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POSKRBI TUDI ZASE

Starši skrbijo za otroke, da bodo imeli 
dovolj hrane, da bodo pridobili dobro 

izobrazbo, da jim bo šlo dobro. Šef skrbi za 
svoje sodelavce, da bodo imeli dobro delovno 
mesto, da jih bo delo veselilo. Skrbi nas, kadar 
prijatelju ne gre dobro, in smo z njim sočutni. 
Skrbi nas za tistega, ki nam je pripovedoval 
o svojih problemih. A pri vseh skrbeh in 
pomoči za druge pogosto pozabljamo na 
skrb za samega sebe. To opazimo šele 
takrat, ko postanemo utrujeni in nimamo 
nobenega veselja več, da bi še pomagali. Ali 
pa ko postanemo občutljivejši za kritike, ko 
nenadoma planemo v jok, kakor hitro nekaj 
prekriža naše življenje. Zato moramo tu in 
tam pomisliti tudi nase in premisliti, kaj 
potrebujemo, kaj bi nam dobro delo. 

Pomemben si. Toda nisi neomejeno 
sposoben prenašati obremenitev. Nisi Bog, ki 
lahko vedno ustvarja s polnimi rokami. Imaš 
meje. Potrebuješ čas zase, da bo tvoj notranji 
vrelec spet brbotal. Ne moreš do konca izpiti 
izvira v sebi. Izvir teče v svojem ritmu. Daje ti 
dovolj moči, če si tudi ti pozoren na ta ritem. 
Toda če ga boš nenadoma izčrpal, bo prazen 

leto XXVII
2018
številka 7-107-10

Ko hodim gor in dol po 
stanovanju in pri tem molim 
rožni venec, se mi porodijo 

najlepše melodije. 
(Joseph Haydn)

in potem si ne boš več mogel opomoči. Skrbi 
za to, da bo vrelec vedno brbotal, in skrbno 
ravnaj z njim. Skrbno ravnaj s samim seboj, s 
svojo dušo in svojim telesom.

Paziti na svojo dušo pomeni, da pazim na 
občutke, ki se pojavljajo v meni. Ko zjutraj 
vstanem, naj bi bil pozoren: Ali rad vstopam 
v dan, ali me veseli iti na delo? Ali pa čutim 
notranjo utrujenost, se v meni pojavlja 
odpor proti vsakdanji tlaki? Ali se pojavlja 
nerazpoloženje, če pomislim na ta ali oni 
termin? Takšne občutke je treba jemati resno, 
saj so pomemben del skrbi zase. Dokler te vse 
veseli in vse dobro poteka, ni potrebe, da bi bil 
zaskrbljen zase. Ko pa se počutiš izčrpanega, 
kadar se znajdeš v nevarnosti, da bi postal 
zagrenjen, ker ne cenijo tvojega truda, je to 
alarmni znak. Takrat se spomni teh besed: 

Dobro ravnaj s seboj. Poskrbi zase, 
da boš lahko še naprej z veseljem skrbel za 
druge. Pazi na svoje lastne potrebe, sicer 
boš nejevoljen zaradi mnogih potreb svojih 
bližnjih. Ne pozabi nase. Kajti le tako boš 
lahko postal blagoslov za druge. 

(Povzeto po: Anselm Grun, Angel 
preprostosti)



Naš
utrip

2010NaslovnicaMihaelovLIstPredloga.indd   2 24.1.2010   19:21:272015NaslovnicaMihaelovLIstPredlogaKrstilnica.indd   2 16.1.2015   10:54:17

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

Samo razdajanje 
prinaša notranjo 
potešenost, srečo 

in mir. Čim bolj se 
razdajaš, tem bolj 
dejansko bogatiš.

(Janez Zupet)

BOG SKRBI ZA NAS

Bog je ljubezen in skrbi za nas. Dokaz za 
to lahko najdemo v vsakdanjem življenju. 

Kaj pa mi lahko storimo, če Bog tako skrbi za 
nas? Lahko odpremo svoje srce. Prepustimo 
se božji ljubezni in smo odprti za izpolnitev 
božje volje. Vsak član župnijske skupnosti bi 
moral razmišljati, kako lahko prispeva, da bi 
bilo življenje v župniji uspešno, spodbudno in 
koristno.

Jaz dve uri tedensko namenim 
obiskovanju oskrbovancev v obeh domovih 
za ostarele. Enkrat tedensko za eno uro se 
srečujem z oskrbovanci na zaprtem oddelku 
Doma počitka in enkrat ne teden za eno uro 
z oskrbovanci Doma sv. Katarine. V domova 
prihajam kot prostovoljka. Vodstvo v obeh 
domovih prosi za še več prostovoljcev.

Oskrbovanci so zelo veseli, kadar jih 
obiščem. Večkrat mi rečejo: »Zakaj te ni bilo 
toliko časa, saj je že leto okoli.« Odgovorim 
jim, da je minil le teden dni, odkar smo se 
videli.

Že prijazen pozdrav in nasmejan pogled 
prinese topel žarek, ki ogreje v hladnih, 
samotnih dneh.

Vsakič ko pridem, vsakemu stisnem roko, 
ga objamem in mu namenim nekaj besed. 
Nekateri se mi nasmehnejo in rečejo: »Lepo, 
da si prišla k meni«. Jaz odgovorim: »Prišla 
sem k vsem, ne samo k 
vam.« Potem načnem 
pogovor o vsakdanjih 
stvareh. Včasih kaj 
zapojemo, pripovedujem 

jim o stvareh, ki sem jih doživela čez teden, o 
krajih, ki sem jih obiskala, igramo družabne 
igre, telovadimo in krepimo tudi sive celice, 
tako da iščemo besede na določeno črko 
in podobno. Včasih jim kaj preberem in se 
potem pogovarjamo o temi, ki so jo slišali. 
Veliko se smejimo, saj jim povem marsikatero 
šalo. Včasih pa iščemo pregovore in izreke o 
vremenu.

Vedno kadar odhajam, mi rečejo, zakaj 
že grem. Rečejo mi : »Kadar si z nami, čas 
tako hitro mine, pridi še večkrat in ostani dlje 
časa.«

Vedno kadar zapustim dom, sem vesela, 
da sem lahko nekomu polepšala dan in ga 
razveselila s svojo vedrino in dobro voljo.

Apeliram na vse, ki imate željo in veselje, 
da bi krajšali čas osamljenim, bolnim in 
ostarelim, da se mi pridružite pri tem delu.

Oglasite se v Domu počitka ali v Domu sv. 
Katarine in povejte, da bi bili radi prostovoljci. 
Vsi vas bodo sprejeli z odprtimi rokami.

Polona

ZAHVALA
Ob smrti Rozke Kosec je za Župnijsko 

karitas darovala hčerka Milena. Iskrena hvala!
Sodelavci Župnijske karitas



NOVO VEROUČNO LETO

Počitnice se poslavljajo. Pričenjata se šolski pouk in verouk. Upam, da smo se lepo odpočili, 
da bomo kos novim nalogam. Seveda je potrebno vse leto skrbeti zase, da bomo lahko 

skrbeli tudi za druge.
VEROUK bomo pričeli v ponedeljek, 10. 9., vpis k verouku od 2. do 9. razreda bo v četrtek, 

6. 9., ob 17h. S seboj prinesite podpisana veroučna spričevala. Vpis za 1. razred bo v ponedeljek, 
3. 9., od 14h do 17h. Za vpis otrok v 1. razred starši s seboj prinesite družinsko knjižico, če 
je nimate, pa otrokov krstni list, če je bil krščen v drugi župniji. Katehetska sveta maša bo v 
nedeljo, 9. 9., ob 10h. K sveti maši otroci prinesite šolske torbe, da jih bom blagoslovil. 

URNIK VEROUKA V VEROUČNEM LETU 2018/19 in VREDNOST UČBENIKOV

Razred Dan Ura
1. razred sreda 15h, 16h, 17h
2. razred torek 15h, 16h, 17h
3. razred torek 15h, 16h, 17h
4. razred četrtek 15h, 16h
5. razred ponedeljek 15h, 16h
6. razred četrtek 15h, 16h 
7. razred ponedeljek 15h, 16h, 17h
8. razred torek 15h, 16h
9. razred petek 14h, 15h

Razred Učbenik Delovni zvezek Liturgični zvezki 
in listki

1. Ni učbenika. 10 € (Praznujemo in se veselimo) + 2 
€ spričevalo 

3 €

2. Ni učbenika. 10 € (Praznujemo z Jezusom) 3 €
3. Ni učbenika. 10 € (Kristjani praznujemo skupaj) 3 €
4. 8,50 € (Pot v srečno 

življenje)
5 € (Pot v srečno življenje) 3 €

5. 8,50 € (Znamenja na 
poti k Bogu)

5 € (Znamenja na poti k Bogu) 3 €

6. 8,50 € (Skupaj v novi 
svet)

5 € (Skupaj v novi svet) 3 €

7. 8,50 € (Kdo je ta?) 5 € (Kdo je ta?) 3 €
8. 8,50 € (V življenje) 5 € (V življenje) 3 €
9. 8 € (Pridi, Sveti 

Duh), 4,80 € (Evan-
geliji) 

Črtasti zvezek A4 ali 1 € 3 €



Poučevanje verouka predstavlja za župnijo 
tudi velik strošek. Do sedaj je bil prispevek 
le za ogrevanje v višini 20 € na družino. 
Letos bomo dodali še 10 € kot »prispevek 
za katehezo«. Mnogi starši ne prihajajo k 
nedeljskim mašam, zato v župnijsko blagajno 
praviloma malo prispevajo. Starši se dobro 
zavedajo, da vključenost njihovih otrok v 
obšolske, športne, kulturno-umetniške in 
druge prostočasne dejavnosti temelji tudi na 
njihovem finančnem vložku. Zato vse, pri 
čemer finančno sodelujejo, tudi cenijo. To 
seveda primerjalno velja tudi za verouk. Letos 
tako skupni prispevek znaša 30 €. Kolikšna bo 
višina »prispevka za katehezo« v prihodnjih 
letih, se bomo pogovorili s ključarji pa tudi 
duhovniki na dekanijski konferenci. 

 KATEHEZA DOBREGA PASTIRJA 
je sodoben katehetski 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 posreduje 
otrokom 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: 
vpis pri g. župniku. Srečanje za starše bo v 
TOREK, 11. 9. 2018, ob 17.15. 

2. razred Kateheze Dobrega pastirja: vpis 
in srečanje za starše v TOREK, 11. 9. 2018, 
ob 16h. 

Za otroke, stare od 3 do 6 let, bo vpis v 
SREDO, 10. 10. 2018, ob 16.30. 

Kateheza in vpis bosta v atriju, prostoru 
na zahodni strani župnijskega doma.

 ŽPS (župnijski pastoralni svet): Seja bo 
v torek, 11. 9., in 9. 10., po sveti maši. Lepo 
vabljeni. 

 Krst: Priprava staršev in botrov bo 10. 
10., krščevanje pa 14. 10. med sveto mašo. 
Krsti bodo tudi 11. 11. po sveti maši, priprava 
pa v sredo, 7. 11., ob 19.00. Starši otroka za 
krst predhodno prijavite v župnijski pisarni. S 
seboj prinesite otrokov rojstni list in družinsko 
knjižico, če ste cerkveno poročeni. 

 Zakonski jubilanti: Vsi, ki letos praznujete 
5, 10, 15, …, 65 let cerkvene poroke in živite 
v naši župniji ali ste se tu poročili in odselili, 
lepo vabljeni k sveti maši, ki bo v soboto, 
13. 10., ob 19h. V primeru lepega vremena 
se zberemo ob 18.45 in gremo v procesiji 
v cerkev. Prve klopi bodo rezervirane za 
zakonske jubilante. Upam, da boste prejeli 
vabilo tudi po pošti. Po sveti maši bo še 
družabno srečanje v župnijskem domu. 

 Ministranti: Vsako leto je druga sobota v 
septembru molitveni dan za duhovne poklice. 
To bo letos na mali šmaren pri Mariji pomagaj 



na Brezjah. Organizirali bomo prevoz. 
Ministranti, prijavite se v zakristiji. Srečanje 
za ministrante bo v soboto, 13. 10., od 9.00 do 
10.30. Vabljeni tudi novi ministranti. 

 Srečanje za mlade v Stični je vsako leto 
tretjo soboto v septembru. Letos je to 15. 9. 
Mladi, prijavite se v župnišču. V okviru 
dekanije Domžale bodo peljali posebni 
avtobusi. Z mladinskim veroukom bomo 
pričeli v petek, 21. 9., ob 20h. Srednješolci 
in študentje ter mladi v poklicih, prav lepo 
vabljeni. 

 Zborovodje in organisti, ki z igranjem 
in petjem bogatite bogoslužje, sestanek 
bomo imeli v četrtek, 13. 9., po sveti maši. 
Dogovorili se bomo za sodelovanje pri svetih 
mašah vsaj za nekaj mesecev. 

 Sestanek za voditelje molitvenih skupin: 
Vsi, ki vodite molitveno skupino, pri kateri 
izpostavimo Najsvetejše, vabljeni na sestanek, 
ki bo v petek, 7. 9., po sveti maši v zimski 
kapeli. Celonočna molitev pred Najsvetejšim 
bo s 6. na 7. oktober. Molitveni plesi bodo 15. 
9. ob 20h v župnijskem domu. Medžugorska 
molitev bo 4. 9. ob 18.40. Vse ostalo je kot po 
navadi. 

 URADNE URE: Od 10. 9. dalje bodo 
zopet uradne ure, in sicer v ponedeljek in 
torek 8.15–9.00 ter vsak večer po sveti maši. 

 Dan celodnevnega češčenja v soboto, 29. 
9. Razpored: 
 8.00 sveta maša
 9.00 Loka in Dobeno
 10.00 sveta 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 kdor prej ne more

 18.45 sklep češčenja z litanijami Srca 
  Jezusovega in sveta maša, ki jo bo 
  daroval g. Tine Skok, rojak. 

 Mihaelova nedelja je vedno prva po 
prazniku sv. Mihaela. Letos bo 30. 9. Najlepše 
jo bomo počastili z obiskom svete maše.

 Mihaelov sejem. Sveta maša za gasilce 
na prireditvenem prostoru pod šotorom bo v 
nedeljo, 23. 9., ob 10h. Že vnaprej hvala za vaš 
dar, ki ga boste pri ofru namenili za potrebe 
župnijske cerkve. 

 Čiščenje in krašenje cerkve: Generalno 
čiščenje pred godom sv. Mihaela bo v torek, 
25. 9. Takrat vabljene vse skupine. Začetek ob 
7.00. 
 13. oktober:  M. Mengeš vzhodno 
  od Liparjeve
 20. oktober:  Loka
 27. oktober:  Topole in Dobeno
 3. november:  Pristava in M. Mengeš 
  zahodno od Liparjeve



 Kateheza za odrasle bo 1. 10. po večerni 
sveti maši. 

 Svetopisemska skupina ima srečanje 15. 
10. po sveti maši. 

 Vpis svetih maš bo v soboto, 6. 10., od 7h 
do 8h. Mašni štipendij od 1. 7. dalje znaša 20 
€. Prej je znašal 17 €. Do spremembe višine 
mašnega daru – štipendija je prišlo po 13 
letih. Seveda pa svete maše sprejemamo tudi 
vedno v času uradnih ur in kadar smo doma. 

 Nedelja svetniških kandidatov bo 23. 9. 
v Trebnjem. Tu je bil rojen misijonar Irenej 
Friderik Baraga. Letos se spominjamo 
150-letnice njegove smrti. Sveta maša bo ob 
15h v Trebnjem. Vabljeni. 

 Rožni venec v 
oktobru. Molitev 
rožnega venca se 
bo pričela 30 minut 
pred vsako sveto 
mašo. Vabljeni. Prav 
7. oktobra obhajamo 
praznik Rožnovenske 
Božje Matere, ki je bil 
v bogoslužje vpeljan 
kot spomin na krščansko zmago nad Turki 
pri Lepantu 7. oktobra 1571. Molitev rožnega 
venca je bila skozi mnoga stoletja vir moči in 
poguma, vir milosti in blagoslova. V mnogih 
Marijinih prikazovanjih na različnih koncih 
sveta je bilo po vidcih slišano naročilo: 
Molite rožni venec! Skupaj z naročilom 
po molitvi slišimo mnoge odmeve, kaj vse 
lepega in blagoslovljenega se je zgodilo po 
vztrajni in goreči molitvi ter premišljevanju 
rožnovenskih skrivnosti. 

Tudi marsikateri zakon in družinska 
preizkušnja se rešita v moči molitve rožnega 
venca.

 LOKA – SVETA MAŠA ZA POKOJNE 
GASILCE bo v loški cerkvi v soboto, 6. 9., 
ob 17h. Vabljeni. 

 Prvo srečanje za starše bodočih 
prvoobhajancev (3. razred verouka) bo v 
torek, 25. 9., ob 20h v župnijskem domu. 
Starši, vabljeni. 

 Sestanek za starše otrok, ki obiskujejo 5. 
razred verouka, bo v torek, 2. 10., ob 20h v 
župnijskem domu. Vabljeni. 

 Misijonska nedelja (21. 10.) Pri vseh 
nedeljskih mašah bo nabirka za misijone. To 
je solidarnostna nabirka za misijonske dežele. 
S tem izkazujemo usmiljenje najbolj ubogim. 
To je naša pomoč in podpora delnim Cerkvam, 
ki še nimajo dovolj lastnih duhovnikov za 
oznanjevanje evangelija. Na Krištofovo 
nedeljo (22. 7.) smo v naši župniji za nova 
misijonska vozila za slovenske misijonarje 
zbrali 3.112,35 €. Preko slovenske Karitas pa 
smo s 1530 € pomagali ljudem v Črnomlju, ki 
jih je prizadela toča. Bog povrni. 

Misijonska nedelja je največja 
solidarnostna akcija na svetu. Z molitvami 
in zbranimi darovi omogoča obstoj in delitev 
dobrin Cerkvam po vseh kontinentih. Cerkev 
je tukaj za najbolj revne. Zato Papeške 
misijonske družbe prosijo za pomoč župnije 
po vsem svetu, da bi cerkvene skupnosti lahko 
obstajale tudi v najrevnejših delih sveta. Z 
veseljem zato radi prispevajmo svojo molitev 
in svoj dar, da se bo veselje Jezusa Kristusa 
lahko širilo po vsej zemeljski obli.

 Skupina VERA IN LUČ ima srečanje v 
nedeljo 16.9. in v nedeljo 21.10. Vedno ob 15h 
v župnijskem domu. Vabljeni. 

 Koncert: večer slovenske glasbe bo v 
župnijskem domu v Mengšu v soboto 1.9. 
ob 20h. Vstop prost, zaželeni prostovoljni 
prispevki. Prepevala bo Aleksandra Matan – 
Alex. Gosta večera bosta Pia Kladnik in Nejc 
Trček. Vabljeni. 



 Oratorij: Letošnjega oratorija se je udeležilo 166 otrok, za katere je skrbelo 32 animatorjev. 
Vodil ga je Miha Furjan. 
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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

 BARVANJE ZVONIKA: Podjetje Višinska dela iz Mengša je v začetku avgusta prebarvalo 
streho zvonika župnijske cerkve. Zadnje barvanje je bilo pred 14 leti. Streho (pocinkano 
pločevino) je potrebno prebarvati vsakih 10 let. Stroški so znašali nekaj nad 8.000,00 €. Vsoto 
smo poravnali iz privarčevanih sredstev.


