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ŽUPNIK SE POSLAVLJA
ragi župljani mengeške župnije! V
zadnjem tednu sem prejel pošto z
nadškofije, s katero me je g. nadškof Stanislav
Zore imenoval za župnika župnije na Igu in
soupravitelja župnije Golo, kamor spada tudi
romarsko svetišče Kurešček. Službo nastopim
s 1. avgustom letos.
Nekateri so me takoj začeli spraševati,
zakaj odhajam, kaj se mi je zamerilo, kdo je
krivec za moj odhod. Na ta vprašanja želim
odgovoriti.
Najprej se moram zahvaliti za deset let
služenja v Mengšu. Po teh letih sem ugotovil,
da mi je nekaj stvari uspelo narediti, kar
nekaj pa je takih, ki jih z veseljem prepuščam
nasledniku. Preprosto sem dozorel in zato
bo moj novi začetek na novi župniji. Vse ima
svoj čas in tako tudi moje služenje v mengeški
župniji.
Ko sem pred desetimi leti prišel v Mengeš,
me je Matevž Bolta, ki mu gre zahvala, da je
vodil župnijo v župnikovi odsotnosti, vprašal,
česa se bom najprej lotil. Nisem imel nobenih
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posebnih načrtov. Prišel sem iz Kranjske
Gore, ki sem jo nameraval zapustiti šele leto
pozneje. Zaradi smrti g. Mateja Zevnika pa
je bilo treba nastopiti službo takoj. Zato sem
Matevžu odgovoril, da bom najbrž kaj pobelil
in počasi videl, kako naprej. On pa me je
vprašal, ali ne bom gradil. Bil sem začuden in
vprašal, kaj naj bi gradili. Iz omare je potegnil
debelo mapo z gradbenim dovoljenjem za
župnijski dom. Za gradnjo še niso vedeli niti
vsi člani župnijskega sveta. Zato jo je bilo treba
najprej vsem predstaviti. Prihajale so nove
zamisli in predlogi ... A spremembe niso bile
več mogoče, saj je bilo gradbeno dovoljenje
že izdano. Hvaležen sem arhitektoma Mihu
Skoku in Roku Bendi, ki sta projekt predstavila
odgovornim v župniji, in tako se je ideja začela
udejanjati. Ne le to. Župnijski svet je vzel
projekt za svojega in tako smo ne le postavili
župnijski dom, ampak ga s pomočjo vseh
župljanov tudi odplačali. Lepo je bilo delati z
vami!
Župnijski dom je bil za tako veliko župnijo,
kot je Mengeš, nujno potreben. Pri verouku
imamo skoraj štiristo otrok. Toliko je skupin
in pevskih vaj, da si danes ne moremo več
zamišljati, da teh prostorov ne bi imeli.
Prav tako smo v teh letih uredili skupno
centralno ogrevanje iz župnišča na lesno
biomaso – lesne sekance za župnišče, cerkev,
prostore Karitas in župnijski dom. Samo veseli
smo lahko narejenega in
prihrankov, ki jih zdaj
imamo. Bogu hvala za
vse, ki ste pri vsem tem
kakor koli pomagali.

V družini je vsak
spoštovan, upoštevan
in češčen, ker je
človek in če je kateri
bolj potreben, je tem
večja in budnejša
skrb zanj.
(sv. Janez Pavel II)

Vesel sem tudi, da smo v teh letih uspeli
s skupino Vera in luč. V naši župniji je poleg
domačinov nekaj bivanjskih skupnosti oseb
s posebnimi potrebami. Vsem tem smo želeli
dati nekaj Božjega tudi s srečanji, ki jih imamo
zdaj zanje vsak mesec. Upamo, da se bodo
nadaljevala ter da bo tako rasla naša vera in se
povsod širila Luč.
S skupnimi močmi nam je uspelo narediti
nekaj Božjega. In tisto, kar je Božjega, bo
ostalo, kar pa je človeškega, se bo izničilo in
prešlo v pozabo. Tako je tudi prav.
Od vseh se želim posloviti v nedeljo, 28.
julija, pri sv. mašah dopoldne. Ta dan mi boste
lahko segli v roko ali pa oddali tudi poslovilni
dar pri ofru. Bog vam povrni za vse!
Janez Avsenik, župnik
DRUŽINA SVETU POMAGA, DA
POSTANE BOLJŠI
Papež Frančišek je na začetku junija
sprejel predstavnike Evropske zveze katoliških
družinskih združenj. Ob tem je izrazil željo, da
bi družina postala kvas, ki bi svetu pomagala,
da postane bolj človeški, bolj bratski, v katerem
se nihče ne bi čutil zavrženega ali zapuščenega.
Na srečanju so bili predstavniki 14 evropskih
držav. Papežu so prenesli svoje izkušnje o
lepoti družine v času, ki ji je pogosto sovražen.
Omenili so, da je sporočila družin zelo težko
predati evropskim institucijam. V Svetu
Evrope se pogosto
govori o družini s
sociološkega zornega
kota;
predstavniki
omenjenih združenj pa

želijo predlagati družino kot vzor za odnose
znotraj države in tudi med državami. Na ta
predlog je papež odgovoril, da ni boljšega
zaveznika za celostni razvoj družbe kot je
spodbujanje navzočnosti družin v družbi.
Družinski slog naj bi temeljil na nedotakljivosti
človeškega dostojanstva.
Sveti oče je nato navedel štiri vrste kriz, ki
pretresajo Evropo: demografsko, migracijsko,
delovno in vzgojno. Rešitev je po papeževih
besedah moč najti v družini, ki je pričevalka
dialoga in edinosti v vsej različnosti obstoja.
Ob sklepu je sveti oče omenil še služenje družin
svetosti življenja, kar se kaže v povezanosti
med vsemi generacijami, pa tudi v sprejemanju
ubogih, sirot, migrantov ter zagotavljanju
pravice do življenja še nerojenim ter dostojno
življenje ostarelim.
(Vir: E-novice 20, 2017)
Sodelavcem Karitas je zgornje besedilo
kateheza, ki zajema vso razsežnost družine.
Prihaja čas počitnic – to je priložnost, da
družinski člani zaživijo v sožitju in začutijo
svojo vlogo v določenem prostoru in času.
Kako daleč smo od ideala, da bi bil družinski
vzgled vzorec odnosov v državi in celo med
državami?

POČITNICE SODELAVCEV
ŽUPNIJSKE KARITAS
Naši prostori bodo zaradi počitnic zaprti
od 25.7. do 22.8.2017. Vsem, s katerimi se
kakorkoli srečujemo, želimo prijeten oddih.
Sodelavci Župnijske karitas

400-LETNICA VINCENCIJANSKE
KARIZME
poznali boste, da sem vas obiskala.«
To so besede Device Marije, ki jih je
izrekla sestri Katarini Labouré, hčeri krščanske
ljubezni, torej naši sosestri usmiljenki, ob
prvem prikazanju. Ker letos praznujemo
400-letnico naše karizme in ker je bila za nas
vedno pomembna marijanska pobožnost, pa
tudi naš dom za ostarele v Mengšu se imenuje
po naši sveti sosestri, vam želimo predstaviti,
kako je naša družba prek s. Katarine še posebno
povezana z Marijo.
Marijina izvoljenka s. Katarina je bila ob
prvem prikazanju mlada sestra. Ko je vstopila k
usmiljenkam, je bilo treba preživeti preizkusno
dobo, t. i. semenišče. Prav v tem času je
doživela otipljivo srečanje z Marijo. Že kot
otrok, ko ji je umrla mati, si je Katarina izbrala
za svojo drugo mater Devico Marijo. Nebeška
Mati je to otrokovo izvolitev vzela zares in je
Katarino spremljala na njeni življenjski poti.
Predolgo bi bilo pisati o vseh milostih, ki jih
je bila s. Katarina deležna. Zato bom v tem
članku le na kratko predstavila dve prikazanji
Device Marije sv. Katarini Labouré.

»S

Prvo prikazanje
Zgodilo se je v glavni hiši sester usmiljenk
v Parizu 18. julija 1830. To srečanje z Nebeško
Materjo s. Katarina opisuje z besedami: »Ob
pol polnoči sem zaslišala, da me nekdo kliče
po imenu. Prebudila sem se in pogledala v
smer, od koder je prihajal glas /…/ Zagledala
sem v belo oblečenega dečka /angela/(opomba
avtorice članka), ki mi je rekel: 'Vstani hitro
in pridi v kapelo, sveta Devica te čaka tam.'
/…/ Hitro sem se oblekla in stopila na dečkovo
stran.« Ko je s. Katarina prišla v kapelo, Device
Marije tam še ni bilo. Kmalu je zaslišala
šum kot šelest svilene obleke in angel jo je
opozoril, da prihaja Marija. S. Katarina je v
prvem hipu dvomila, ali je podoba, ki jo gleda,
Sveta Devica. Toda angel je razblinil njene
dvome, ko ji je še bolj prepričljivo in odločno
rekel: »Tu je Sveta Devica!« S. Katarina jo je
spoznala in pravi, da je: »Z enim skokom bila
pri njej. Pokleknila sem na oltarno stopnico in
se z rokami naslonila na njena kolena. Tam sem

preživela najslajše trenutke svojega življenja.
Ne bi mogla povedati, kaj vse sem občutila.«
V razgovoru je Marija med drugim poučila
s. Katarino, kako naj premaguje svoje težave,
ki bodo prišle v njeno življenje. Sestra takole
opiše Marijino priporočilo: »Z levo roko mi je
pokazala k vznožju oltarja in mi priporočila,
naj prihajam tja in tam razodevam svoje težave.
Zagotovila mi je, da bom tam prejemala vso
potrebno tolažbo.«
Prav je, dragi župljani, da se za trenutek
ustavimo pri tem nasvetu Božje Matere. Devica
Marija tudi nam danes naroča, naj prihajamo
k oltarju v župnijsko cerkev, da molimo,
sodelujemo pri sv. maši in tudi sami izlivamo
svoje srce pred Bogom. Ali se zavedamo, da
se tukaj, v Božjem svetišču, izlivajo milosti –
Božji darovi nam v pomoč pri naših potrebah
in v vseh stiskah? Zavejmo se tega velikega
daru in ga sprejmimo s hvaležnim srcem.
Pri tem prikazanju je Devica Marija
opozorila tudi na nesreče, ki bodo zadele
Francijo in svet. O glavni vsebini prvega
Marijinega sporočila je morala sicer sestra
dolgo molčati. Pozneje je med drugim razodela
te Marijine napovedi: Devica Marija je z
bolečino na obrazu govorila, da bodo Francijo
doletele nesreče, v revoluciji bo prelito
mnogo krvi, pariški nadškof bo umorjen, križ
bodo zaničevali in metali ob tla, znova bodo
prebadali stran našega Gospoda, ves svet se
bo pogreznil v žalovanje, duhovni sinovi in
hčere sv. Vincencija pa bodo izkusili nebeško
varstvo, ker bo Marija z njimi in sv. Vincencij
bo njihov priprošnjik pri Bogu.
V nadaljevanju je Marija rekla s. Katarini,
da bi rada razlivala milosti posebno na Družbo
hčera krščanske ljubezni. Toda sestre morajo
biti bolj redoljubne in zvesto živeti po svojih
pravilih. Marija je s. Katarini dala sporočilo
tudi za vrhovno vodstvo: naj sprejmejo dve
novi družbi, ki se bosta pridružili Družbi
Hčera krščanske ljubezni.
Vse, kar je Devica napovedala, se je
zgodilo v svojem času. Velike nesreče so
Francijo najbolj prizadele v revoluciji l. 1830
in 1870–1871. Tedaj so se nesreče vrstile
druga za drugo. Ubogih je bilo vsak dan več.
Toda med sestrami in lazaristi ni bilo žrtev.

Leta 1850 sta se napovedani družbi pridružili
Hčeram krščanske ljubezni. Prva so bile
sestre krščanske ljubezni, ki jih je ustanovila
Elizabeta Ana Bayley Seton v ZDA, in druga
vincentinke iz Strasbourga, ki jih je vodila
mati Lepoldina Brandis. (se nadaljuje)
sestre usmiljenke

DOGODKI PRED NAMI
SPREMEMBA URNIKA SV. MAŠ
(JULIJ IN AVGUST)
V Mengšu je navada, da so večerne sv.
maše v juliju in avgustu ob 20. uri. Tak urnik
smo začeli v ponedeljek, 5. junija, in tako
bo vse do avgusta. Več o tem boste izvedeli
v prihodnjem Mihaelovem listu, ko bo več
informacij in napotkov dal že novi župnik,
Marko Košir. Hvala za razumevanje!
Pozne večerne sv. maše so spodbuda, da
pridemo v cerkev po celodnevnem delu ali
večernem sprehodu ter doživimo veselje, mir
in dobro voljo, ki jih daje Kristus.
Molitve pred Najsvetejšim ob sredah so
poleti 45 minut pred sv. mašo, torej ob 19.15.
URADNE URE V JULIJU IN AVGUSTU
V juliju in avgustu ne bo uradnih ur
ob ponedeljkih in torkih zjutraj. Naj pa vas
spomnim, da duhovnika vedno dobite po
večerni sv. maši. Tako bo tudi to poletje.
Dobrodošli ste kadar koli, ko smo doma.
Vabim vas, da se za obisk pisarne dogovorite
po telefonu (številke so objavljenene na koncu
Mihaelovega lista). Hvala za razumevanje!

MEĐUGORSKA MOLITEV (petek, 30. 6.)
Zadnji dan junija bo međugorska molitev.
Povabljeni ste na božjo pot k Mariji, Kraljici
miru. Še bližje pa nam bo po molitvi, ki jo
bomo pripravili v petek, 30. junija, ob 19.30.
Torej povabljeni k molitvi pol ure pred sv.
mašo.
PRVA SREDA V MESECU (5. 7.)
Prvo sredo v mesecu se posebej
priporočamo sv. Jožefu. To je zavetnik naših
družin – naj jih spremlja tudi v teh počitniških
dneh. Je pa tudi zavetnik vseh delavcev in naj
blagoslavlja še zasluženi dopust. Vabljeni ste k
molitvi na čast sv. Jožefu v sredo, 5. julija, ob
19h.
ČETRTEK PRED PRVIM PETKOM (6. 7.)
Na četrtek pred prvim petkom molimo za
duhovne poklice, najprej za stanovitnost vseh
poklicanih. Julij je tudi mesec novih maš. Letos
bodo samo tri nove maše v vsej Sloveniji! To
nas bo toliko bolj klicalo k molitvi za duhovne
poklice. Oziramo se na Gospoda, da pošlje
delavcev na svojo žetev! Naj ta molitev nikoli
ne utihne med nami. Sestre usmiljenke molijo,
naj Gospod zida Cerkev. In naj ne bo nikjer
položen kamen, ki ga ne bi položila Božja roka.
Letos obhajamo srebrni jubilej našega
rojaka p. Vilija Lovšeta. V molitveni spomin ga
bomo vključili v četrtek, 6. julija, ob 19.15, ko
bomo po tem namenu molili pred Najsvetejšim.
Ta dan nas bo v pripravi na srebrno mašo
nagovoril jezuit p. Primož Jakob.
Radi molimo tudi za našo sestro Sandro M.
Salomejo Trojanšek, ki se ji priprave na večne
zaobljube počasi končujejo.

PRVI PETEK (7. 7.)
Vsak prvi petek obiskujemo bolnike po
domovih. Hvala vsem, ki omogočite svojim
starejšim in bolnim, ki ne morejo v cerkev,
duhovnikov obisk na domu.
Na prvi petek bomo skupaj obnovili
posvetitev Jezusovemu in Marijinemu srcu.
Uro pred sv. mašo bomo molili za še nerojene
otroke in njihove starše. V tem času bo tudi
priložnost za sv. spoved. V pripravi na srebrno
mašo nas bo ta dan nagovoril p. Beno Lavrih.
PRVA SOBOTA (8. 7.)
Sobota po prvem petku je posebej
namenjena Marijinemu Brezmadežnemu srcu.
Letos obhajamo 100. obletnico, ko je Marija
posebej razodela svojo ljubezen do človeštva
v Fatimi. Tam je prosila, naj se posvetimo
njenemu Brezmadežnemu srcu. Naj to povabilo
ne gre mimo nas.
Pred sv. mašo bomo ob 19h skupaj
molili premišljevalni rožni venec in obnovili
posvetitev Marijinemu Brezmadežnemu srcu.
Ves čas bo tudi priložnost za sv. spoved. Redna
mesečna spoved naj bo lepa spodbuda za naše
duhovno življenje.
Zvečer nas bo v pripravi na srebrno mašo p.
Vilija Lovšeta nagovoril jezuit p. Jože Roblek.
CELONOČNA MOLITEV PRED
NAJSVETEJŠIM (sobota, 8. 7.–nedelja, 9. 7.)
Že več kot dve leti vsako prvo soboto
odpiramo svoja srca pred Najsvetejšim in
častimo Boga s celonočno molitvijo od sobote
zvečer do nedeljske jutranje sv. maše.
Hvala vsem, ki prihajate k molitvi. Vabimo
vas, da se nam pridružite katero koli uro. Ne
čakajte na druge, ampak pridite! Tako boste
blagoslov za druge. Posebej molimo za našega
srebrnomašnika in naj bo naša molitev duhovni
šopek zanj.
SREBRNA MAŠA P. VILIJA LOVŠETA
(nedelja, 9. 7.)
Na srebrno mašo se bomo pripravljali s
3-dnevnico. Gostje, ki nas bodo nagovorili, so
napisani za vsak dan posebej.
Pred 25 leti smo se veselili nove maše.
Malo smo se posrebrili in poživili našo vero v

Jezusa, ki se po duhvnikovih rokah daruje za
nas. Lepo ste vabljeni na slovesnost, ki bo v
nedeljo, 9. julija, ob 10h. Po njej bo ofer za
srebrnomašnika. Lahko mu boste segli v roke
in poklonili svoj denarni dar. Ravno v teh dneh
se bo vrnil iz Avstralije. Nastopil bo službo
župnika v župniji Radlje ob Dravi. Za to dušno
pastirovanje želi kupiti avto. Hvala za vaše
darove.

in ne morejo živeti v izvenzakonski skupnosti.
Slednje je včasih problem in velikokrat starši
ne razumejo, da bi bilo s tem kaj narobe.
Zato ponovno objavljamo, da tisti, ki živijo v
izvenzakonski skupnosti, ne morejo biti botri,
ker ne morejo vredno prejemati zakramentov,
ne morejo v polnosti sodelovati v občestvu
Cerkve ... Zato torej ne morejo biti botri. Hvala
vsem, ki to razumete in se po tem ravnate.
MEĐUGORSKA MOLITEV (petek, 21. 7.)
Poletni čas je priložnost za romanje v
Međugorje. Duhovno povezanost s tem krajem
molitve in pokore doživimo tudi v Mengšu
pri vsakomesečni međugorski molitvi. Ta bo
v petek, 21. julija, pred večerno sv. mašo ob
19.30.

Po sv. maši želimo vse navzoče pogostiti
pred cerkvijo. Zato prosimo gospodinje za
pecivo, ki ga prinesete v petek, 7. julija, od 19h
do 20h ali v soboto, 8. julija, od 15h do 17h v
župnijski dom.
KRSTI (nedelja, 9. 7.)
Krščevanje bo tudi tokrat drugo nedeljo v
mesecu, 9. julija, ob 12h. Krst bo ob 12h zaradi
srebrne maše. Priprava za starše in botre pa bo
v soboto, 8. julija, ob 17h v župnišču. Čim prej
prijavite otroke za sv. krst.
Botri so tisti, ki poleg staršev spremljajo
in podpirajo otroke na njihovi poti vere
in prejemanja zakramentov. Zato morajo
izpolnjevati pogoje za botre: da živijo v
skladu z vero in da so že prejeli zakramente
uvajanja v veri: krst, obhajilo in birmo. Če so
poročeni, morajo imeti urejen krščanski zakon

KRIŠTOFOVA NEDELJA (23. 7.)
Letošnja Krištofova nedelja bo dan pred
godom sv. Krištofa – 23. julija. Sv. Krištof nosi
Jezusa čez vodo. Tako tudi kristjani nosimo
Boga na vsaki naši poti s seboj.
Geslo
Mive,
misijonske
vozniške
akcije, ZA VSAK SREČNO PREVOŽEN
KILOMETER – STOTIN ZA MISIJONSKI
AVTO nas vabi, da iz hvaležnosti za srečno
prevožene kilometre darujemo za misijonska
vozila. Z veseljem darujem – življenja rešujem!
Povabljeni ste, da na Krištofovo nedeljo
pripeljete vaša nova vozila k blagoslovu, ki

bo ob 845 (po sv. maši) pred zvonikom. Tudi
če vozilo ni povsem novo, je pa novo za vas,
ga pripeljite k blagoslovu. Naj bodo vsi vaši
kilometri blagoslovljeni!
Vaš dar ni porok varnosti pred nesrečo,
ampak zahvala za srečno prevožene kilometre.
Svoj dar lahko nakažete tudi neposredno
na Misijonsko središče Slovenije, Kristanova
1, 1000 Ljubljana, TRR pri NLB 0201 4005
1368 933, sklic 00 279500.
Bog vam povrni z varno in srečno vožnjo.

NAPOVEDUJEMO
ORATORIJ 2017
(ponedeljek, 21.–sobota, 26. 8.)
Letošnji oratorij bo v Mengšu od 21. do 26
avgusta. Udeleženci bodo šli po delavniških
dneh še na izlet v soboto, 26. avgusta.
Zaključna sv. maša bo v petek, 25. avgusta, ob
19h v cerkvi, pred tem pa ob 18h nastop otrok v
župnijskem domu.
Otroci, čim prej se prijavite za oratorij.
Tisti, ki bi želeli naročiti oratorijske majice, pa
to storite do nedelje, 16. julija. Po tem datumu
se bomo lotili nabave in tiskanja majic.
ZAHVALA
rva zahvala gre dobremu Bogu, ki me je
za deset let postavil v Mengeš. Zahvala
vsem, ki so me sprejeli za svojega in s
katerimi smo skupaj naredili nekaj lepega za
Boga. Kar je Božjega, gotovo ostane in rodi
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sadove, tudi če nas ni. Hvala, da smo lahko
v teh letih naredili in obnavljali posvetitev
mnogih posameznikov, družin in vse župnije
Jezusovemu in Marijinemu srcu. Prav tako pa
tudi sv. Jožefu.
Hvala g. Štefanu za vsestransko pomoč.
Ne le, da je vedel povedati, kako je bilo
nekdaj v Mengšu, ampak je bil vedno na
razpolago za spovedovanje, maševanje in
drugo nadomeščanje. Naj mu Bog povrne vse
storjeno z zdravjem in dobro voljo še naprej.
Hvala dobri gospodinji Francki Orel, ki
noče biti imensko zapisana. V začetku je
le enkrat na teden prihajala čistit župnišče,
pozneje pa je postala gospodinja in še druge
pritegnila v pomoč za življenje v župnišču.
Hvala ge. Mici Verbič za likanje župnikovih
cunj. Če nisem bil zmečkan, se ve, čigava
zasluga je to.
Hvala moji domači družini. Enkrat na
teden smo bili ta farovški na kosilu pri nas
doma. Domači so spremljali moje delo in me
pri vsem podpirali. Nekaj okrasja je bilo vsako
leto tudi v njihovi izdelavi.
Hvala družini Žnidar. Tudi pri njih smo bili
enkrat na teden. In to vsak teden. Hvala Anici
in Marjanu za opravljeno delo okoli župnišča.
Nekaj gredic sta ohranjala in negovala več let,
od ureditve robnikov do zelenja, ki je zraslo. O
mnogih uslugah in predlogih, ki jih je izvedel
g. Marjan, smo že veliko pisali. Še več pa je
bilo narejenega skrivno in Bog, ki vidi na
skrivnem, naj mu povrne.
Hvala ge. Cirili Dermastja, ki je prevzela
vrt od skrbne in delavne Nežke Željko. Veselje
je imeti vrt, iz katerega lahko vsak dan nekaj
natrgaš in se naješ. Hvala tudi vsem, ki ste
prav tako delili svoje pridelke z župnikom in
vsemi v župnišču. Bog vam povrni. Ker smo
obdarovani, lahko delimo z drugimi tudi mi.
Hvala vsem župnijskim sodelavcem,
članom župnijskega pastoralnega sveta in
gospodarskega sveta za vsestranski angažma v
župniji. Ne morem si predstavljati življenja in
opravljenega dela brez vas.
Da ne bom koga pozabil našteti – zahvala
gre vsem. Vsem skupaj in vsakemu posebej.
Naj končam s prošnjo, da nadaljujete svoje delo
za dobro župnije. Bog vam vsem povrni!

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

