojni ljubezni ob umivanju 
nog, postavitev zakramenta duhovništva, molitev 
na Oljski gori …, Cerkev obhaja poseben praznik 
v spomin zakramenta sv. obhajila. Zato je ta 
zapovedani praznik vedno v četrtek. Zunanjo 
slovesnost pa obhajamo v nedeljo, 18. maja, s 
procesijo po prvi jutranji sv. maši.



Hvaljeno in češčeno naj vedno bo presveto 
Rešnje telo, zdaj in vekomaj. Amen.

ROMANJE BOLNIKOV IN INVALIDOV 
NA BREZJE (sobota, 17. 6.)

Tudi letos ste vabljeni na romanje bolnikov in 
invalidov na Brezje v soboto, 17. junija. Avtobus 
bo odpeljal izpred župnijske cerkve ob 8.30 in 
postal še pred Domom počitka. 

Na Brezjah bo pred sv. mašo od 9h molitev 
rožnega venca. Vse dopoldne bo priložnost za sv. 
spoved. Romarsko sv. mašo bo ob 10h na trgu pred 
baziliko ob somaševanju duhovnikov vodil škof 
Franc Šuštar. Med njo bo maziljenje bolnikov, po 
njej pa blagoslov z Najsvetejšim in sprevod mimo 
podobe Milostne v cerkvi. Takoj po slovesnosti 
bomo odšli domov. Izkoristite priložnost tudi za 
vstop skozi sveta vrata, ki so na levi strani cerkve, 
in pridobite svetoletni odpustek.

Spremstvo na našem avtobusu bodo 
zagotovili prostovoljci Župnijske karitas. Za vaš 
sedež na avtobusu se, lepo prosimo, prijavite ge. 
Jerci po telefonu 031-294-933 ali osebno v pisarni 
Karitas med uradnimi urami, ki so vsak torek od 
17h do 19h.

ROMANJE NA ŠMARNO GORO 
(četrtek, 22. 6.)

Tradicionalno romanje na Šmarno goro je na 
god sv. Ahaca,22. junija. Peš se lahko odpravite 
skupaj, in sicer izpred cerkve ob 6h, da na poti 
ne bo hitenja. Romarska sv. maša bo ta dan na 
Šmarni gori ob 12h. Že pred praznikom bomo 
molili za našo domovino.

To je tudi spominski dan zmage krščanske 
vojske nad Turki. Naj zmagujemo vse boje našega 
življenja.

PRAZNIK SRCA JEZUSOVEGA (petek, 23. 6.)
Letos je praznik Srca Jezusovega v petek, 

23. junija. Obhajali ga bomo pri sv. mašah ob 
8h in 20h. Zvečer bomo uro pred mašo molili 
pred Najsvetejšim in obnovili našo posvetitev 
Jezusovemu srcu.

.
SRCE MARIJINO (sobota, 24. 6.)

Marijino Brezmadežno srce častimo 
vsako prvo soboto v mesecu in na praznik 
Marijinega Srca, ki je vedno dan po prazniku 
Srca Jezusovega, to je letos na soboto, 24. junija. 

Marija nas vabi, da jo častimo ter zadoščujemo 
za žalitve in grehe človeštva. Njeno Brezmadežno 
srce se je na poseben način razodelo pred 100 leti 
v Fatimi. Zato bomo tudi mi letos pred praznično 
mašo molili eno uro pred Najsvetejšim.

DAN DRŽAVNOSTI (nedelja, 25. 6.)
Ob državnem prazniku, ki je letos na nedeljo, 

bomo radi prišli k sv. maši. Molili bomo za našo 
domovino. Navzven bomo praznovali tako, 
da bomo izobesili državno zastavo. Slovenska 
škofovska konferenca je lani določila, da smo 
slovensko zastavo postavili tudi v cerkvi. Veseli 
smo, da je tako tudi na vsakem pogrebu. Imejmo 
zavest, da smo kristjani prav tako državljani, 
ki smo sol in luč temu svetu. Vabljeni ste k 
nedeljskim sv. mašam.

RAZSTAVA PECIVA (nedelja, 25. 6.)
V Mengšu bo v nedeljo, 25. 6., dobrodelna 

razstava peciva. Kako bo to potekalo? V soboto 
24. 6. po večerni maši in v nedeljo 25. 6. od 7. do 
8. ure se bo zbiralo pecivo v župnijskem domu. 
Lahko ga doma speče in prinese kdor koli in 
tudi ni nobene omejitve, kakšno naj bo videti, 
ker pa bo to pecivo na razstavi, se lahko čim 
bolj potrudite, da bo lepo na pogled in dobrega 
okusa. Pecivo bo na razstavi v nedeljo 25. 6. po 
obeh jutranjih mašah in vsi ste vljudno vabljeni 
na ogled, seveda pa bo tam tudi kaj za pokušino. 
Pecivo boste lahko rezervirali in ga kupili ter 
prišli iskat ob 12. uri ali pa se boste dogovorili za 
dostavo na dom. Namen dogodka je, da se denar, 
ki bo zbran, v celoti nameni za letovanje otrok, ki 
ga pripravlja Marijansko-vincencijanska mladina 
(MVM), dejavna tudi v naši župniji. 



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

Svete maše
 Nedelja: 800, 1000 in 2000 

 Delavniki: 2000

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

PREČISTO SRCE SV. JOŽEFA (sreda, 28. 6.)
Sreda je dan, ki je posvečen posebej sv. 

Jožefu. Tako obhajamo vsako leto v sredo po 
prazniku Srca Jezusovega tudi praznik prečistega 
Srca sv. Jožefa. Tudi ta dan bomo uro pred sv. 
mašo molili pred Najsvetejšim v čast sv. Jožefu 
in obnovili svojo posvetitev sv. Jožefu. Sv. Jožef, 
varuj naše družine!

PRAZNIK APOSTOLOV PETRA IN PAVLA 
(četrtek, 29. 6.)

Letos bodo ljubljanski novomašniki posvečeni 
v četrtek, 29. junija, ob 9h. Lahko rečemo kar v 
ednini, saj bo prav za nadškofijo posvečen samo 
Tine Povirk iz Ihana. Ves junij bomo molili za 
svetost mladih fantov, ki pristopajo k delu v Božjem 
vinogradu. Naj Gospod pokliče nove delavce.

V Mengšu bodo sv. maše na praznik apostolov 
Petra in Pavla v četrtek, 29. unija, ob 8h in 20h.

MEĐUGORSKA MOLITEV (petek, 30. 6.)
Međugorje je kraj molitve, spovedovanja in 

izrednih duhovnih trenutkov. Ta milostni kraj 
je spodbuda, da zbere tudi nas v naši župnijski 
cerkvi enkrat na mesec. Tako ste vabljeni na 
srečanje, ki bo v petek, 30. junija, pred večerno 
sv. mašo.

NAPOVEDUJEMO

KATEHEZA DOBREGA PASTIRJA
Začel se bo nov ciklus izobraževanj Kateheze 

Dobrega pastirja. Izobraževanje je namenjeno 
staršem, duhovnikom, katehistom in vsem, ki 
želijo spoznati, kako na preprost način posredovati 
velike skrivnosti krščanske vere otrokom in 
skupaj z njimi vstopiti v Božje kraljestvo. 

Več informacij dobite na spletu http://
ursulinke.rkc.si/kateheza-dobrega-pastirja/ ali 
pri s. Darjani Toman: tel. 041 901 147; e-naslov: 
darjana.toman@rkc.si.

ORATORIJ 2017 (21. 8.–26. 8.)
Že vas vabijo na oratorij plakati in oznanjajo, 

da se bo dogajal v Mengšu od 21. do 26. avgusta. 
Prijavnice so že na razpolago v cerkvi. Mladi in 
otroci, vabljeni! 

Letošnje leto je zaznamovano z obletnicami 
Marijinih prikazovanj v Fatimi in na Skalnici. 
Zato bo tudi osrednji lik oratorija Marija.

ZAHVALA Ločanom
Hvala Ločanom za opravljena dela v in ob 

loški cerkvi: Ivanu Železnikarju za popravilo 
elektro omarice, zamenjavo senzorja za zunanjo 
razsvetljavo in popravilo poškodovane stene v 
cerkvi ter Tilki Železnikar za donacijo; Petru 
Krušniku in Francu Urbancu za popravilo lesene 
omare v zakristiji; Petru in Jožetu Brojanu za 
krpanje poškodovanega obzidja, družini Skok 
(Jurčkovim) pa za košnjo trave. Zahvala gre tudi 
Janezu Jankoviču za barvanje lesenega križa ob 
kamnitem mostu sredi vasi. Bog povrni!


