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Življenje sestavlja tisoč
malenkosti in družinska sreča
je v veliki meri odvisna od njih.
Taka malenkost je tudi besedica
»hvala«, izrečena ob pravem
času. (Joseph Folliet)

SPET KLIČE NAS VENČANI MAJ
etošnje šmarnično branje za otroke, ki
ga je napisala Urška Smerkolj, govori
o življenju in delu Friderika Ireneja Barage.
Mineva 150 let od njegove smrti in prav je,
da v tem jubilejnem letu namenimo posebno
pozornost temu velikemu misijonarju in
našemu svetniškemu kandidatu, ki je deloval
med severnoameriškimi Indijanci. Reševal je
njihove duše in se boril za obstoj indijanskega
naroda ter jezika. Zanje je bil pripravljen vse
pretrpeti in se popolnoma odpovedati sebi. Z
veliko gorečnostjo je sledil Božji volji in bil do
konca zvest svojemu poslanstvu.
Premišljevanje
njegovega
življenja
nas želi spodbuditi, da bi tudi mi v sebi
premagovali sebičnost in samozadostnost ter
odpirali prostor Bogu in bližnjemu. To bo lepa
priprava na letošnji poletni oratorij, ko bodo
otroci zopet spoznavali Friderika Ireneja
Barago. Šmarnice bodo vključene v sveto
mašo, ki se bo začela ob 19h. Deset minut
pred sveto mašo bomo prebirali še šmarnice
za odrasle Fatimska pastirčka nas učita živeti.
Te šmarnice je napisal cistercijan p. Branko
Petauer.
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PRIDI, SVETI DUH!
a nami je birma 27 birmancev iz naše
župnije, s katerimi smo skupno molili
pri devetdnevnici, naj pride nanje in na
njihove družine Sveti Duh. To isto prošnjo
bomo Gospodu izrekali 13. maja, ko bo 36
prvoobhajancev prvikrat prejelo Jezusa v
svoje srce.
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PRIDI PO MARIJI!
mesecu maju se posebej priporočamo
Mariji. Ona je z apostoli in drugimi
ženami molila od vnebohoda naprej. Ona je
bila prva napolnjena s Svetim Duhom. Zato jo
kličemo tudi Mati usmiljenja in Mati Cerkve.
Naj Sveti Duh gradi občestvo vere v naši
župniji in zavest, da smo Marijini in Božji
otroci.
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Župnijska karitas
Trdinov trg 9
1234 Mengeš
Pisarna in skladišče
letni čas: ob torkih
med 17 in 1900
zimski čas: ob torkih
med 1630 in 1800
telefon: 01/723-89-77
Poslovni račun
02301-0091604341

Naš
utrip

PAPEŽ FRANČIŠEK: VESELITE IN
RADUJTE SE!
evetega aprila letos je izšla apostolska
spodbuda
papeža
Frančiška
o
poklicanosti k svetosti v današnjem svetu
z naslovom Veselite in radujte se. Papež
piše: »Gospod prosi vse. In kar ponuja, je
resnično življenje, sreča, za katero smo bili
ustvarjeni. Želi, da smo sveti in ne, da se
zadovoljimo s povprečnim, razvodenelim
in neosnovanim življenjem.« Sveti oče
spodbude ne želi teoretizirati in analizirati.
Pravi:« Moj skromen cilj je, da ponovno
živimo poklicanost k svetosti in se pri tem
prizadevamo, da bi bila svetost resnična v
življenju, ki je polno nevarnosti.«
Papeževa apostolska spodbuda je
razdeljena na pet poglavij. V prvem se sveti
oče spomni na svetnike, ki so že dosegli Božjo
navzočnost. Opozarja pa, da so med nami
tudi svetniki »izza sosednjih vrat« - tisti, ki
živijo ob nas in so odsev Božje navzočnosti:
starši, ki z ljubeznijo vzgajajo otroke, moški
in ženske, ki delajo, da domov prinesejo kruh,
bolniki in osebe, ki skrbijo zanje in za druge
uboge … Že v tem prvem poglavju si lahko
prav vsak najde svoje mesto in praktično živi
svetost – tudi sodelavci Karitas. Kajti svetost,
h kateri nas kliče Gospod, bo rasla po malih
dejanjih. »Ne boj se svetosti,« spodbuja papež.
»Ne bo ti vzela moči,
življenja, veselja. Ravno
nasprotno, postal boš
tisto, za kar si te je Oče
zamislil, ko te je ustvaril
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Luč je in Bog je,
radost in življenje.
Svetlejši iz noči zasije
dan, življenje mlado
vre iz starih ran in
iz trohnobe se rodi
vstajenje.
(Ivan Cankar)

in boš zvest samemu sebi«.
V drugem poglavju papež govori o
»ponaredkih« svetosti, v tretjem o blagrih,
kjer se posebej ustavi ob »blagor usmiljenim«,
v četrtem poglavju nakaže pet značilnosti
svetosti – pet izrazov ljubezni do Boga in
bližnjega: potrpežljivost, veselje, gorečnost,
skupnost in stalno molitev. Peto poglavje pa
govori o boju, čuječnosti in razločevanju.
Za krščansko življenje sta potrebna moč in
pogum za vztrajanje v pokončni drži in za
oznanjevanje evangelija; pomen razločevanja
pa je v tem, da spoznavamo, kaj zares prihaja
od Svetega Duha in kaj ne.
(Vir: E-novice 15, april 2018)
SREČANJE BOLNIKOV, INVALIDOV
IN STAREJŠIH – BINKOŠTI, 20.5.2018
Tudi letos se bomo z bolniki, invalidi
in starejšimi srečali na binkoštno nedeljo
– najprej pri sveti maši ob 15 h, nato pa na
družabnem srečanju v župnijskem domu.
Prisrčno vsi povabljeni! Prosimo, preskrbite
prevoze svojcem, ki bi se želeli udeležiti
srečanja pri maši in nato v prijateljskem
vzdušju. Za prevoze smo na voljo tudi
sodelavci Karitas, samo javite, kam naj nas
vodi pot.
Gospodinje iz Malega Mengša, Loke
in Dobena prosimo za pecivo, ki naj ga
prinesejo v soboto,
19.5. od 18 do 19 h v
župnijski dom.

ROMANJE BOLNIKOV NA BREZJE
Letošnje romanje bo 16.6.2018. Avtobus
bo odpeljal izpred cerkve ob 8.30 h, ustavili
se bomo tudi pred Domom počitka. Lepo
povabljeni! Prijavite se na Župnijski karitas
(vsak torek od 17 do 19 h) ali pokličite
na številko 031 294 933 (Jerca). Za varno
potovanje, spremstvo na Brezjah in za vse
potrebno bomo poskrbeli sodelavci Karitas.
Veselimo se srečanja!
Sodelavci Župnijske karitas

PRVA SREDA (2. 5., 6. 6., 4. 7.)
Na prvo sredo v mesecu se z molitvijo
posebej priporočamo svetemu Jožefu. Molitev
pred Najsvetejšim bo v cerkvi od 18h naprej.

DOGODKI PRED NAMI

PRVI ČETRTEK (3. 5., 31. 5., 5. 7., 2. 8., 6. 9.)
Na prvi četrtek pred prvim petkom
vedno molimo za duhovne poklice pa tudi
za mlade, ki so še na poti odločanja za hojo
za Gospodom v Bogu posvečenem stanu. S.
Sandra Salomeja Trojanšek bo imela 21. 5.
večne zaobljube. Molimo tudi zanjo. Molitev
pred Najsvetejšim bo od 18h naprej.

VPIS SVETIH MAŠ: 2. 6. in 4. 8. od 7h
do 8h. Svete maše seveda sprejemamo tudi
vedno, kadar smo doma.
MAŠA V LOKI (nedelja, 13. 5.)
Letos je 7. velikonočna nedelja, ko je
običajno maša v loški cerkvi, tudi slovesnost
prvega svetega obhajila. To bo srečanje
za vse tiste, ki so nekoč živeli v Loki in se
ta dan vrnejo ter zopet srečajo z znanci in z
Gospodom pri oltarju ob 10h. Čiščenje cerkve
v Loki bo v petek, 11. 5., ob 17h.
V Loki bo sveta maša tudi 9. 6. ob 19h,
ko godujeta sveta Primož in Felicijan. Po sveti
maši bo še koncert pevske skupine Rž.
Žegnanjska nedelja v Loki bo 5. 8. ob 10h.
Takrat v Mengšu ne bo svete maše.
SREČANJE ŽPS (torek, 12. 6.)
Srečanje bo ob 19.30, tj. po sveti maši.
Vabljeni že k sveti maši.

GOSPODOV VNEBOHOD
(četrtek, 10. 5.)
Vstali Jezus se je 40 dni prikazoval
apostolom. Dajal jim je razna navodila.
Apostola Petra je 3-krat vprašal, ali ga ima
rad, in mu še enkrat zaupal vodenje Cerkve:
»Pasi moje ovce.« Nato pa se je poslovil od
učencev in jim obljubil, da bo z njimi do
konca sveta. Apostoli so se nato zbirali pri
devetdnevnici k Svetemu Duhu in ga prejeli
na binkošti.
Gospodovega vnebohoda se bomo
spomnili tudi pri svetih mašah v četrtek, 10.
maja, ob 8h in ob 19h. Ob 20h bo v dvorani
župnijskega doma koncert vokalne skupine
Krila iz Šmartnega pod Šmarno goro.
Vabljeni!

ROMANJE V TURNIŠČE. Binkoštni
ponedeljek je 21. 5. Doslej se je prijavilo 71
romarjev. Prijave zbiramo še za drugi avtobus.
PRVI PETEK (4. 5., 1. 6., 6. 7., 3. 8., 7. 9.)
Na prvi petek v mesecu dopoldne
obiščemo bolnike in ostarele na domu. Zvečer
bo eno uro pred sveto mašo molitev pred
Najsvetejšim za še nerojene otroke. V tem času
bo tudi priložnost za sveto spoved. Ob 18.45 pa
bomo sklenili češčenje z litanijami in prebrali
šmarnice. Vabljeni ste k zakramentom.

ZAKLJUČNA PRIREDITEV ZA
SLOMŠKOVO BRALNO PRIZNANJE
(sobota, 5. 5.)
Vabimo
na
zaključno
prireditev
Slomškovega bralnega priznanja 2017/18, ki
bo v soboto, 5. maja 2018, med 9.30 in 14.30
na Ponikvi.
SREČANJE ZA STARŠE
PRVOOBHAJANCEV
Spoved za prvoobhajance in njihove
starše bo v petek, 11. 5., od 16.30 dalje. Od
ponedeljka, 7. 5., do srede, 9. 5., bodo po sveti
maši vaje za otroke. Seveda se zberemo že pri
sveti maši.
PRVA SOBOTA (5. 5., 2. 6., 7. 7., 4. 8., 8. 9.)
Na prvo soboto v mesecu bo uro pred
sveto mašo premišljevalni rožni venec. V tem
času vabljeni tudi k sveti spovedi.
Prva sobota v mesecu je posvečena
Marijinemu Brezmadežnemu srcu.
Mariji se priporočamo ves mesec maj.
CELONOČNA MOLITEV PRED
NAJSVETEJŠIM (sobota, 5. 5., 2. 6., 7. 7., 4.
8., 8. 9., in nedelja, 6. 5., 3. 6., 8. 7., 5. 8., 9. 9.)
Že več kot štiri leta 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
sveti maši ob 20h in sklenemo v nedeljo zjutraj
ob 7.45. Pridružite se nam katerokoli uro.
KRSTI (nedelja, 6. 5., 10. 6., 8. 7., 12. 8., 2. 9.)
Tudi v maju bodo sveti krsti drugo nedeljo
v mesecu, torej v nedeljo, 6. maja, in sicer
ob 11h. Srečanje za starše in krstne botre
bo v sredo, 2. maja, 6. junija, 4. julija, 8.
avgusta, in v četrtek, 30. avgusta ob 20h
v župnijskem domu. Veselimo se vsakega
življenja, ki ga starši sprejmejo.
Hvala vsem, da z ljubeznijo sprejemate
otroke, ki so vam dani v življenju. Morda je
res velika odgovornost sprejeti tudi tretjega in
četrtega otroka … Vedite, da molimo za vas

in vas podpiramo pri veselju nad vsakim od
njih. Vsak otrok prinaša blagoslov. Naj vam
tega Gospod daje v obilni meri.
MAJ ČASTI MARIJO (nedelja, 6. 5.)
Že vrsto let v maju pripravljamo srečanje
domačih pevskih zborov in prepevanje
Marijinih pesmi. Srečanje pri Mariji v cerkvi
bo v nedeljo, 6. maja, ob 16h. Po dogodku
vabljeni na druženje v župnijskem domu.

KATEHEZA ZA ODRASLE
(ponedeljek, 7. 5., 4. 6.)
Tokratna majska kateheza bo nadaljevanje
razmišljanja o verstvih sveta in o naši lepi
katoliški vernosti. Vabljeni ste na kateheze, ki
jih pripravlja duhovni pomočnik Štefan Babič,
v ponedeljek, 7. maja, po večerni šmarnični sv.
maši v župnišču. V juniju bo to v ponedeljek,
4. junija, po večerni maši.
TAIZÉJSKA MOLITEV (sobota, 12. 5., 9. 6.)
Čudovito duhovno izkušnjo k vstalemu
Jezusu in njegovi materi Mariji boste lahko
doživeli na taizejski molitvi, ki jo tudi tokrat
na drugo soboto v mesecu pripravljajo naši
mladi. Vabljeni na molitev v soboto, 12. maja,
ob 16h v cerkvi. Naslednje srečanje bo v
soboto, 9. 6., po večerni sveti maši v cerkvi.
BINKOŠTI (nedelja, 20. 5.)
Binkošti so zares slovesen praznik, saj se
spominjamo prihoda Sv. Duha. Apostoli, ki
so bili prej skriti in zaklenjeni, so stopili v
javnost in že po prvem Petrovem nagovoru se
je skupnosti pridružilo 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.
NABIRKA
ZA
SOCIALNO
ZAVAROVANJE DUHOVNIKOV bo
v soboto, 26., in nedeljo, 27. 5. Duhovniki
nimamo plače. Živimo od dobrote ljudi.
Glavni vir dohodkov so darovi za svete
maše. Za socialno zavarovanje nekaj prispeva
država, nekaj pa nadškofija. Nabirka od te
nedelje gre na nadškofijo, in kar se nabere, gre
za duhovnike naše nadškofije.

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.
MEDŽUGORSKA MOLITEV (petek, 25. 5.)
Tokratno
molitveno
srečanje
po
medžugorsko bo v petek, 25. maja, 30 minut
pred sveto mašo. Hvala vsem, ki se radi
odzovete na Marijino povabilo.

SVETOPISEMSKA SKUPINA
(ponedeljek, 28. 5., 18. 6.)
Svetopisemska skupina se bo v mesecu
maju srečala v ponedeljek, 28. maja, po
večerni sveti maši, v juniju pa v ponedeljek,
18. 6. Vabljeni!
MOLITVENI PLESI (sobota, 26. 5.)
Hvala vsem, ki molite za vso našo župnijo.
Veliko molimo pred Najsvetejšim. Lepa
molitev pa je tudi molitev molitvenih plesov.
Molitveni plesi v maju bodo v soboto, 26.
maja, ob 20. uri v župnijskem domu.
SREČANJE OSTARELIH, BOLNIKOV,
INVALIDOV IN PRIJATELJEV (20. 5.)
Sveti 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.
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 vabimo vse domače, da jim
omogočijo to srečanje v nedeljo, 20. maja, ob
15h v župnijski cerkvi. Letos se nam bodo
pri maši pridružili tudi iz skupine Vera in
luč.
Bolniško maziljenje lahko starejši in
invalidi prejmejo enkrat na leto, ne da bi bili

PRAZNIK SV. REŠNJEGA TELESA IN
REŠNJE KRVI (četrtek, 31. 5.)
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, recimo medsebojna
ljubezen ob umivanju nog, postavitev
zakramenta duhovništva, molitev na Oljski
gori, Cerkev obhaja poseben praznik v spomin
zakramentu sv. obhajila. Zato je ta zapovedani
praznik vedno v četrtek. Zunanjo slovesnost
tega praznika pa obhajamo v nedeljo, 3. junija,
s procesijo po prvi jutranji sv. maši. Še posebej
letošnji prvoobhajanci in mlajši vabljeni, da
od doma prinesete poljsko cvetje, ki ga boste

posipali pred oltarčki.
Hvaljeno in češčeno naj vedno bo presveto
Rešnje telo, zdaj in vekomaj. Amen.
ODPRTJE RAZSTAVE ROČNIH DEL
(petek, 18. 5.)
Število gospa in deklet, ki se zbirajo
vsak četrtek od 18h do 20h, se je v tem letu
spet povečalo. To pomeni, da je odziv na
vsakoletno delo in lepoto izdelkov ročnih del
lep in spodbuden. Tako bo tudi letos, ko bodo
ustvarjalke prikazale delo opravljeno v zadnji
»zimi«. Odprtje razstave bo v petek, 18. maja,
ob 19.30 v župnijskem domu. Razstava pa bo
odprta še vso soboto, 19., in nedeljo, 20. maja.
Pridite, ne bo vam žal.

ORATORIJ 2018
Datum letošnjega oratorija je znan in
ga z veseljem pričakujemo od 20. do 24.
avgusta 2018. Rezervirajte si čas za zgodbo o
misijonarju med Indijanci – škofu Frideriku
Ireneju Baragi.
Oddane svete maše: Stane Gregorc (20 maš)
KLJUČARJI
Na podlagi vaši predlogov sem po
posvetovanju za ključarje izbral:
- v Loki: Milan Kralj in Anton Skok.
Janez Galjot bo novima ključarjema s svojimi
izkušnjami v veliko pomoč. Dokler mu bo
zdravje dopuščalo, bo skrbel za mrliško
zvonjenje v Loki.

- v Mengšu: Marjan Žnidar, Jani
Brezovnik. Ponovno je imenovan Andrej
Levec.
Ključarji so tudi člani gospodarskega
sveta župnije Mengeš. Imenovanje je za 5 let.
Po tem času se lahko podaljša, vendar ne po
izpolnjenem 70. letu starosti.
DELIVCI OBHAJILA
V torek po veliki noči (3. 4.) je
nepričakovano v 49. letu življena umrl g.
Lojze Hostnik, župnik na Homcu. V petek,
6. 4., je bil g. Štefan Babič naprošen, da bi
na Homcu maševal nedeljske svete maše. To
pomeni ob sobotah zvečer eno sveto mašo
in ob nedeljah dopoldan dve sveti maši. G.
Štefan je to sprejel. To bo začasna situacija
do 1. 8., ko bo župnija Homec dobila novega
župnika. Zato sem prosil Petra Jemca in Roka
Burjo za izredna delivca obhajila. Oba sta to
službo sprejela. Obhajata ob nedeljah ob 8h.
Tako sta se pridružila Viliju Hribarju, s. Jelki
in obema duhovnikoma v tej službi. V službo
sta bila uvedena v nedeljo, 15. 4., med sveto
mašo ob 8h. Bogu hvala!
DRUŽINSKA SVETA MAŠA, kjer bodo
sodelovali otroci prvega in drugega razreda,
bo v nedeljo, 27. 5., ob 10h. To bo tudi uradno
zaključek verouka, čeprav bo potekal še dva
tedna.
BLAGOSLOV
MOTORJEV
IN
MOTORISTOV je bil v petek, 20. 4.,
pred župnijsko cerkvijo. K blagoslovu je
pripeljalo svoje motorje kar 75 motoristov.
Ob blagoslovu so motoristi zbrali za potrebe
župnijske cerkve 366,75 €. Bog povrni!
URADNE URE v dopoldanskem času ob
ponedeljkih in torkih so še v mesecu maju.
Potem bodo le po večerni sveti maši. Seveda
vas bomo sprejeli tudi izven uradnih ur, če
bomo le doma. Naslednji Mihaelov list bo
izšel predvidoma jeseni.

SVETOVNI DNEVI MLADIH (SDM)
bodo v januarju 2019 v Panami. Več si lahko
preberete na www.skam.si, lahko si ogledate
tudi plakat na župnijskem domu.

Veselim se, da bom lahko nekaj časa preživel
z Vami. Prosim Vas za molitev in odprtost –
sedaj sem na neki način tudi Vaš bogoslovec.
Hvala!

BOGOSLOVEC MED MENGŠANI
Ime mi je Rok Pogačnik in prihajam iz
Radovljice. Po končani Škofijski gimnaziji v
Ljubljani sem vstopil v ljubljansko bogoslovno
semenišče, kjer sem se tri leta pripravljal
na duhovniški poklic. Po tretjem letniku
sem odšel na študij v tujino, v simpatično
poljsko mesto Opole, kjer sem ostal dve
leti in pol. Septembra sem magistriral; pod
mentorstvom prof. dr. Antona Štruklja sem
pripravil magistrsko nalogo z naslovom
»Teologija liturgije pri Josephu Ratzingerju/
Benediktu XVI.«. Na željo predstojnikov
sem v začetku marca prišel med Vas, kjer se
bom v naslednjih nekaj mesecih ob delu na
župnijah Domžale, Dob, Mengeš in Moravče
pripravljal na diakonsko posvečenje. V
Mengeš prihajam vsak torek, ko pomagam pri
verouku, bogoslužju in različnih opravilih.

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE
IN ŽUPNIJSKEGA DOMA
26. maj: Pristava in M. Mengeš
		 zahodno od Liparjeve
2. junij: V. Mengeš od Grobeljske
		 do Kolodvorske
9. junij: V. Mengeš severno od
		 Prešernove in Kolodvorske
16. junij: M. Mengeš vzhodno
		 od Liparjeve
23. junij: Loka
30. junij: Topole in Dobeno
7. julij: Pristava in M. Mengeš
		 zahodno od Liparjeve
14. julij: V. Mengeš od Grobeljske
		 do Kolodvorske
21. julij: V. Mengeš severno od
		 Prešernove in Kolodvorske
28. julij: M. Mengeš vzhodno
		 od Liparjeve
4. avgust: Loka v Loki
4. avgust: Topole in Dobeno
11. avgust: Pristava in M. Mengeš
		 zahodno od Liparjeve
18. avgust: V. Mengeš od Grobeljske
		 do Kolodvorske
25. avgust: V. Mengeš severno od
		 Prešernove in Kolodvorske
1. september: M. Mengeš vzhodno
		 od Liparjeve
7. september: Loka
15. september: Topole in Dobeno
22. september: Pristava in M. Mengeš
		 zahodno od Liparjeve
29. september: V. Mengeš od Grobeljske
		 do Kolodvorske
5. oktober: Loka v Loki
6. oktober: V. Mengeš severno od
		 Prešernove in Kolodvorske
13. oktober: M. Mengeš vzhodno
		 od Liparjeve

SEZNAM BRANJA BERIL – MAJ IN JUNIJ 2018

6. velikonočna nedelja

6.5.

Četrtek - VNEBOHOD

10.5.

7. velikonočna nedelja

13.5.

Nedelja - BINKOŠTI

20.5.

Ponedeljek – BINKOŠTNI
PONEDELJEK

21.5.

Nedelja – SV. TROJICA

27.5.

Četrtek – TELOVO sv. rešnje
Telo in Kri

31.5.

9. nedelja med letom
PROCESIJA

3.6.

10. nedelja med letom

10.6.

11. nedelja med letom

17.6.

12. nedelja med letom

24.6.

Pon. DAN DRŽAVNOSTI
Petek - PETER IN PAVEL

25.6.
29.6.

Župnija Mengeš
Trdinov trg 9
1234 Mengeš
telefon: 01/723 01 10
Svete maše
Nedelja: 800, 1000 in 1900
Delavniki: 1900

8.00
10.00
8.00
19.00
8.00
10.00
8.00
10.00
8.00
19.00
8.00
10.00
8.00
19.00
8.00
10.00
8.00
10.00
8.00
10.00
8.00
10.00
20.00
8.00
20.00

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

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

