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Vsakemu verniku stoji ob
strani angel kot varuh in
pastir, da bi ga vodil v
življenju.
(sv. Bazilij Veliki)

KATEHETSKO PISMO
VEROUČENCEM IN NJIHOVIM
STARŠEM
poštovani starši in vsi, ki skrbite za
versko vzgojo otrok.
S prisrčnimi pozdravi naslavljam na vas
spodbudo ob novem katehetskem letu. Čas
poletnih počitnic se izteka in pred nami je
mesec september. Otroci bodo ponovno
ali pa prvič prestopili šolski prag hrama
učenosti in se tako v okviru različnih
šolskih predmetov podali v enoletno
dogodivščino spoznavanja sveta in njegovih
zakonitosti.
S trudom in prizadevnostjo otrok pridobiva
znanje, samozavest in se pripravlja na svoje
življenjsko poslanstvo. Zato želim v novem
veroučnem in šolskem letu vam in vašemu
otroku veliko poguma, medsebojnega
zaupanja, razumevanja ter uspehov na poti
do cilja, ki je pred nami – uspešen zaključek
šolskega leta.
Vem, da se v globini svojega srca
zavedate odgovornosti, da otroka vzgajate
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v krščanski veri in ljubezni do Boga in
bližnjega. Vsak se trudi po svojih močeh,
zato vam, spoštovani starši in skrbniki, v
tem pastoralnem letu še posebej želim, da bi
poživili svoje krščansko življenje in pogumno
ohranjali držo kristjana v svojih družinah, na
delovnem mestu, v župnijski skupnosti …
Kateheti in katehistinje bomo vašemu
otroku in tudi vam dajali razne spodbude
na poti rasti in zorenja v veri. Vabim vas
k sodelovanju s katehetom oziroma s
katehistinjo, saj bomo le skupaj otroku
lahko pomagali na poti odkrivanja Boga.
Radi sprejemajte ponujene spodbude in se
jih z vso družino udeležujte. Čas, ki ga boste
namenili za rast v veri, ni stran vržen čas.
Seme dobrega, ki je bilo posejano, bo nekega
dne vzklilo in obrodilo svoj sad. Z zaupanjem
radi molite za svoje otroke. Pouk v veri,
sodelovanje pri sveti maši in dobrodelnost
so trije stebri, na katerih sloni krščansko
življenje.
V zgodovini se je vera prenašala
predvsem s staršev na otroke preko

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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vsakdanjega življenja in dela, ki je bilo
prepleteno z vsakodnevno molitvijo in
zaupanjem v Božje varstvo. Danes smo
se od omenjene resničnosti precej oddaljili.
Župnijska skupnost vam ponuja sodelovanje
pri pouku in rasti v veri.
(povzeto po: Pismo Mariborskega
nadškofa in Metropolita Marjana Turnška,
Maribor, 2011)

KAKO NAREDITI VSAK DAN BOLJŠI?
življenju smo navadno vpeti v
najrazličnejše obveznosti – družinske,
službene in občestvene. Vse skupaj se na
videz nikoli ne konča; pozabljamo na molitev
in življenje se ne ustavi, da bi lahko karkoli
nadoknadili. Kaj storiti, da življenje ne bi
hitelo mimo nas?
Aleteia, svetovni katoliški splet za
evangelizacijo vseh, ki iščejo resnico,
predlaga pet preprostih nasvetov, ki izčrpani
duši lahko pomagajo, da znova pridobi vsak
dan in z majhnimi koraki odpre svoje srce.

V

Molimo takoj, ko se zbudimo
Privzemimo navado, da svojo prvo misel
dneva posvetimo Bogu. To poskrbi za dober
začetek dneva in bomo opremljeni za dan, ki
je pred nami.
Vsak dan predvidimo
pet minut za molitev
Predvidimo
čas
za molitev: lahko pet
minut, deset ali več.

Iskreno se moram
vprašati, koliko
ljudi, s katerimi se
srečujem v življenju,
je našlo ali srečuje v
meni Kristusa.
(Franc Sodja)

Kakorkoli že, bistveno je, da »rezerviramo«
ta čas na našem urniku – naj postane sestavni
del vsakdanjih »opravkov«.
Molimo »Jezusovo molitev«
Katekizem »Jezusovo molitev« opisuje
kot preprosto klicanje vere: Gospod, usmili
se nas, grešnikov! S tem vzklikom iz Flp 2,611 se srce uglasi na vse hudo in na usmiljenje
Odrešenika (KKC 2667). Ta molitev nam
vzame le nekaj sekund, da pa lepo duhovno
spodbudo.
Vedno imejmo pri sebi rožni venec
Sploh ni nujno, da ga molimo; da ga le
imamo v žepu ali torbici. Rožni venec je
lahko vir navdiha in tolažbe skozi dan. Morda
sežemo v žep po ključe, pa namesto njih
izvlečemo rožni venec; ali brskamo po torbici
in najdemo rožni venec… To je preprost
opomnik k molitvi v trenutku, ko Boga najbolj
potrebujemo.
Molimo, predno se odpravimo spat
Če dan začnemo z Bogom, ga z Bogom
tudi končajmo. Ni treba, da so molitve pred
spanjem zelo zapletene; lepo je, če odsevajo
hvaležnost.
Vir: www.aleteia.org
Še
je
poletje,
a vendar so dnevi
krajši in čas počitnic
se izteka. Kako smo
preživeli proste dni?

Vse se spet začenja. Tudi sodelavci Župnijske
karitas se vračamo v delovni ritem in želimo,
da bi znali živeti po zgornjih priporočilih. Le
v bližini z Bogom bomo lahko odprli srca in
dlani vsem, ki to pričakujejo od nas.
Sodelavci Župnijske karitas
400-letnica vincencijanske karizme
ZAKORENINJENI V BOGU
oglejte sveto razpoloženje, v katerem
kristjan, vdan Božji volji, preživlja
svoje življenje, poglejte kakšen blagoslov
spremlja vse njegovo delo. Drži se samo
Boga in on ga vodi v vsem in povsod. Tako
lahko reče s prerokom: »Prijel si me za roko.
S svojim nasvetom me vôdi« (Ps 73,23-24).
Res ga Bog drži kakor z desno roko in ker se
držita drug drugega v tej popolni predanosti
Božjemu vodstvu, ga boste jutri, pojutrišnjem,
ves teden, celo leto in končno celo življenje
videli mirnega in vedrega, njegova gorečnost
in njegovo hrepenenje po Bogu ne bosta
prenehala; v duše svojih bližnjih bo vedno
izlival blago in koristno delovanje duha,
ki ga oživlja ... Vidimo lahko, da tak človek
očitno napreduje, njegove besede imajo neko
posebno moč in žlahtnost. Bog daje izreden
blagoslov vsem njegovim delom, s svojo
milostjo spremlja načrte, ki jih ima z njim
in nasvete, ki jih daje drugim; vsa njegova
dejanja so močno spodbudna« (Sv. Vincencij
Pavelski).
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Oprijeti se Boga, okleniti se ga, kot se ga
oklene revež v stiski ali, še bolje, kot otrok,
ki se vesel drži roke svojega Očeta! Ta namen
ima Vincencij, ko želi z drugimi deliti svoje
temeljno izkustvo: njegovo stalno zatočišče
je Bog. Prisvojil si je besede Terezije Avilske:
»Samo Bog zadostuje!« Zagledal se je v
evangelij in preprosto ve, da je trdna hiša
zgrajena na skali. Vera je njegova odskočna
deska, zato nenehno vse začenja in vse dela
v zvestobi do Boga, tako da se dejansko ne
ravna po svojih željah, ampak Bogu v veselje.
To je človek, ki pozna Božjo moč in moč
Božje Besede. Z Bogom in njegovo besedo
vse postane mogoče: »Teži samo po Bogu,
'ki je neizmerna globina popolnosti, večno,
nadvse sveto, čisto, popolno in neskončno
slavno Bitje, brezmejno dobro, ki vključuje
vse dobrine in je samo v sebi nedoumljivo. To
védenje, ki ga imamo, da je Bog neskončno
vzvišen nad vsa spoznanja in nad vsak
ustvarjeni razum, nam mora biti dovolj, da ga
neskončno cenimo, da v njegovi navzočnosti
'izginemo' in o njegovem najvišjem veličastvu
začnemo govoriti z velikim spoštovanjem in
podreditvijo; da ga toliko kot cenimo, tudi
ljubimo; ta ljubezen bo potem rodila v nas
nepotešeno željo, da bi prepoznali njegovo
dobroto in mu 'priskrbeli' pravih častilcev«
(sv. Vincencij Pavelski). Sveti Vincencij,
ki je zakoreninjen v Bogu, zdaj ne bo več
omahoval. Dvom nad njim nima več moči. Z
Bogom-Skalo tudi sam postane skala. Če bi
ne bil rojen v Landih (mehki južni pokrajini
Francije), bi rekli, da je iz granita!
Kako se je povzpel do take skladnosti z
Bogom?
Odgovor nam da sam: »Taka je moja
vera, tako je moje izkustvo«. Dejali bi, da se
je med Bogom in njim vzpostavila nekakšna
prijateljska vzajemnost: „Odrešenik naših duš
... O, Gospod ... Kralj naših src ... O, Odrešenik
sveta ….“ Po zgledu svojega duhovnega
učitelja Bérulla postavi Boga povsem na
prvo mesto: »Treba si je zelo prizadevati za
spoštovanje do Boga, za veliko spoštovanje«
(sv. Vincencij Pavelski); živeti moramo v
njegovi navzočnosti, pogosto dvigati misli

k njemu in »stvari presojati šele potem, ko
smo svojega duha povzdignili k Bogu« (sv.
Vincencij Pavelski).
Za Vincencija Nevidni stopa ob njem.
Bog je njegov notranji gost, njegov domači
učitelj. Rad sprejme zahteve berullijanske
duhovnosti: ljubiti, častiti, posnemati. Do
norosti ljubi tistega, ki je Ljubezen: »Trdno
drži, da ljubezen, ko prebiva v neki duši,
popolnoma prevzame vse njene moči; ne
dovoli ji nobenega počitka; to je ogenj, ki
učinkuje brez prenehanja; stalno drži v
napetosti in v delovanju osebo, ki jo je enkrat
razvnel« (sv. Vincencij Pavelski). Zaradi
Kristusa, ki ga posnema v vseh njegovih
'življenjskih položajih' in v vseh stvareh, želi
biti „častilec Očeta in služabnik njegovega
načrta ljubezni«.
Razmišljanje Jeana Pierre Renouarda ob
naukih in življenju sv. Vincencija Pavelskega
DOGODKI PRED NAMI

MINISTRANTSKA NEDELJA (3.9.)
Prvo srečanje ministrantov bo v nedeljo
3.9. po sveti maši, ki je ob 10.00. Na prvo
srečanje vabljeni tudi starši ministrantov.
Ministrante bo tudi letos vodil Andrej Mehle.
Sedanjim ministrantom se seveda pridružite
tudi novi. Vabljeni tisti, ki ste končali prvi
razred verouka in starejši.
CELONOČNA MOLITEV PRED
NAJSVETEJŠIM (od sobote 3. 9. do
nedelje 4. 9.)
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. Priporočam molitev za
novo veroučno in šolsko leto. Za otroke
(osnovnošolce in srednješolce), njihove starše,
kateheta in katehistinje ter učiteljice in učitelje
v šoli.

PRVI ČETRTEK (31.8.)
Na prvi četrtek (četrtek pred prvim
petkom) molimo za nove duhovne poklice
– za stanovitnost že poklicanih in za nove
duhovne poklice. Molitev pred Najsvetejšim
bo ob 18.15.
PRVI PETEK (1.9.)
Vabljeni ste k sveti maši in prejemu
zakramentov na prvi petek in soboto. Vsak
prvi petek obiščemo bolnike in starejše na
domu. Priložnost za sveto spoved bo eno uro
pred sv. mašo, torej od 18h dalje. V tem času
bo pred Najsvetejšim molitev za še nerojene
otroke in njihove starše.
PRVA SOBOTA (2.9.)
Na prvo soboto skupaj molimo
premišljevalni rožni venec pred Najsvetejšim
eno uro pred sv. mašo. Začetek ob 18h. Prav
tako obnovimo našo posvetitev Marijinemu
Brezmadežnemu srcu. V tem času bo
priložnost za sveto spoved.

PRVA SREDA (6.9.)
Na prvo sredo se priporočamo sv. Jožefu.
Molitve bodo ob 18h, sveta maša bo ob 19h.
Priporočimo mu naše družine, naše delo in za
srečno zadnjo uro.
MALI ŠMAREN (petek 8.9.)
Mali šmaren je praznik rojstva naše
nebeške matere Marije. Sveti maši bosta v
župnijski cerkvi ob 8h in 19h, ob 10h pa v
Domu počitka.

MOLITVENI DAN ZA DUHOVNE
POKLICE NA BREZJAH (sobota, 9.9.)
Letos je geslo:«prisluhni in pogumno
odgovori!«. Skupaj s to molitvijo bo na
Brezjah za ljubljansko nadškofijo ta dan tudi
praznovanje stoletnice Marijinih prikazovanj
v Fatimi. Program: 9.00 molitev rožnega
venca, 10.30 slovesna sveta maša. Po maši
srečanje ministrantov z g. nadškofom. Če
bo dovolj prijav, bomo organizirali avtobus.
Prijavite se po sveti maši v zakristiji ali v času
uradnih ur v župnišču. Odhod avtobusa bo ob
8.00 izpred pošte, če bo dovolj prijav. Prevoz
plačate na avtobusu, ministranti imajo vožnjo
zastonj. Malica iz popotne torbe. Vračali se
bomo v popoldanskem času. Romarje bo
spremljal g. Štefan Babič. Če bomo imeli
premalo romarjev za cel avtobus, se bomo
povezovali z romarji iz drugih župnij.
KRSTI (nedelja, 10.9.)
Krščevanje bo, kakor vedno, drugo nedeljo
v mesecu, to je 10. septembra ob 11h. Srečanje
za starše in botre v pripravi na krst bo v sredo,
6. septembra, ob 19.30 v župnišču. Če se le da,
pridite že k sveti maši.
KATEHETSKA NEDELJA (10.9.)
Veroučno leto bomo začeli v nedeljo 10.9.
s sveto mašo ob 10.00. prosili bomo za vse
šoloobvezne otroke, pa tudi za njihove starše
in celotne družine. Naj nas vse leto spremlja
Božji blagoslov. S tem namenom bomo pri
maši blagoslovili šolske torbe, ki jih otroci
prinesite s seboj in odložite pred oltar. Lepo
vabljeni.
SEJA ŽPS (torek 12.9.)
Prva seja ŽPS v novem pastoralnem letu
bo, kakor običajno v preteklih letih, drugi torek
v mesecu, 12.9. ob 19.30 v župnišču. Vabljeni.
STIČNA MLADIH 2017 (sobota, 16.9.)
Srednješolci, študenti in mladi v poklicih
vabljeni, da v Stični v soboto, 16. 9., praznujete
slovenski dan mladih. Mlade pričakujejo od
9.30 dalje. V Stično pelje poseben vlak iz
Ljubljane. Več o tem na www.sticna.net.

MLADINSKI VEROUK
Mladinski verouk bo ob petkih po sveti
maši. Prvič v petek 22.9. Vabljeni srednješolci
in študentje.
MIHAELOV SEJEM (22.-24. september)
Četrti vikend v septembru je v Mengšu
tradicionalni Mihaelov sejem. Program bo
gotovo objavljen tudi v občinskem časopisu
Mengšan. Del programa je tudi nedeljska
maša za gasilce pod šotorom. Ta bo letos
v nedeljo, 24.9. ob 10h pod prireditvenim
prostorom. Vsi lepo vabljeni. Hvala za vaš dar,
ki ga boste na ofru ob tej priložnosti darovali
za potrebe cerkve.
GENERALNO ČIŠČENJE CERKVE
(torek, 26.9.)
V torek pred godom svetega Mihaela
pripravimo cerkev za celodnevno češčenje
in za Mihaelov nedeljo. Takrat vabljene vse
skupine. S čiščenje začnemo ob 7.00.
CELODNEVNO ČEŠČENJE IN GOD
FARNEGA ZAVETNIKA NADANGELA
MIHAELA (petek, 29.9.)
Dan celodnevnega češčenja je vsako leto
na god našega farnega zavetnika nadangela
Mihaela. Lepo vabljeni ta dan k molitvi in
češčenju. Tudi, če nimamo časa za sveto mašo,
pridite vsaj na kratek obisk k Jezusu. Svete
maše bodo ta dan po nedeljskem razporedu
ob 8.00 in 10.00 ter zvečer ob 18.00, ko
bo slovesni sklep celodnevnega češčenja z
litanijami srca Jezusovega. Sklep bo letos
vodil g. Janez Kompare, naš rojak.
Razpored: 8.00 sveta maša, 9.00 Loka
in Dobeno, 10.00 sv. maša, 11.00 duhovniki,
12.00 Topole in Pristava, 13.00 MVM, 14.00
sestre usmiljenke, 15.00 Dom počitka, 16.00
Veliki Mengeš, 17.00 Mali Mengeš, 18.00
sveta maša
KONCERT LUKA DEBEVCA MAYERJA
(sobota, 30.9.)
V dneh, ko bomo praznovali god
župnijskega zavetnika, sv. Mihaela prihajata
k nam umetnika iz Argentine, da nam ob

pesmi in besedi odstirata pot k skrivnosti
Presežnega. Gosta bosta argentinski Slovenec,
basist Luka Debevec Mayer ter organist Diego
Licciardi, ki sta nas navdušila že prejšnje leto
s sakralnim koncertom v Loki. Pridimo da
se naužijemo Gospodovega sijaja, da bi tudi
sami žareli od Božje bližine, kot nas vabita
naša glasbena gosta!
Sakralni koncert bo v soboto, 30.
septembra ob 20. uri v naši župnijski cerkvi.
Vstopnine ni, zaželeni so prostovoljni
prispevki!
MIHAELOVA NEDELJA (1.10.)
Nedelja po godu sv. nadangela Mihaela je
Mihaelova. Počastili ga bomo tako, da bomo
prišli k sveti maši. Sveti nadangel Mihael,
prosi za nas!
ROMANJE (sobota, 7. 10)
Romanje za vse, ki čistite in krasite
župnijsko cerkev bo v soboto 7. oktobra.
Prijavite se v župnišču, da vemo za prevoz in
kosilo. Obiskali bomo Belo krajino. Prijave
zbiramo do 30.9. 2017.
ZAKONSKI JUBILANTI (sobota 14.10)
V soboto, 14. oktobra, bo ob 19.00 v
župnijski cerkvi sveta maša, kjer se bodo
srečali zakonski jubilanti iz mengeške župnije.
Povabljeni so vsi, ki so poročeni 5, 10, 15, 20,
25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 let. Vsi, ki
letos praznujete okrogli jubilej, lepo vabljeni
na praznovanje. Potrudili se bomo ,da vas
pisno povabimo. Tudi če ne boste dobili vabil,
se pridružite sveti maši in po maši v dvorani
župnijskega doma.
VPIS K VEROUKU
Vpis za prvi razred bo v petek 1.9. od
16.00-18.00, v soboto 2.9. od 8.00-10.00.
Vpis bo v pisarni v župnišču. Za vpis otroka
v 1. razred prosimo, da s seboj prinesete
družinsko knjižico. V njej so že zbrani
podatki o datumu in kraju otrokovega krsta.
Če družinske knjižice nimate, vas prosimo,
da prinesete krstni list vašega otroka, če je
bil krščen v drugi župniji. Če je bil pri nas,

bomo dobili podatke v krstni knjigi. Tako
bomo dobili potrebne podatke za pripravo in
prejem zakramentov, na katere se bodo otroci
pripravljali pri verouku.
Za ostale razrede (2.-9.) bo vpis k verouku
v četrtek 7.9. od 16.00-18.00 v pastoralnem
domu. Za prijavo izpolnite prijavnico, ki jo
dobite v cerkvi. Tako bo vpisovanje potekalo
hitreje in z manj zapleti. Vrednost učbenikov,
delovnih in liturgičnih zvezkov je objavljena
v razpredelnici, prav tako urnik verouka.
Verouk je brezplačen. Ob prijavi sprejemamo
le prispevek za materialne stroške (elektrika,
ogrevanje, fotokopije, itd) 20€ na družino. V
primeru, da zaradi finančne stiske družina
tega zneska ali tudi veroučnih knjig ne zmore,
naj se oglasi prehodno v župnišču. Denar ne
sme biti ovira, da kdo ne bi mogel hoditi k
verouku.
KATEHEZA DOBREGA PASTIRJA
Starši veroučencev 1. in 2. razreda imajo
možnost izbire med klasičnim veroukom in
Katehezo Dobrega pastirja. Kateheza Dobrega
pastirja je sodoben pristop, ki celovito
spodbuja otrokove verske zmožnosti. Temelji
na veri v Boga, ki je ustvaril človeka po svoji
podobi. Kateheza črpa vsebino iz razodete
Božje besede in liturgije. Katehet otrokom
posreduje velike skrivnosti vere in skupaj
z njimi prihaja bližje k Bogu. Delo poteka v
mirnem prostoru. Otroci delajo z materiali, ki
jim pomagajo na poti k Bogu.
1. razred Kateheze Dobrega pastirja ima
vpis pri g. župniku po objavljenem razporedu.
Srečanje za starše bo v TOREK, 12.9.2017 ob
16.30. Kateheza za otroke se začne v TOREK,
19.9.2017 ob 16.30.
2. razred Kateheze Dobrega pastirja
ima vpis v ČETRTEK, 7.9.2017 ob 17 h v
atriju. Kateheza za otroke se začne v TOREK
12.9.2017 ob 15 h.
Za otroke stare od 3 do 6 let je vpis v
PONEDELJEK, 9.10.2017 ob 16.30. Začetek,
PONEDELJEK, 16.10.2017 ob 16.30.

URNIK VEROUKA

RAZRED
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

TERMIN
Torek ob 15h, 16h, 17h
Sreda ob 15h, 16h, 17h
Torek ob 15h, 16h, 17h
Ponedeljek ob 15h, 16h, 17h
Ponedeljek ob 15h, 16h, 17h
Četrtek ob 15h, 16h, 17h
Sreda ob 15h, 16h, 17h
Četrtek ob 15h, 16h, 17h
Petek ob 7:30, 14h

KATEHET
Katehistinja Nadja Mehle
Katehistinja Nadja Mehle
Župnik Marko Košir
Sestra Marija Dolenec
Župnik Marko Košir
Katehet Miha Furjan
Sestra Andreja Čakš
Sestra Andreja Čakš
Župnik Marko Košir

GRADIVO ZA VEROUK

RAZRED UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI
VEROUKA
1. Delovni zvezek: PRAZNUJEMO IN SE VESELIMO
Liturgični zvezek
2. Delovni zvezek: PRAZNUJEMO Z JEZUSOM
Liturgični zvezek
3. Delovni zvezek: KRISTJANI PRAZNUJEMO SKUPAJ
Liturgični zvezek
4. Učbenik: POT V SREČNO ŽIVLJENJE
Delovni zvezek
Liturgični zvezek
5. Učbenik: ZNAMENJA NA POTI K BOGU
Delovni zvezek
Liturgični zvezek
6. Učbenik: SKUPAJ V NOVI SVET
Delovni zvezek
Liturgični zvezek
7. Učbenik: KDO JE TA?
Delovni zvezek
Liturgični zvezek
8. Učbenik: V ŽIVLJENJE
Delovni zvezek
Liturgični zvezek
9. Učbenik: PRIDI, SVETI DUH
A4 črtasti zvezek
Liturgični zvezek

VREDNOST
(EUR)
9€
4€
9€
4€
10 €
4€
8€
4,5 €
4€
8€
4,50 €
4€
8€
4,50 €
4€
8,€
4,50 €
4€
8€
4,50 €
4€
8€
Kupite sami
4€

Letos se je oratorija udeležijo 130 otrok, zanje je skrbelo 30 animatorjev.

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

