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Blagoslovljen, ki
prihajaš v Gospodovem
imenu! (Mt 21,9)

NOVI ŽUPNIK BOD POZDRAVLJEN!
mesecem avgustom v letu Gospodovem
2017 vstopa na delo v Gospodovem
vinogradu novi župnik Marko Košir. Prihaja
z velikim žarom in novo močjo. Marko je res
plemenit mož in bo lahko s pomočjo župljanov
v Mengšu naredil veliko dobrega za Božje
kraljestvo med nami.
Naj ga Bog blagoslavlja. Zato ga
priporočamo v molitev, saj vemo, da če Bog
ne zida hiše, se zaman trudijo njeni zidarji.
(Ps 127,1)
Prava tako pa je živa tudi beseda, ki
smo jo zapisali ob dograditvi župnijskega
doma: Dajte se tudi sami vgraditi v duhovno
zgradbo. (1Pt 2,5) Vsi skupaj smo ena sama
Božja Cerkev.

Z

ŽUPNIK MARKO KOŠIR
Gospod Marko je rojen 28. maja 1967.
Otroštvo je preživel v Bistrici pri Tržiču in
tam obiskoval osnovno šolo, potem pa srednjo
lesarsko šolo v Škofji Loki. Med poletnimi
počitnicami leta 1986 si je pri delu v gozdu
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zlomil nogo, kar je vplivalo na njegovo
odločitev za duhovniški poklic. Po krajši
zaposlitvi v Zlitu Tržič in služenju vojaškega
roka je jeseni 1989 vstopil v ljubljansko
bogoslovno semenišče. V duhovnika je bil
posvečen leta 1995. Kaplansko službo je
opravljal v Šentjerneju in Trebnjem, od leta
2000 pa je bil župnik v župniji Preserje pod
Krimom in soupravitelj župnije Rakitna.
Naj Bog blagoslavlja njegovo delo v
Mengšu.

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
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IZ NAGOVORA OB SLOVESU
ŽUPNIKA JANEZA AVSENIKA
apež Frančišek je v svojih govorih večkrat
dejal, da so v življenju pomembne tri
besede.
Prva takšna beseda je HVALA.
Hvala za vse, kar ste storili zame v teh
10tih letih. Hvala, da sem bil lepo sprejet
in vpeljan v življenje župnije. Hvala za vso
pomoč pri delu v župniji. Hvala, da smo
lahko bili skupaj. Hvala za to, da ste me kdaj
povabili na obisk in smo bili skupaj v klepetu
in pogovoru. To je bogastvo, ki smo si ga
delili med seboj. Bogu hvala. Vse prejemamo
od Boga. Zato naj bo res On zahvaljen za vse.
Vsem župljanom, pa naj bo za vse dobro bogat
plačnik.
Druga beseda je OPROSTI. Naj zato
prosim odpuščanja za vse, kar sem storil
narobe. Oprostite, če sem bil do vas premalo
pozoren. Oprostite, če se za vas nisem dovolj
potrudil. Oprostite, če ste me zaman iskali v
župnišču. Sem se trudil, da bi bil z ljudmi po
župniji. Zato se opravičujem tudi za to, da sem
bil včasih doma, namesto, da bi vam prišel
naproti. Oprostite za moje slabosti in bolezen.
Bog naj mi odpusti moje grehe in slabosti,
saj je On edini, ki ve, kaj je v našem srcu in
nas edini lahko sodi. Naj bo do vseh bogat v
svojem usmiljenju.
Tretja beseda pa je
PROSIM.
Prosim
vas,
da
novega župnika lepo
sprejmete. Nekdo, mi
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Ne smemo pozabiti,
da vsakdo nosi s
seboj bogastvo
in breme lastne
zgodovine; po tem
se razlikuje od vsake
druge osebe.
Papež Frančišek

je rekel, da v Mengšu niso nikoli zadovoljni
z župnikom, razen, ko odhaja. Zato vas
prosim, da se veselite novih spodbud po
novem duhovniku med vami. Ni si on izbral
Mengša za svoj fevd, ampak ga škof pošilja
k vam, da bi skupaj gradili Božje kraljestvo
v župniji. Zato vas prosim, da mu po svojih
močeh pomagate!
Upam, da ne bom prehitro umrl in da
se zato še vidimo. Bog vas živi in ohrani v
dobrem še naprej.

SLOVO
aš župnik odhaja. Radi smo ga imeli;
a v istem hipu, ko nam je hudo, že
verjamemo, da tako mora biti in upamo, da
ne bomo ostali sami. Prihaja nov župnik,
naše versko življenje bo teklo dalje. Vsako
župnijsko Karitas vodi župnik; prostovoljci
smo njegovi sodelavci. Župnik, ki odhaja, je
bil naš najboljši vodnik. Vsak torek, če je bil
le doma, nas je prišel pozdravit, se nekoliko
zadržal, pogovoril, na hitro smo lahko
sprejeli kakšno odločitev, ga prosili za objavo
določenega dogodka pri nedeljskih mašah, se
dogovorili za sestanek; po drugi strani pa nas
je puščal popolnoma neobremenjene in nam
dovoljeval tudi dovolj samostojnosti. Naše
sodelovanje je bilo res dobro in nam je vlivalo
vedrino in veselje do dela v okviru Župnijske
karitas. Gospod župnik
se je redno udeleževal
naših sestankov in
letnih občnih zborov;
mnogokrat je s svojimi
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predlogi rešil marsikatero zapleteno stanje,
ki ga mi, prostovoljci, zaradi prevelike
vpletenosti v konkretni problem nismo znali
rešiti – marsikdaj smo bili tudi čustveno
preveč povezani z ljudmi v stiski. Gospod
župnik si je v takšnih primerih vzel čas, se
seznanil s situacijo in pristopil z mirnostjo,
pravičnostjo in resnicoljubnostjo. Stekle so
rešitve… Nikoli ni tarnal ali kritiziral.
Koliko različnih akcij se je odvilo v vseh
letih našega sodelovanja!Bile so otvoritve
razstav, srečanja za starejše, bolnike in
invalide, romanja na Brezje, različne obdaritve
in obiski starejših, udeležbe na različnih
izobraževanjih, hitre odločitve ob nesrečah
širšega obsega in posameznikov; pa še kaj bi
lahko našteli. Prav vedno je gospod župnik
našel prave besede, nas znal spodbuditi in nas
tudi pohvaliti. Njegova nevsiljiva navzočnost
je bila vsa leta ključnega pomena za naše delo
in nam je pomenila varnost in zadovoljstvo.
Iskrena hvala za vse! Zelo si želimo, da bi bilo
tudi v prihodnje tako.
Gospodu župniku želimo neboleče slovo
iz Mengša in uspešen začetek dela na novi
župniji. Naša hvaležnost za njegovo držo v
Župnijski karitas pa naj ga spremlja na novi
poti. Zagotavljamo mu molitveno podporo in
prosimo za zdravje, božjo pomoč in varstvo.
Sodelavci Župnijske karitas
400-LETNICA VINCENCIJANSKE
KARIZME – DRUGI DEL
DRUGO PRIKAZANJE
ri drugem srečanju z Devico Marijo je
bila s. Katarina obdarjena s posebnimi
milostni. V prikazanju je videla znamenje
čudodelne svetinje in dobila nalogo, naj pove
svojemu duhovnemu voditelju, da poskrbi za
dovoljenje pri škofu in da kovati svetinjo. Ta
je bila zanjo in za mnoge njene sodobnike, kot
tudi za nas, dar od Boga in znamenje njegove
ljubezni do nas. Prve svetinje so bile skovane
na podlagi prikazanj 30. junija 1832. Hitro so
se širile in na Marijino priprošnjo se je zgodilo
veliko čudežev. Zato so svetinjo poimenovali
čudodelna.
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Poglejmo, kako je svetinja videti in kaj
pomenijo simboli na njej.
1. Žarki so simbol milosti, razlivajočih se na
tiste, ki zanje prosijo.
Sv. Katarina poroča o prikazanju: »27.
novembra, v soboto pred prvo adventno
nedeljo, sem zvečer ob pol šestih po prvem
delu premišljevanja, ko je vladala sveta tišina,
zaslišala šum, kakor bi ga bila povzročila
svilena obleka, ki je prihajal z desne strani
balkona, tam nekje od podobe svetega Jožefa.
Ozrla sem se tja in videla sveto Devico, stoječo
v višini podobe svetega Jožefa. Preblažena
Devica je bila čudovita: imela je belo svileno
obleko, ki se je svetila kot zarja; bel pajčolan
ji je segal do stopal, pod pajčolanom pa so se
ji videli lasje; obraz je imela odkrit; noge so
stale na obli ali polobli; drugo kroglo pa je
držala v rokah, predstavljala je zemljo; svoje
roke je imela sproščene v višini prsi, oči pa
obrnjene proti nebu /…/. Potem sem na njenih
prstih nenadoma zagledala z različno svetlimi
in velikimi biseri okrašene svetle prstane;
iz biserov so žareli številni žarki; ti so se
vedno bolj širili, posebno navzdol, tako da so
skoraj popolnoma zakrili Devici noge /…/.«
Okrog glave je imela Marija venec dvanajstih
zvezd, ki spominjajo na dvanajst Kristusovih
apostolov. Pod njenimi nogami je bila podoba
kače, ki je simbol zla. Njo je Marija premagala
s svojo pokorščino Bogu.

Sestra Katarina nadaljuje svojo pripoved:
»Nemogoče mi je povedati, kaj sem čutila in
videla, in ne morem opisati lepote prikazni
ter sijaja žarkov. 'Ti žarki pomenijo milosti, ki
jih razlivam na tiste, ki me zanje prosijo,'« je
pojasnila Devica sestri.
2. O Marija, brez madeža spočeta, prosi za
nas, ki se k tebi zatekamo.
Čudodelna
svetinja
je
svetinja
Brezmadežne. Vidkinja nadaljuje poročilo o
prikazanju: »Tedaj so se okoli svete Device
pojavile z zlatimi črkami zapisane besede:
'O Marija, brez madeža spočeta, prosi za nas,
ki se k tebi zatekamo.' Tedaj sem slišala tudi
glas, ki mi je govoril: 'Daj, poskrbi, da bodo
po tem vzorcu kovali svetinjo; vsi, ki jo bodo
nosili okrog vratu, bodo prejeli veliko milosti.
Posebnih dobrot pa bodo deležni tisti, ki jo
bodo nosili z velikim zaupanjem.' Ko sem bila
nekega dne pri premišljevanju in razmišljala,
kaj bi bilo treba dati na drugo stran svetinje,
sem slišala glas: 'Črka M in dvoje src /Jezusovo
in Marijino/ (Opomba avtorice članka.) že
veliko pomenijo.'«
Veliko Slovencev, pa tudi vernikov iz
drugih dežel nosi čudodelno svetinjo. Z
zaupanjem se zatekajo k nebeški Materi v
svojih stiskah ter prejemajo milost in moč
v življenjskih preizkušnjah. Upamo, dragi
Mengšani, da tudi vam čudodelna svetinja
ni tuja in da jo tudi sami nosite ter radi
molite kratko molitev, ki nas jo je naučila
Brezmadežna. Če kdo nima svetinje, a bi jo
rad dobil, naj pride k sestram na Zavrte 45 in
z veseljem vam jo bomo podarile. Ne samo to,
rade bomo tudi molile za vas.
Morda bo komu odveč, da spet govorimo
o prikazanju. Gotovo vsak ne verjame, da se
Devica Marija res prikazuje. Vsak ima lahko
osebno mnenje o tem, toda to ne spremeni
dejstev. Želeli bi poudariti le tisto, kar je pri
Marijinih prikazovanjih zagotovo pomembno:
Devica Marija nas vedno spominja na Jezusov
nauk in nas usmerja h Kristusu. Sprejema nas
za svoje otroke, ne zadržuje pa nas pri sebi in
zase, marveč nas želi približati Bogu.
Po vsem tem, kar smo izvedeli o Devici

Mariji in njenih prikazanjih s. Katarini
Labouré, lahko občutimo, kako nas Bog ljubi
in nam daje mnoga znamenja, da je z nami.
Prvo znamenje njegove ljubezni je zagotovo
njegov sin Jezus Kristus, ki nas je odrešil.
Njemu je vedno blizu njegova Mati Marija,
ki jo je dal za Mater tudi nam. Nebeška Mati
ne zapusti svojih otrok. Z nami je v naših
preizkušnjah, težavah in padcih. Svetuje
nam, naj gremo za njenim Sinom Jezusom
Kristusom, naj živimo po njegovem nauku,
naj prihajamo pred oltar in tam črpamo moč
za življenje. Zato je tudi čudodelna svetinjica
vedno priča Božje navzočnosti in Marijine
materinske skrbi za nas. Radi jo nosimo in z
vero ponavljajmo molitev, ki nas jo je naučila
Devica Marija: »O Marija, brez madeža
spočeta, prosi za nas, ki se k tebi zatekamo.«
Sestre usmiljenke iz Mengša

KRIŠTOFOVA NEDELJA JE ZA NAMI
Hvala vsem, ki ste na Krištofovo nedeljo
darovali za MIVO, misijonsko vozniško
akcijo, in tako prispevali za nova vozila našim
misijonarjem. Če bo kdo še želel darovati,
lahko prinese svoj dar v župnišče ali pa ga
nakaže na transakcijski račun Misijonskega

središča Slovenije, Kristanova 1, 1000
Ljubljana, TRR pri NLB 0201 4005 1368 933,
sklic 00 279500, koda namena CHAR.

tudi molitev pred Najsvetejšim za še ne rojene
otroke in njihove starše.

DOGODKI PRED NAMI
PRVA SREDA (2. 8.)
Na prvo sredo se radi priporočamo sv.
Jožefu. Molitve k sv. Jožefu bodo ob 19h, sv.
maša pa kakor običajno v poletnem času ob
20h. Lepo vabljeni k sv. Jožefu! Priporočamo
mu naše družine, naše delo in srečno zadnjo
uro. Sv. Jožef, prosi za nas!
PRVI ČETRTEK (3. 8.)
Na prvi četrtek v mesecu molimo
za duhovne poklice – za stanovitnost že
poklicanih in za nove poklice. Poletni meseci
so čas duhovnih vaj in romanj. Mlado dekle,
blažena Chiara Luce Badano, je imela lepo
geslo: »Če hočeš to ti, Jezus, hočem tudi jaz!«
Prepričan sem, da Bog želi mladim največjo
srečo. To pa bodo dosegli, če bodo izpolnili
Božjo voljo. Da bodo to zmogli, bomo radi
molili zanje.
Ta mesec je 11. avgusta tudi god sv. Klare.
Takrat se bomo posebej spomnili naše klarise
s. Sandre Salomeje Trojanšek. Molimo za
blagoslov njenega zadnjega leta priprave na
večne zaobljube.
Molitev pred Najsvetejšim bo v četrtek, 3.
avgusta, ob 19.15.
PRVI PETEK (4. 8.)
Vabljeni ste k sv. maši in prejemu
zakramentov na prvi petek in soboto. Vsak
prvi petek dopoldne obiščemo bolnike in
ostarele na domu. Tisti, ki se zaradi starosti
in bolezni ne morete udeleževati sv. maše v
župnijski cerkvi, sporočite svojo željo po
prejemu zakramentov v župnišče. Ne bojmo
se Jezusa! Pokličite novega župnika, ki vas bo
gotovo z veseljem obiskal.
Vse, ki so se posvetili Jezusovemu in
Marijinemu srcu, želimo spomniti na njihovo
zavezo k pobožnosti prvih petkov in prvih
sobot. Priložnost za sv. spoved bo eno uro
pred sv. mašo, torej od 19h. V tem času bo

VPIS MAŠ ZA SEPTEMBER IN
OKTOBER (sobota, 5. 8.)
Vpis sv. maš za september in oktober
bomo začeli na prvo soboto v avgustu, 5. 8.,
od 7h naprej. Hvala vsem, ki darujete za sv.
maše.
Ob tem pa naj zapišem še, da duhovniku
vsak dan pripada le en mašni štipendij.
Če torej oznanimo za kak dan več mašnih
namenov, to pomeni, da so preostali nameni
opravljeni nekje drugje. S tem želimo ustreči
tistim, ki željo, da se njihov namen opravi
prav tisti dan, ko so sicer že zabeleženi drugi
mašni nameni.
Prav tako lahko posebej prinesete dar za
sv. maše, ki bodo opravljene drugje.
PRVA SOBOTA (5. 8.)
Na prvo soboto skupaj molimo
premišljevalni rožni venec pred Najsvetejšim
eno uro pred sv. mašo. Prav tako obnovimo
našo posvetitev Marijinemu Brezmadežnemu
srcu. V tem času bo priložnost za sv. spoved.
Letos obhajamo 100. obletnico Marijinih
prikazovanj v Fatimi. Tam nas je Božja Mati
povabila, da se zatečemo v zavetje njenega
srca. Naj to njeno povabilo ne gre mimo nas.
Na koncu bo zmagalo Marijino Brezmadežno
srce!
CELONOČNA MOLITEV PRED
NAJSVETEJŠIM (od sobote, 5. 8.,
do nedelje, 6. 8.)
S prve sobote, od večerne svete maše, do
jutranje svete maše v nedeljo bo celonočna

molitev pred Najsvetejšim v zimski kapeli v
župnišču. Vabljeni ste, da se nam pridružite
katero koli uro. Molitev pred Najsvetejšim
je sončenje pred Božjim soncem usmiljenja.
Priporočam molitev za novo veroučno in
šolsko leto, za uskladitev vseh urnikov in
načrtovanje obveznosti za vse leto, pa tudi
letošnji oratorij. V molitev se vam prav tako
priporoča novi župnik Marko Košir.

PRAZNIK IN NEDELJA JEZUSOVE
SPREMENITVE NA GORI (6. 8.)
V svetlem delu rožnega venca posebej
molimo skrivnost: ki je na gori razodel svoje
veličastvo. Jezus je vzel na goro apostole Petra,
Jakoba in Janeza ter se pred njimi spremenil.
Pred trpljenjem se jim je pokazal v svojem
Božjem veličastvu. Gre torej za skrivnost
trpljenja, vstajenja, slave in časti, ki čaka tudi
nas. V veri to skrivnost obhajamo pri vsaki sv.
maši, ko doživimo spremenjenje Gospoda in
ga sprejmemo v obhajilu pod podobo kruha.
Cerkev obhaja praznik Jezusovega
spremenjenja na gori 6. avgusta.
SREČANJE TREH SLOVENIJ NA
VIŠARJAH (nedelja, 6. 8.)
Tradicionalno srečanje treh Slovenij, iz
domovine, zamejstva in zdomstva, bo v prvo
nedeljo v avgustu, 6. 8., na Višarjah. Osrednja
prireditev bo sv. maša ob 12h.

ŽEGNANJE V LOKI PRI MENGŠU
(nedelja, 6. 8.)
Prav tako je prvo nedeljo v avgustu
žegnanje v Loki. Žegnanje je spomin na
posvetitev cerkve. V Loki je to na prvo
nedeljo po porcijunkuli. Porcijunkula je
spomin na praznik pri Mariji Angelski v
Assisiju, 2. avgusta. Žegnanje je priložnost za
zahvalo vsem, ki lepo skrbite za loško cerkev,
jo čistite in krasite ter kosite travo in urejate
okolico. Čiščenje cerkve bo tokrat v petek,
4. avgusta, ob 17h. Vsem naj povrne Bog ter
loška zavetnika Primož in Felicijan.
Letos bo torej žegnanje v Loki v nedeljo,
6. avgusta, ob 1000. Vse domačine in druge
lepo povabim k slovesni sv. maši, ki naj bo
središčni dogodek praznovanja. Prav tako bo
to prva nedeljska maša novega župnika Marka
Koširja v Loki. Svetišče nam govori o vernosti
ljudi nekega kraja. Hvala vsem, ki boste ob
tem dali za »ofer« za potrebe loške cerkve.
To nedeljo bo ob 1000 sv. maša samo v
Loki (v Mengšu je ob 10h ne bo!), zato na
žegnanje vabim tudi tiste, ki sicer ob tem času
prihajate v župnijsko cerkev (v Mengšu bosta
nedeljski sv. maši v župnijski cerkvi ob 800
in 2000, pri sestrah na Zavrteh pa ob 1000).
VEČERNE MAŠE OB 19. URI
(ponedeljek, 7. avgust)
Po dogovoru s člani ŽPS bomo prestavili
večerno sv. mašo na 19. uro s ponedeljkom,
7. avgusta. Dan se že toliko skrajša, da bo
ta sprememba dobrodošla za vse. Hvala za
razumevanje.
KRSTI (nedelja, 13. 8.)
Krščevanje bo, kakor vedno, drugo nedeljo
v mesecu, to je 13. avgusta ob 1100. Srečanje za
starše in botre v pripravi na krst bo v soboto,
12. avgusta, ob 1700 v župnišču. Naj že vnaprej
zapišemo tudi, da bo v oktobru krščevanje
drugo nedeljo v mesecu med sveto mašo ob
1000, ko je v Mengšu žegnanjska nedelja.
Sv. krst je priložnost zahvale Bogu za dar
življenja, ki ga družine sprejmejo. Naj bodo
novokrščenci v blagoslov svojim družinam,
pa tudi našemu kraju in domovini.

VELIKI ŠMAREN (torek, 15. 8.)
Slovesni zapovedani praznik Marijinega
vnebovzetja je letos na torek, 15. avgusta.
To je dela prost dan. Zato res lepo povabljeni
k svetim mašam, ki bodo po nedeljskem
razporedu ob 800, 1000 in 1900. Vsako leto
pa nas tudi naši škofje vabijo na božje poti.
Tako bo na Brezjah ob 1000 vodil sv. mašo
nadškof in metropolit Stanislav Zore. Povsod
bomo obnovili posvetitev slovenskega naroda
Mariji. Marija, pomoč kristjanov in kraljica
Slovencev, prosi za nas!

MEĐUGORSKA MOLITEV
(petek, 18. 8.)
Naslednja međugorska molitev bo v petek,
18. avgusta, po sv. maši. Molitev je priložnost,
da se priporočimo Mariji, ki nas z mnogimi
sporočili spodbuja k molitvi. Hvala vam, da se
boste tudi vi odzvali Marijinemu povabilu k
molitvi in češčenju njenega Sina Jezusa.
UMESTITEV NOVEGA ŽUPNIKA
(nedelja, 20. 8.)
Novi župnik Marko Košir nastopi
službo župnika s prvim avgustom. Njegova
umestitev, ko ga bo v službo župnika vpeljal
arhidiakon, generalni vikar nadškofije škof
Franc Šuštar, pa bo v nedeljo, 20. 8., pri sv.
maši ob 8h.
ŽEGNANJE V TOPOLAH
(nedelja, 20. 8.)
Žegnanje v Topolah je v nedeljo po
velikem šmarnu. Tako bo sv. maša v nedeljo,

20. avgusta, ob 1000 pri kapelici sv. Lucije. To
je vaški praznik Topolcev in po sv. maši bo
priložnost za prijazno druženje ob dobrotah,
ki jih pripravijo domače gospodinje in gasilci.
To nedeljo bo sv. maša ob 1000 samo
v Topolah (v Mengšu je ne bo!), zato na
žegnanje v Topole vabim vse, ki sicer ob tem
času prihajate v župnijsko cerkev (v Mengšu
bosta nedeljski sv. maši v župnijski cerkvi
ob 800 in 1900, pri sestrah na Zavrteh pa ob
1000).
URA BOŽJEGA USMILJENJA
(sreda, 23. 8.)
Nadaljujemo tudi molitvene ure, ki so
nastale v letu Božjega usmiljenja. Nagovarjajo
nas besede, ki jih je Jezus izrekel Faustini
Kowalski in nas bližajo Bogu. Saj je prav
usmiljenje največja Božja lastnost.
V avgustu bo ura Božjega usmiljenja v
sredo, 23.7., ob 18h.
ORATORIJ
(od ponedeljka, 21. 8., do sobote, 26. 8.)
Letošnji oratorij ima za osrednji lik
Marijo, saj obhajamo 100. obletnico Marijinih
prikazovanj v Fatimi. To je res dotik nebes in
tak je tudi naslov oratorija.
Vsak dan začnemo ob 8h in končamo ob
14h. Le prvi dan, v ponedeljek 21. avgusta, bo
začetek že ob 7.45, saj bo prvi dan predstavitev
delavnic in vpis želja glede tega. Ta prvi vpis
namreč zahteva več časa in potrpljenja.
Zaključna prireditev oratorija bo v
petek, 25. 8., ob 18h v župnijskem domu,
kjer bo nastop otrok in animatorjev, ob 19h
pa bo oratorijska maša. V soboto, 26. 8.,
bo še oratorijski izlet. Zanj bo v začetku
oratorijskega tedna potrebna posebna prijava.
Otroci se še lahko prijavijo!
SV. MAŠA NA MOLIČKI PLANINI
(sreda, 30. 8.)
Že vrsto let se ob koncu avgusta odpravimo
na Moličko planino. Tam bo sv. maša, pri
kateri se spomnimo pokojnih planincev in
prijateljev, pa tudi glavnega pobudnika zanjo
– pokojnega trzinskega župnika Pavleta Krta.

Tudi v spomin nanj bomo darovali sv. mašo
na Molički peči v sredo, 30. avgusta, ob 1200.
Vabljeni!
Odhod z avtomobili bo zjutraj ob 730
izpred cerkve v Mengšu.
Hvala vsem, ki radi občudujete lepote
stvarstva. Maša v planinah je priložnost, da
občudujemo Božje stvarstvo in častimo Boga
za njegova velika dela.
ZAHVALA SESTRE JOŽICE STERLE
IZ UKRAJINE MIVI SLOVENIJA ZA
NOV MISIJONSKI AVTO
poštovani! Z velikim veseljem vam
sporočam, da sva s s. Ivančico sinoči dobili
Škodo Yetti, ki nam jo je podarilo Misijonsko
središče po dobroti mnogih darovalcev, ki jih
najbrž ne bova spoznali prej kot v nebesih.
Ko sem danes prvič sedla za volan, me je
prešinila misel: »Gospod, daj srečno vožnjo
in obilo blagoslova vsem, ki so kakorkoli
pripomogli, da se sedaj v novem avtu peljeva
k ubogim.« Gospod je pa res velik: Vse
življenje delam brez plače, sedaj pa sedim v
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popolnoma novem avtu. To zmore samo Božja
Previdnost po mnogih sodelavcih. Naj vas vse
Gospod obilno blagoslovi in vam podari obilo
svojih dobrot!
Zjutraj sva bolnikom v vasi nesli sv.
obhajilo. Torej je bil najin prvi potnik
evharistični Jezus. Po poti pa sva srečali grkokatoliškega duhovnika in njegovo ženo, ki
sta naju usmerila k njihovim župljanom, ki
jih zaradi bolezni ni več v cerkev. Tako sva
našli starega moža in ženo. Dogovorili smo
se za praktično pomoč in za obisk duhovnika.
Tako nama je novi avto že prvi dan omogočil
srečanje z ubogimi, postal pa je tudi »most«
med Jezusom in njegovimi najmanjšimi brati.
V veliki hvaležnosti za to dragoceno
darilo prosim Gospoda, da bi nama naklonil
milost srečne vožnje in da bi mogli pomagati
mnogim ljudem. Slike, račune in vso potrebno
dokumentacijo pripravimo in pošljemo.
Veliko blagoslova v novem letu ter
prisrčen pozdrav iz Zakarpatja,
S. Jožica

Pisarna
• ponedeljek in torek
med 8.15 in 9.00
• vsak večer po sveti maši
• po predhodnem dogovoru

Odgovarja
Marko Košir, župnik
telefon: 040 200 367
e-pošta: marko.kosir@rkc.si
www.župnija-mengeš.si

Poslovni račun
0230 1009 1305 775, NLB

Pozor! Od 7. 8. dalje bodo
svete maše ob 1900.

