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DESETA OBLETNICA SMRTI 
NAŠEGA ŽUPNIKA MATEJA 
ZEVNIKA

29. oktobra mineva deset let od kar nas je 
zapustil naš dolgoletni župnik gospod 

Matej Zevnik. Še vedno je živo prisoten v 
molitvah in v hvaležnem spominu mnogih 
župljanov. Imel je globoko in konkretno vero, 
neverjetno zaupanje v mlade, jasna življenjska 
stališča, izoblikovano vizijo za prihodnost 
mladih in župnije, dobre logistične in 
organizacijske sposobnosti … odločno besedo 
in pod vsem tem mehko, dobro in čuteče srce. 
Bil je mož dejanj. Naj omenim le nekatera. Ko 
so se po osemletki mladi poskušali oddaljiti 
od župnije, je tiste najbolj »korajžne« naložil 
v avto in jih peljal na duhovne vaje v Logarsko 
dolino. Samo enkrat je bilo potrebno. Potem so 
z veseljem hodili sami. Kasneje jih je navdušil 
za Taize. Dozorevali so in v župniji prevzemali 
odgovornosti kot delivci obhajil, ministranti, 
pevci v mladinskem zboru, nosilci dobrodelnih 
akcij, dobrodelnosti s civilnim služenjem 
vojske v župniji, voditelji birmanskih skupin 

leto XXVI
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številka 99Prvi bistveni učni kraj 

upanja je molitev. Če mi 
nihče več ne prisluhne, 

me Bog še vedno 
posluša. (Benedikt XVI)

… Mnogim je približal taizejskega duha, ki 
jih še danes zbližuje in navdihuje v molitvi in 
dejanjih. Že preko dvajset let enkrat mesečno 
samostojno organizirajo in vodijo taizajsko 
molitev mladih in sodelujejo kot pevci in 
instrumentalisti tudi s taizejskimi brati 
pri snemanju njihovih pesmi in sodelujejo 
pri pomembnih evropskih ekumenskih 
dogodkih. Ob sredah je za potrebe župnije 
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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

Za kristjana je 
tolažilno dejstvo v 
tem, da ni nobene 

krivde, ki bi jo Bog 
človeku ne odpustil, 
če se je človek zave 

in jo prizna ter prosi 
odpuščanja. 

(Alojzij Šuštar)

uvedel molitvene ure pred Najsvetejšim. V 
njegovem obdobju sta v bogoslovje vstopila 
dva bogoslovca, ki sta po njegovi smrti 
oba postala duhovnika. Po štirinajstih letih 
delovanja v Mengšu je zbolel za rakom. Kljub 
napornim terapijam je z bolniške postelje 
še naprej vodil župnijo in prav mladi so bili 
njegova podaljšana roka za opravila, ki jih ni 
zmogel sam. V tem težkem obdobju njegovega 
zdravljenja smo se v župniji zelo povezali. 
Vsak je rad pomagal, kjer je le lahko. Največja 
milost in bogastvo pa je bila prava duhovna 
prenova župnije. Pomnožila se je molitev. 
Devetdnevnice in druge molitve za njegovo 
ozdravljenje so bile množično obiskane. Vsi 
naprošeni duhovniki so z veseljem prihajali, 
nas spodbujali k dejavnemu krščanskemu 
življenju in v vsem dolgem obdobju bolezni se 
ni zgodilo, da bi bili brez svete maše. Župnik 
Matej se je zelo prizadeval in tudi dosegel, da je 
bilo 28. oktobra 2007 v naši župniji diakonsko 
posvečenje za ljubljansko nadškofijo, na 
katerem je bil v diakona posvečen tudi naš 
bogoslovec. Posvečenju diakonov se je v duhu 
pridružil iz bolniške postelje, kjer je daroval 
svoje trpljenje in življenje za nove diakone, 
za vse mlade in našo župnijo. Takoj v noči po 
diakonskem posvečenju se je njegovo trpljenje 
končalo in mirno je zaspal v Bogu. 

Naj za vse, ki ga niste poznali navedem 
nekaj podatkov. Gospod župnik Matej Zevnik 
je bil doma v Dvorjah na 
Gorenjskem. Rodil se je 
22. 9. 1958. V duhovnika 
je bil posvečen 29. 6. 
1984. Po posvečenju je 

bil tri leta kaplan v Šentvidu nad Ljubljano, 
tri leta v Metliki in še eno leto v Škofji Loki. 
Nato je leta 1991, ko je bil star 33 let, prišel v 
Mengeš za župnika. Ker je bil izredno dober 
logistik in organizator, je imel pomembno 
vlogo pri organizaciji obiska papeža Janeza 
Pavla II. leta 1996. Med mladimi je bil poznan 
kot dolgoletni voditelj slovenske pripravljalne 
skupine evropskih taizejskih novoletnih 
srečanj mladih ter glavni in odgovorni 
organizator za taizejska srečanja v Sloveniji. Po 
desetih letih duhovniške službe je leta 1994 ob 
vodenju mengeške župnije postal še prodekan 
domžalske dekanije in leta 2004 dekan iste 
dekanije. Takoj naslednje leto je zbolel. 
Odkrito nam je spregovoril o svoji bolezni in 
nas redno seznanjal o postopkih zdravljenja. 
Zanj in za vso župnijo je bil to čas trpljenja, 
bridkosti in tudi čas neizmerne milosti. Skupaj 
smo dozorevali – mi za ta čas in on za večnost.

Anica Skok

BOG NAM ODPUŠČA. TUDI MI SMO 
DOLŽNI ODPŠČATI

Evangeljski odlomek ene zadnjih nedelj (Mt 
18, 21-35) nam je dal nauk o odpuščanju. Ko 

je Peter vprašal Jezusa, kolikokrat naj odpusti 
svojemu bratu, če greši zoper njega, mu je Jezus 
odgovoril : ne do sedemkrat, ampak sedemdeset 
sedemkrat, oziroma vedno. Jezus je to potrdil 
s priliko o usmiljenem kralju in neusmiljenem 

služabniku. Kralj je 
iz sočutja odpustil 
ogromen dolg 
služabniku, ki ga je 
to prosil. Toda isti 



služabnik se je do človeka, ki mu je bil dolžan 
veliko manj, vedel neusmiljeno, saj ga je vrgel 
v ječo. Takšno neskladno držo tega služabnika 
imamo, če zavračamo odpuščanje našim 
bližnjim.

Vsakdo, ki je skusil veselje, mir in 
notranjo svobodo, izhajajočo iz tega, da mu 
je odpuščeno, se lahko odpre možnosti, da 
prav tako odpušča. V molitev Oče naš je 
Jezus vključil nauk prilike. Neposredno je 
povezal odpuščanje, ki ga prosimo od Boga, z 
odpuščanjem, ki ga moramo dati našim bratom 
in sestram: »In odpusti nam naše dolge, kakor 
tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom«. S tem 
je izražena ljubezen Boga, ki sprejme vsakega 
grešnika, če trka na njegova vrata. Nebeški Oče 
je poln ljubezni in nam jo želi ponuditi, vendar 
samo, če odpremo svoje srce za ljubezen do 
drugega.

(Vir: www.radiovaticana.va, 17-9.2017)

Kolikokrat smo sodelavci Karitas na 
preizkušnji glede odpuščanja; spoznavamo 
pa tudi pripovedi, ki govorijo o nezmožnosti 
odpuščanja in o tem, kako dolgotrajno 
vztrajanje v zamerah vodi v izkrivljene odnose 
v družinah in v družbi. Kako zelo smo žejni 
Božjega odpuščanja in kako zelo je potrebna 
molitev za sposobnost odpuščanja drugim! 

OZIMNICA
Vse, ki lahko podarite sadje, zelenjavo, 

krompir in druge pridelke pa tudi drva, 
prosimo, da se oglasite v prostorih Župnijske 
karitas. Karkoli boste podarili, bomo pravično 
in razsodno razdelili tistim, ki najbolj 
potrebujejo. Hvala!

ZAHVALA
Ob smrti Leopoldine Gosar so za Župnijsko 

karitas darovale hčerke Majda, Milena in 
Miranda. Iskrena hvala!

Sodelavci Župnijske karitas 

400-letnica vincencijanske karizme 
CERKEV, MESTO UBOGIH

Vsi ljudje sestavljajo mistično telo; vsi smo 
udje drug drugega. Nikoli se ni slišalo, da bi 

kak ud – niti pri živalih ne – ne bil neobčutljiv 

za bolečino nekega drugega uda, da bi bil nek 
del človeka zlomljen, ranjen ali stiskan, in bi 
drugi tega ne občutili. To ni mogoče. Vsi naši 
udje imajo tako medsebojno uglašenost in 
povezanost, da je bolečina enega tudi bolečina 
drugega. Še bolj velja za kristjane, ki so udje 
istega telesa in udje drug drugega, da morajo 
imeti sočutje med seboj. Kaj! Biti kristjan in 
videti žalostnega brata, ne da bi z njim jokal, 
ne da bi bil z njim bolan! To pomeni biti brez 
ljubezni; to pomeni biti naslikan kristjan; to 
pomeni ne imeti nobene človečnosti; to pomeni 
biti slabši kot živali (Sv. Vincencij Pavelski).

Vincencij si je izbral najboljši del in svoje 
navdušuje: »Naš delež, gospodje in dragi 
bratje, so ubogi, ubogi!«; hčere krščanske 
ljubezni pa zavzeto prepričuje: »Ko služimo 
ubogim, služimo Jezusu Kristusu. Hčere moje, 
kako zelo je to res! V ubogih služite Jezusu 
Kristusu. To je tako res, kakor smo mi zdaj 
tukaj«. Na pozornega bralca našega svetnika 
naredi vtis njegova vztrajnost pri ustvarjanju 
struktur, pri tkanju vezi ravno okoli ubogih. 
Nenehno kliče v življenje nove organizacije 
in poskrbi, da vsi, ki v njih sodelujejo, delajo 
skupaj. Hčere krščanske ljubezni, misijonarji 
njegove družbe, gospe bratovščin krščanske 
ljubezni, duhovniki in odgovorni laiki, moški 
in ženske dobre volje, vsi so povabljeni, da se 
združijo, da bi pomagali ubogim.

Tako najde nov način, »kako graditi 
Cerkev«. Dobro ve, da Bog ne dela razlike med 
ljudmi in dovolj je premišljeval Apostolska 



dela, da ve, kako je nastajajoča Cerkev vabila k 
tej edinosti v Duhu. Božje ljudstvo je občestvo 
– tako Vincencij s preroškim duhom gleda na 
Cerkev, ki osvaja evangelij (…).

Vincencij je bil župnik na podeželju, 
v Clichyju, in se je srečeval s kmečkim 
ljudstvom dobre župnije: »Mislim, da papež 
ni tako srečen, kot župnik sredi ljudstva s tako 
dobrim srcem« (Sv. Vincencij Pavelski). Enako 
v Châtillonu, uspešni in dobro urejeni župniji: 
Vincencij je tudi tam uspeval, ljudje so bili 
dobrohotni in zadovoljni (…). 

Kristusovo »mistično telo« tako zanj ni 
stvar teologov. Posvetil mu je svoje življenje. 
Ve, da je Cerkev v božji resničnosti neizmerno 
bratstvo Božjih otrok, ki s posebno ljubeznijo 
objema najmanjše. In tega se veseli. Saj je Duh 
na delu v srcu ubogih in vseh ljudi dobre volje.

Ne bo narobe, če tukaj omenimo Jacquesa 
Bénigna Bossueta. Leta 1659 je postal 
priljubljen pridigar velikih cerkva in kraljevske 
kapele v Parizu. Prav to leto je imel govore o 
»vzvišenem dostojanstvu ubogih«, v čemer 
lahko prepoznamo odmev misli Vincencija 
Pavelskega. Oba moža sta se poznala, se cenila 
in delala skupaj. V tem besedilu odkrijemo 
prevladujočo resnico: Cerkev, kakršno je hotel 
Jezus Kristus, pripada najprej tistim, ki nimajo 
glasu in položaja, četudi to ni všeč bogatim in 
mogočnim. Ali ne bi mogli o tem premišljevati 
tudi danes?

» ... Samo Odrešeniku in 'politiki nebes' 
se moramo zahvaliti, da imamo mesto, ki je v 
resnici mesto ubogih. To mesto je Cerkev. In 
če me vi, kristjani, vprašate, zakaj ji pravim 
mesto ubogih, vam bom razlog osvetlil s 
trditvijo, s katero bom še nadaljeval: da je bila 
Cerkev prvotno ustanovljena samo za uboge in 
da so le oni resnični državljani tega blaženega 
mesta, ki ga je Sveto pismo imenovalo Božje 
mesto ... Pridite torej, bogati, v svojo Cerkev; 
vrata so končno odprta: vendar so vam 
odprta zaradi ubogih in pod pogojem, da jim 
služite.« (Pridiga sv. Vincencija Pavelskega »O 
vzvišenem dostojanstvu ubogih«).

Razmišljanje Jeana Pierre Renouarda ob 
naukih in življenju sv. Vincencija Pavelskega

REDNI DOGODKI

KATEHUMENAT – priprava odraslih na 
prejem zakramentov

V domžalski dekaniji imamo osrednjo 
pripravo na prejem zakramentov odraslih – 
sv. krsta, birme in obhajila, ki jo vodi župnik 
na Viru, g. Aleksander Urek. Srečanja bodo 
v župnišču na Viru. Priprava bo trajala vse 
do velike noči prihodnje leto. Več informacij 
dobite v župnišču na Viru in po telefonu 01 
721 60 59 ali zupnija.vir@rkc.si. Pričetek 8. 
oktobra 2017 ob 17h. 

Povabite vse, za katere veste, da bi 
želeli postati odrasli kristjani s sprejemom 
zakramentov uvajanja v krščanstvo. Lepo je 
biti kristjan. Jezus je poklical ribiče, naj hodijo 
za njim. Podobno vabimo mi naše znance in 
sorodnike v mrežo Božje ljubezni.

MLADINSKA SREČANJA (vsak petek)
V župniji imamo mladinsko skupino. 

Zbere se vsak petek po večerni sv. maši, ki se 
zdaj začne ob 19h. Mladi, pred vami je veliko 
izzivov. Bodi tudi ti priča Božjega usmiljenja. 
Pridi tudi ti! 

ROŽNI VENEC V OKTOBRU 
V oktobru prihaja k nam spodbuda za 

molitev rožnega venca. Ob sredah bomo tudi 
letos imeli posebne goste, ki bodo molili z 
nami. Z nami bodo tudi med sv. mašo in nas 
bodo posebej nagovorili. 

Vsak dan bomo molili rožni venec pol ure 
pred sv. mašo, razen ob sredah, ko se začne 
že eno uro prej, ter na prvi četrtek, petek in 
soboto.

Ob nedeljah ga bomo molili pred sv. 
mašami.

Rožni venec je pomembna oblika molitve 
Cerkve in posameznikov s premišljevanjem 
glavnih skrivnosti našega odrešenja. Zato 
ga nekateri imenujejo tudi evangelij ubogih. 
Oktober je torej spodbuda za skupno 
ponavljalno molitev, prav tako pa za molitev v 
naših družinah. Povabljeni ste, da zmolite vsaj 
eno desetko rožnega venca vsak dan. Molitev 
rešuje svet!



ROČNA DELA (vsak četrtek)
Tudi letos se že veselimo ročnih del 

naših gospa. Druženje, izmenjava izkušenj 
in vzorcev, medsebojna spodbuda – vse to je 
razlog, da gotovo pridete na srečanja ročnih 
del, ki se bodo začela v oktobru in bodo trajala 
vse do pomladi, in sicer od 18h do 20h v 
župnijskem domu. Prvič 5. oktobra. Vsako 
leto se veselimo razstave ročnih del v mesecu 
maju.

DOGODKI PRED NAMI

SREČANJE ZA STARŠE veroučencev 8. 
razreda (četrtek, 12. 10.)

Srečanje s katehistinjo s. Andrejo Čakš bo v 
četrtek 12. oktobra ob 19.30 uri ( po sveti maši) 
v župnijskem domu. V nedeljo 15. oktobra ob 
10h bodo veroučenci 8. razreda sodelovali pri 
sveti maši (družinska maša).

MEĐUGORSKA MOLITEV (petek, 27. 10.)
Marija v Međugorju vedno znova vabi k 

molitvi. Nekdo bo rekel, da to ni nič novega, 
saj je bila ta spodbuda dana tako v Lurdu, kot v 
Fatimi. Zato se bomo toliko v večjem številu in 
z veseljem zbrali k molitvi pred Najsvetejšim, 
ki jo bomo na Međugorski način obhajali v 
petek, 27. oktobra, po sveti maši.

VPISOVANJE SV. MAŠ (sobota, 7. 10.)
Vpisovanje sv. maš za november in 

december bomo začeli na prvo soboto v 
oktobru, to je v soboto, 7. oktobra, od 700 do 800. 
Seveda lahko prinesete dar za sv. maše tudi po 
tem datumu. Kar nekaj terminov zanje ostane 
prostih. Naj vam Bog povrne tudi za darovane 
maše, ki so opravljene drugje. Vseh mašnih 
namenov pa se spominjamo pri našem oltarju. 
Radi se spominjajmo naših rajnih pri sv. maši.

MIHAELOVA NEDELJA (1. 10)
Mihaelova nedelja je vedno prva nedelja 

po godu tega našega nebeškega zavetnika. To 
nedeljo je zato tudi ofer za potrebe cerkve. Že 
na Mengeškem sejmu pod okriljem društva 
Mihaelov sejem je bil ofer zbran za potrebe 
župnije. Darovali ste 680, 03 €. Bog povrni. 

KATEHEZE ZA ODRASLE 
(ponedeljek, 23.10)

V lepi navadi so pri nas kateheze za 
odrasle. Te je v zadnjem času vodil naš duhovni 
pomočnik Štefan Babič. Opažamo, da mišljenje 
mnogih oblikujejo rumeni tisk in takšni mediji, 
ki posredujejo izkrivljeno podobo o Cerkvi in 
veri. Zastavljajo se tudi mnoga vprašanja in 
nanje želimo odgovoriti tudi s katehezami za 
odrasle, h katerim ste povabljeni prav vsi.

Prvo srečanje kateheze za odrasle bo v 
ponedeljek, 23. oktobra, ob 19.30 v župnišču.

PRVI ČETRTEK (5.10.)
Na četrtek pred prvim petkom molimo 

pred Najsvetejšim za duhovne poklice. Molitve 
začnemo ob 18.00. Molimo za stanovitnost že 
poklicanih. Prosili bomo, da bi tudi iz naše 
župnije mladi zbrali pogum za življenjsko 
odločitev hoje za Gospodom v duhovnem 
poklicu.

PRVI PETEK (6. 10.) 
Na prvi petek obiščemo bolnike in ostarele 

na domu. Hvala vsem, ki lepo skrbite za svoje 



ostarele in bolne. Lepo in prav pa je, da smo 
pozorni tudi na njihovo duhovno oskrbo in 
povezanost s Cerkvijo ter po zakramentih z 
Bogom. Zato vabim vse skrbnike starejših 
in bolnih, ki se ne morejo udeležiti sv. maše, 
da sporočite svoje želje v župnišče. Morda 
poznate koga, ki je prihajal k sv. maši in zdaj 
ne more več? Omogočite mu duhovnikov obisk 
vsaj enkrat na mesec. Pokličite nas na telefon 
040 200 367.

Zvečer eno uro pred sv. mašo molimo za še 
nerojene otroke in njihove starše. V tem času 
bo tudi priložnost za sv. spoved.

PRVA SOBOTA V MESECU (7. 10.)
Pobožnost prve sobote obhajamo vedno 

na soboto po prvem petku. Tako bomo tudi 
ta mesec, v soboto, 7. oktobra, povabljeni k 
pobožnosti premišljevalnega rožnega venca, 
ki ga bomo začeli ob 18h pred Najsvetejšim. 
Obnovili bomo svojo posvetitev Mariji, ki naj 
nas spodbuja k zvestobi Kristusu in našemu 
krščanskemu poslanstvu. Ves oktober je 
posvečen rožnemu vencu, zato si bomo na 
prvo soboto vzeli čas še za premišljevanje 
posameznih skrivnosti rožnega venca. V tem 
času bo tudi priložnost za sv. spoved.

ZAKONSKI JUBILANTI (sobota, 14. 10.)
14. oktobra bo ob 1900 v župnijski cerkvi 

srečanje zakonskih jubilantov. To je priložnost, 
da se Bogu zahvalimo za zvestobo in milost, 
skupno rast in medsebojno podarjanje. 
Povabljeni so vsi, ki so poročeni že 60, 55, 50, 
45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10 in 5 let. Tudi če 
ne boste prejeli našega posebnega povabila, 
ker nimamo vaših podatkov, vas vabimo, da se 
pridružite evharistični daritvi in družabnemu 
srečanju po sv. maši v župnijskem domu. 

CELONOČNA MOLITEV PRED 
NAJSVETEJŠIM (7. – 8. 10.)

Že nekaj časa se radi udeležujemo 
celonočne molitve pred Najsvetejšim. Nihče 
ne more reči, da ponoči nima časa za molitev. 
Zato se nam boste radi pridružili katerokoli 
uro noči od sobotne večerne sv. maše od 20h 
do nedeljske jutranje maše do 7.45. Vsi lepo 
vabljeni. 

Za molitveni namen ta mesec priporočam 
naše študente, ki bodo začeli novo akademsko 
leto. Radi molimo tudi za vso našo župnijo in 
vse delo, ki ga vršimo v tem Božjem vinogradu.

ŽEGNANJSKA NEDELJA (8. 10.) 
Druga nedelja v oktobru je spominska 

nedelja na dan, ko je bila posvečena naša 
župnijska cerkev. Rečemo ji tudi žegnanjska. 
Mnogi so veselijo žegnanjskega praznovanja. 
Gotovo pa se bomo udeležili evharistične 
daritve v župnijski cerkvi. Med sv. mašo ob 
1000 bodo tudi krsti, saj smo prav po krstu 
vključeni v živo zgradbo Božje Cerkve Jezusa 
Kristusa.

SVETI KRSTI (nedelja, 8. 10.)
Tudi letos bo krščevanje na žegnanjsko 

nedeljo med sv. mašo ob 1000. Srečanje za 
starše in botre bo v sredo, 4. oktobra, ob 20.15 
v župnišču. Novokrščence naj starši prijavijo 
za sv. krst čim prej. Krščevanje med sv. mašo je 
priložnost, da odrasli obnovimo zavest krsta in 
življenje iz vere. Bogu hvala za otroke in milost 
vere!

MARIJANSKA VINCENCIJANSKA 
MLADINA

V soboto 7. in v nedeljo 8. 10. bo po vsaki 
sveti maši v pastoralnem domu srečanje za 
starše veroučencev, katerih otroci so vključeni 
v program Marijanske Vincencijanske mladine. 
Dobrodošli vsi, ki vas ta duhovnost zanima. 

SVETOPISEMSKA SKUPINA 
(ponedeljek, 9. 10.)

Tokratno srečanje svetopisemske skupine 
bo v ponedeljek, 9. oktobra, po večerni sv. 
maši. Skupaj bomo premišljevali o odlomkih 
Sv. pisma prihodnje nedelje. 

SREČANJE ŽPS (torek, 3. 10.)
Srečanja župnijskega pastoralnega sveta so 

spodbuda, da skupaj razmišljamo in nosimo 
odgovornost za življenje župnije. Člani bodo 
ves mesec sodelovali z molitvijo rožnega venca 
pred mašami. Naslednje srečanje članov ŽPS 
bo v torek, 3. oktobra, po večerni sv. maši. 
Člani se vam priporočamo v molitev.



SV. MAŠA V LOKI ZA POKOJNE 
GASILCE (sobota, 21. 10.)

Za pokojne gasilce iz vse župnije bo sv. 
maša v loški cerkvi v soboto, 22. oktobra, ob 
1700! Domači gasilci bodo nanjo povabili tudi 
gasilce od drugod. To je priložnost za zahvalo 
Bogu, da lahko naredimo kaj dobrega. Naj 
bo sv. maša priložnost tudi za zahvalo za vsa 
dosedanja leta in prošnja za Božjo pomoč 
vnaprej. Z gasilskim pozdravom: Na pomoč!

PREHOD NA ZIMSKI ČAS 
(nedelja, 29. 10.)

Na zadnjo oktobrsko nedeljo prestavimo ure 
nazaj na sončni čas. To pomeni, da bomo spali 
eno uro dlje, večeri pa bodo krajši. Večerna sv. 
maša se bo ob tem datumu prestavila na 18. 
uro. Hvala za razumevanje!

Prav tako se bodo po tem datumu za eno 
uro prestavile uradne ure Župnijske karitas in 
vse druge dejavnosti, ki so vezane na sv. mašo.

ROMANJE ZA ČISTILCE IN 
KRASILCE CERKVE

Romanje bo v soboto 7. 10. Odhod avtobusa 
bo ob 7h izpred župnišča. Obiskali bomo Belo 
krajino. Vrnili se bomo do 21h. 

KATEHEZA DOBREGA PASTIRJA ZA 
OTROKE OD 3. DO 6. LET

V ponedeljek, 9. 10. 2017 ob 16.30, starši 
(brez otrok) lahko vpišete svoje otroke na 
Katehezo Dobrega pastirja. Otroci začnejo s 
katehezo v ponedeljek, 16. 10. 2017. Vhod je z 
zahodne strani Župnijskega doma.

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 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.

MOLITVENI PLESI
V soboto, 21. 10. 2017 bodo ob 20h 

v župnišču molitveni plesi. Ob glasbi in 

gibih bomo premišljevali o treh dogodkih v 
zgodovini Božjega kraljestva: o stvarjenju, 
odrešenju in drugem Kristusovem prihodu. 
Povabljeni.

PEVSKE VAJE OTROŠKEGA ZBORA 
ANGELČKI 

Otroški pevski zbor Angelčki je vaje letos 
že začel. Te bodo še naprej vsak petek ob 18h 
v župnijskem domu. Kdor ne more v petek, 
naj pride ob sobotah ob 10h. Lepo vabljeni novi 
in tudi že do zdaj zvesti pevci. Zbor vodi Tea 
Žnidar.

MEŠANI PEVSKI ZBOR
Poje pri mašah ob nedeljah ob 8h. Vodi ga 

g. Andrej Levec. Na orglah spremlja ga. Ana 
Keršnar. Zbor ima vaje vsak četrtek od 20.00 
do 21.30. V svoje vrste vabi nove pevke in 
pevce. Veseli bodo, če se jim boste pridružili 
na vajah. Vabljeni. 

TEDEN ZA ŽIVLJENJE (1. - 8. 10.)
Teden za življenje bo potekal od 1. do 8. 

oktobra letos. Geslo tedna je: Kako je lepo 
upanje, ki mi ga daje Bog. Več o programu 
preberite na spletnih straneh gibanja Za 
življenje.

ŠOLA ZA ZAKON
Šola za zakon: ljudje se vrsto let 

usposabljamo za različne poklice. Tudi zakon je 
poklic. Še več: poslanstvo. Biti dober mož, oče 
ali žena, mati ni nekaj samo po sebi umevnega. 
Za to se je treba truditi. V Dobu se bo šola za 
zakon začela v oktobru. Vsak 2. in 4. četrtek 
v mesecu ob 20h v župnišču. Vodita Klara in 
Blaž Otrin. Začetek 12. 10. ob 20h. Tisti, ki 
že resno razmišljate, da se boste v prihodnjem 
letu ali prihodnjih letih poročili, se priporoča 
ta oblika priprave na skupno življenjsko pot. 

MISIJONSKA NEDELJA (22. 10.)
Na letošnjo misijonsko nedeljo boste lahko 

pri vseh sv. mašah namenili svoje darove za 
misijone. Hvala vsem, ki s tem izkazujete 
usmiljenje najbolj ubogim. Dela usmiljenja so: 
lačne nasičevati, žejne napajati, nage oblačiti 



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

… Vse to delajo naši misijonarji s sredstvi, 
ki jih to nedeljo zanje darujemo. Lahko pa 
se obrnete tudi neposredno na misijonsko 
središče Slovenije ali na: http://www.missio.
si/, ali Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, 
po telefonu: 01 300 59 50, ali na e-naslovu: 
missio@rkc.si.

SREČANJE ZA STARŠE 
VEROUČENCEV 1. RAZREDA 
(torek, 24. 10.)

Verouk 1. razreda vodi Nadja Mehle. 
Seveda se želi srečati tudi s starši teh otrok, ki 
jih vabimo na srečanje, ki bo zanje v torek, 24. 
oktobra, ob 19.30 v župnijskem domu.

IZREDNI DELIVCI OBHAJILA 
(četrtek, 12. 10.)

Srečanje zanje bo v Dobu v župnišču v 
četrtek 12. oktobra ob 19.30 uri. 

BRALCI BERIL
 8. 10.  8.00  Polona Kunstelj in Sara Košak
  10.00 Bojan Bartulovič 
   in Janez Bregar
 15. 10.  8.00 Mija Labrovič in Janez Slokan 
   10.00 družinska maša 8. razred
 22. 10.  8.00 Matevž Bolta 
   in Polona Leskovec
  10.00 Urša Posavec 
   in Katarina Štruklec
 29. 10. 8.00 Helena Škrlep in Rok Burja
  10.00 Teja Žnidar in Kaja Žnidar

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE
 7. oktober V. Mengeš severno 
  od Prešernove in Kolodvorske

 14. oktober M. Mengeš vzhodno 
  od Liparjeve
 21. oktober Topole in Dobeno
 21. oktober Loka v Loki
 28. oktober Pristava in M. Mengeš 
  zahodno od Liparjeve
 4. november V. Mengeš od Grobeljske 
  do Kolodvorske

ODDANE MAŠE
Ob pogrebih je lepa navada, da darujete za 

svete maše za rajne. Ker sva dva duhovnika, 
imava, hvala Bogu, dovolj mašnih štipendijev. 
Tako večino maš, darovanih ob pogrebu, 
oddamo naprej. Na nadškofiji Ljubljana 
prosijo za mašne štipendije, ker je kar nekaj 
duhovnikov v domu za starejše duhovnike in 
niso več na župniji. Pa tudi v mnogih župnijah 
župniki nimajo dovolj mašnih štipendijev. 
Duhovniki, razen v državnih službah 
(profesorji na teološki fakulteti, duhovniki 
zaposleni v vojski, itd) nimamo mesečne plače. 
Osnova so svete maše. Nekaj jih je v preteklosti 
dobil p. Boštjan Nemanič. Nekaj sem jih izročil 
g. škofu dr. Francu Šuštarju, ki jih je posredoval 
misijonarjem na Madagaskarju. Nekaj pa jih 
je prejel g. Franc Zmrzlikar. Tako sem oddal 
vsako tretjo mašo v oznanilih, če sva bila le 
dva duhovnika, potem pa še: Peter Gale 9 maš, 
Marija Vidmar ena maša, Stane Šorn 11 maš, 
Angela Hribar 15 maš, Janez Volkar 11 maš, 
Matjaž Šmid ena maša, Aleš Pančur 2 maši, 
Franc Benda 15 maš, Florjan Jagodic 32 maš, 
Frančiška Pogačar 2 maši, Silva Dolinšek 3 
maše. Bog povrni. 


