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SPOŠTUJ OČETA IN MATER

Na eni zadnjih sredinih katehez je papež 
Frančišek govoril o četrti Božji zapovedi. 

Za izhodišče je bil poziv, naj svojih staršev in 
staršev drugih nikoli ne žalimo, saj so nam 
dali življenje. Spoštovanje staršev pomeni, da 
priznamo njihovo pomembnost  tako, da jim 
izražamo predanost, naklonjenost in skrb.

Po papeževih besedah četrta Božja zapoved 
vključuje posledico: »Spoštuj očeta in mater, 
kakor ti je zapovedal Gospod, tvoj Bog, da se 
podaljšajo tvoji dnevi in da ti bo dobro na zemlji 
(5 Mz 5, 16). Ta večtisočletna modrost govori o 
tem, kar je človeška znanost razložila šele pred 
stoletjem; in to je: otroštvo te zaznamuje za vse 
življenje. Velikokrat zelo hitro ugotovimo, če 
je nekdo odraščal v zdravem in uravnoteženem 
okolju in prav tako, ali oseba prihaja iz izkušnje 
zapuščenosti in nasilja.

Četrta Božja zapoved pa pove še več: ne 
govori o dobroti staršev, ne zahteva, da morajo 
biti očetje in matere popolni. Četudi vsi starši 
niso dobri in niso vsa otroštva vesela, so vsi 
otroci lahko srečni, saj je bistvo izpolnjenega in 
srečnega življenja prava hvaležnost do tistega, 
ki je življenje dal… Ta zapoved je ohrabrujoča 
za mnoge mlade, ki prihajajo iz bolečih zgodb 
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Naš napredek je odvisen od 
Boga in od nas samih: od božje 

milosti in od naše volje. 
(mati Terezija)

in za vse tiste, ki so v mladosti trpeli. Mnogi 
kristjani in svetniki so po bolečem otroštvu 
živeli svetlo življenje – ob opori na Boga so 
se spravili z življenjem.(Vir: Radio Vatikan, 
e-novice, št.37, 2018)

In kaj nam, sodelavcem Karitas, pripoveduje 
zgornji nauk? Tudi naše izkušnje kažejo, kako 
močno vpliva otroštvo na poznejše življenje 
in kako zelo pomanjkljivo spoštovanje četrte 
Božje zapovedi izkrivi življenjske poti. Tudi 
ko se človek znajde v  hudi stiski, najde pot, če 
ima trdno zakoreninjenost v družini. Pri prvem 
srečanju z nekom, ki pride po pomoč, začutimo 
pomanjkanje te trdnosti in skoraj njegov obup, 
da sam ne najde izhoda. Molimo, da bi se znali 
okleniti Boga, ki daje življenje.   

SVEČA MANJ, DARUJ ZA KARITAS
Tudi letos se pred praznikoma vseh svetih 

in vseh vernih duš obračamo na vse, ki boste 
obiskovali našo cerkev: od 27.10 2018 bo sredi 
cerkve nabiralnik s pomenljivim napisom 
Sveča manj, daruj za Karitas. 

Vabimo k zmernosti pri nakupu sveč in 
prosimo, da darujete za Karitas, ki resnično 
potrebuje vašo pomoč. 

Iskrena hvala!
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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

Moj Jezus, kdaj bodo 
naše sodbe pravične? 
Daješ nam priložnost 

za dela usmiljenja,  
mi pa obsojamo. 

(sv. Favstina 
Kowalska) 

TEDEN KARITAS
Zadnji dnevi v novembru pa do prve 

adventne nedelje je vsako leto Teden Karitas. V 
sredo, 28.11.2018 bo ob 20h v Celju dobrodelni 
koncert  Klic dobrote. Vabimo, da na TV 
sporedu ali po radijskih valovih spremljate to 
prireditev. Naša Župnijska karitas pa vabi v 
torek, 27.11.2018 po večerni maši na srečanje, 
kjer bomo predstavili naše delo in povabili 
medse nove sodelavce. Dobimo se v prostorih 
Župnijske Karitas!

ZAHVALA
Ob smrti Staneta Gregorca je za Župnijsko 

karitas darovala Ida Lužar. Za pozen odziv se 
iskreno opravičujemo. Ob smrti Toneta Orla je 
darovala Jerca Stopar. Ob smrti Marije Guna 
je daroval sin France Guna. Vsem  darovalcem 
prisrčna hvala!

Sodelavci Župnijske karitas

DOGODKI PRED NAMI

VSI SVETI
Svete maše bodo po nedeljskem razporedu, 

ob 8h, 10h in 18h. Ob 14h bo v cerkvi bogoslužje 
božje besede in potem molitve na pokopališču. 
Ob 17h bodo v cerkvi molitve rožnih vencev za 
duše v vicah. 

Verne duše: Svete maše bodo prav tako 
po nedeljskem razporedu, ob 8h, 10h in 18h. 
Po sveti maši ob 8h 
bodo molitve na starem 
pokopališču. 

ODPUSTEK ZA RAJNE 
Cerkev v prvih osmih dneh novembra 

poklanja popolni odpustek za vsak obisk 
pokopališča in molitev za rajne. Prav tako ga 
je mogoče prejeti v vseh cerkvah in javnih 
kapelah 1. in 2. 11. ter na prejšnjo ali naslednjo 
nedeljo, če smo bili pri spovedi in obhajilu, če 
izpovemo vero in molimo po namenu sv. očeta 
(na primer očenaš). Zato vam bomo mengeški 
duhovniki na razpolago za sv. spoved. 
Izkoristite vsak dan pol ure pred sv. mašo.

MARIJO NOSIJO
Slovenska tradicija, da Marijina podoba 

obiskuje domove med adventno devetdnevnico, 
je lep običaj v župniji Mengeš. Veseli smo 
odprtosti za Božji nagovor in vero, s katero je 
sprejeta Marija v teh dneh. V letošnjem letu nas 
je obiskala Marija Romarica. Naj tudi Marijine 
podobe, ki bodo prihajale na naše domove, 
prinašajo blagoslov in odrešenje.

Marijine podobe, ki bodo prišle na vaš dom, 
bomo blagoslovili v soboto, 15. decembra, pri 
sv. maši ob 18h. Lahko jo sprejmete tudi vi, tako 
da to javite na katerega od spodnjih naslovov. 
Na isti način se boste dogovorili tudi za vrstni 
red Marijinega potovanja, da bi prišla do kar 
največ ljudi. Tisti, ki ste bolni ali iz kakšnega 
drugega vzroka ne morete iz hiše, to povejte 
in Marijo vam bo organizator »potovanja« 
po vaši ulici ali kraju prinesel, naslednji dan 

pa odnesel. Dovolite, 
da Marija pride k vam. 
Naj bo to priložnost, da 
smo po Marijini podobi 
povezani z vso župnijo, 



ki se pripravlja na Božje rojstvo. Radi molimo 
pred njo. Zadnji v vrsti tistih, ki bodo sprejeli 
Marijino podobo, naj jo prinese zadnji dan 
devetdnevnice, na sveti večer 24. decembra, 
nazaj v župnijsko cerkev. 

Z Marijo bo tudi letos droben zvežčič 
s svetopisemskimi besedili. Gre za Božjo 
besedo, ki se bo na določen dan brala v cerkvi. 
Tako bomo v duhu in Božji besedi povezani 
med seboj. Pustimo, da nas Božja beseda 
nagovori. Preberite pripravljeno besedilo in 
zmolite molitve, ki jih znate, pred Marijo. 
Še lepše pa je, če skupaj pred Marijo molite 
rožni venec. Marija nas velikokrat vabi k tej 
premišljevalni molitvi.

Svoje želje za sprejem Marije sporočite 
najpozneje do 13. decembra zvečer 
organizatorjem v svojem kraju ali ulici – imena 
in telefonske številke so zapisane spodaj. Lepo 
ste povabljeni vsi, ki ste Marijino podobo že 
gostili, da to gostoljubnost pokažete tudi letos. 
Povabljeni pa ste še novi, da se vključite v ta 
krog pričakovanja Božjega rojstva. Lahko pa 
organizirate tudi svojo »Marijo«, sami dobite 
nekaj molitvenih duš in naredite razpored za 
Marijino romanje. V tem primeru pokličite 
v župnišče. V cerkvi bomo začeli z božično 
devetdnevnico v nedeljo, 16. decembra.

Ana Jernejčič (01 723 90 56)
 Dobeno
Fanika Kimovec (01 723 86 99)
 Trzinska in Pot na Dobeno
Janez Galjot (01 723 82 92)
 Gasilska in Testenova
Marjana Brojan (01 723 82 35)
 Gasilska in Testenova 
Biserka Ocepek (01 723 77 26)
 Na gmajni in Za Pšato
Anica Skok (01 729 12 10)
 Cankarjeva, Hribarjeva, Koblarjeva 
 in Baragova
Katarina Štruklec (041 356 626)
 Zajčeva in Murnova
Marička Benda (01 723 70 52)
 Glavičeva
Marjanca Benda (01 723 70 40)
 Stara pot, Slovenska od križišča 
 pri gasilskem domu do konca ulice

Andrej Potočnik (01 723 71 49)
 Liparjeva in Ropretova (do št. 12)
Tone Hribar (01 723 96 65)
 Gregčeva, Jelovškova in Šubičeva
Janez Slokan (01 729 11 23)
 Linhartova in Rašiška
Mojca Rot (01 723 85 79)
 Pristava in Muljava
Minca Škrlep (01 723 72 34)
 Trubarjeva, Dalmatinova in Ropretova
Kunstelj (01 723 85 34)
 Zoranina, Zadružniška, Maistrova 
 in Slomškova
Marija Flerin (01 723 88 11)
 Grobeljska, Šubljeva, Vodnikova in Jarška
Polona Leskovec (01 723 86 96)
 Janševa, Kersnikova, Detelova, Mehletova 
 in Balantičeva
Bojan Mehle (01 723 77 64)
  Zavrti, Slovenska cesta od začetka 
 do križišča pri gasilskem domu
Janez Bregar (01 723 78 04)
 Slamnikarska
Ljubica Furjan (031 487 103)
 Levčeva in Glavarjeva
Nada Štrucelj (041 249 548)
 Levčeva in Prelovškova
Zvonka Košak (064 131 189)  
 Kolodvorska, Novakova, Krekova, 
 Lavričeva in Kopitarjeva
Cilka Lukan (01 723 77 14)
 Kolodvorska 2 (a, b in c) in Zavrti 36
Jerca Stopar (01 723 96 40)
 Erjavčeva in Svetčeva
Francka Svete (01 723 90 87)
 Kamniška (do št. 15)
Zorman (01 723 96 69)
 Kamniška in Zupanova, Gostičeva 
 in del Steletove
Ivanka Peterlin (01 723 86 47)
 Jalnova, Levstikova, Jurčičeva, 
 Finžgarjeva in del Steletove 
Francka Orel (041 539 864)
 Prešernova, Glavni trg, Šolska 
 in Ogrinovo
Jernej Žnidar (01 723 88 40)
 Veselovo nabrežje, Staretova, Medvedova, 
 Dragarjeva, Japljeva in Sadnikarjeva



Mateja Ipavec (041 897 383)
 Gorenjska cesta in Drnovo
Peter Jemec (01 723 84 71)
 Topole

ADVENTNI NEDELJSKI ROMANJI 
(2. in 19. 12.)

Letos spet pripravljamo dve adventni peš 
romanji. Po Funtkovi poti se bomo podali 
na drugo adventno nedeljo, 2. 12. Izpred 
župnijske cerkve v Mengšu odidemo ob 13.30. 
V Šinkovem Turnu bodo litanije in blagoslov 
ob 15h. Če bo vreme slabo, se tja lahko 
odpravimo z avtomobili. 

Naslednjo nedeljo, 9. decembra, pa bo 
drugo adventno romanje v Topole – ob 15h 
bomo pri kapelici sv. Lucije molili litanije. V 
primeru slabega vremena bo molitev v Topolah 
v gasilskem domu.

ŽPS
Sestanek bo v torek, 13. 11., po sveti maši. 

Člani, vabljeni. 

PRVA SREDA (7. 11. in 5. 12. ter 2. 1.)
Prva sreda v mesecu je posvečena češčenju 

sv. Jožefa. V Mengšu je že ustaljena navada, 
da na prvo sredo molimo na čast sv. Jožefu. 
Pridružite se nam pri sv. maši in češčenju 
Najsvetejšega na čast sv. Jožefu po njej. Naj 
sveti Jožef varuje naše družine. Molitev bo 
takoj po sveti maši. 

NEDELJA KARITAS (2. 12.)
Nabirka prve adventne nedelje je 

namenjena Karitas. Jezus prihaja po ubogih 
in preizkušenih bratih in sestrah. Zato toliko 
bolj velja: kar ste storili kateremu izmed mojih 
najmanjših bratov, ste meni storili. Naj Gospod 
ne gre mimo naše dobrote. Zato bomo radi 
odprli svoja srca, kajti vse več je potreb ljudi, 
ki se obračajo za pomoč na Karitas ali pa jih 
naši sodelavci sami najdejo in jim pomagajo.

REVIJA ODRASLIH PEVSKIH 
ZBOROV (nedelja, 9. 12.)

Letošnje srečanje odraslih cerkvenih 
pevskih zborov bo v nedeljo, 9. decembra, ob 
15h na Viru. 

PRVI ČETRTEK V MESECU (1. 11.)
Vsak prvi četrtek v mesecu je namenjen 

molitvi za nove duhovne poklice in svetost že 
poklicanih. V novembru je prvi četrtek ravno 
na vse svete. Takrat bomo molili rožne vence 
ob 17h za duše v vicah. V decembru 6. 12. pa 
bo molitev za duhovne poklice takoj po sveti 
maši. 

PRVI PETEK (2. 11. in 7. 12.)
Vsak prvi petek obiskujemo bolnike na 

domu. Še posebno pozimi kdo teže pride k 
sv. maši v cerkev zaradi mraza, poledice ... 
To je priložnost, da vas duhovnik obišče na 
domu. Vesel sem, da se vedno prijavi še kdo za 
duhovnikov mesečni obisk ter prejem obhajila 
in drugih zakramentov na domu. Hvala 
domačim, ki svojim staršem in sorodnikom to 
omogočite. Lepo povabljeni k sv. maši na prvi 
petek. Nekateri ste se posvetili Jezusovemu 
in Marijinemu srcu, zato ste ta dan še zlasti 
pritegnjeni k zakramentom in molitvi. V petek 
bo uro pred sv. mašo, od 17h naprej, priložnost 
za sv. spoved. V tem času molimo pred 
Najsvetejšim za še nerojene otroke in njihove 
starše.

PRVA SOBOTA V MESECU (3. 11.)
Prva sobota v mesecu je dan, posvečen 

Marijinemu Brezmadežnemu srcu. Božje 
materinstvo je v Fatimi obljubilo posebno 
varstvo tistemu, ki se bo posvetil tej Božji 
ljubezni. Zato vabljeni k pobožnosti prvih 
sobot. Premišljevalni rožni venec bomo molili 
pred Najsvetejšim eno uro pred sv. mašo, torej 
od 17h dalje. Ves čas molitve in premišljevanja 
bo tudi priložnost za sv. spoved. Vabljeni v 
varstvo Marijinega Brezmadežnega srca.

CELONOČNA MOLITEV PRED 
NAJSVETEJŠIM (3.–4. 11.)

Ves november je posvečen molitvi za 
pokojne. S tem namenom boste lahko prišli 
na celonočno molitev od sobote, 3. novembra, 
od 19h do nedelje, 4. novembra, do 7.45. 
Dobrodošli ste katero koli uro noči. Vzemite 
si čas za molitev. Jezus vas ne bo razočaral. 
Celonočna molitev bo tudi z 8. na 9. december 
ter s 5. na 6. januar.



VPIS SV. MAŠ (sobota, 1. 12.)
Sv. maše v župniji Mengeš vpisujemo 

vsaka dva meseca za dva meseca vnaprej. To 
pomeni, da bomo v soboto, 1. 12., od 7h do 
8h vpisovali sv. maše za januar in februar. Če 
takrat ne boste mogli priti, boste lahko naročili 
sv. maše pozneje. Seveda pa dar za mašo 
sprejmem vedno, ko sem doma v župnišču in 
so vhodna vrata odklenjena. Na seji ŽPS so me 
prijazno opozorili, da ljudje ne vedo, kako je 
z oddanimi mašami. Vsak duhovnik lahko pri 
eni sveti maši daruje le en mašni namen. Če je 
pred oltarjem le en duhovnik, običajno daruje 
sveto mašo za prvega po vrsti tisti dan. Ostali 
nameni (drugi in tretji ali celo četrti) pa so 
oddani naprej. Duhovniki od drugod, ki dobijo 
za svete maše, so seveda zelo hvaležni. V času 
bolezni g. Štefana Babiča tudi on mašuje v 
bolnišnici. 

Oddane svete maše: Franc Zmrzlikar 10 
maš, Pavla Orel 10 maš, Vinko Dolinšek 6 
maš in Ivanka Zabret 6 maš. Te maše ne bodo 
oznanjene v tedenskih oznanilih. 

ANONIMNO PISMO
Anonimni pisec prosi za objavo svojega 

pisma v novem Mihaelovem listu in pričakuje 
celo moj odgovor. Anonimnemu piscu pa tudi 
vsem, ki berete Mihaelov list, sporočam, da na 
anonimna pisma ne odgovarjam. Če pride do 
neke težave, poskušam poiskati rešitev na štiri 
oči. Pisanje anonimnih pisem je milo rečeno 
zelo nekulturno dejanje. 

SVETA CECILIJA (22. 11.)
Sveta Cecilija velja za zavetnico cerkvene 

glasbe in ta dan imajo cerkveni pevci ter pevke 
svoj praznik. V svojem imenu in imenu župnije 
se zahvaljujem vsem zborovodjem, organistom, 
pevkam in pevcem, da redno hodite na vaje ter 
s svojim igranjem in petjem lepšate bogoslužje. 
Po sveti maši ta dan lepo povabljeni v župnijski 
dom na druženje in pogostitev. 

Mladinski pevski zbor Župnije Mengeš 
vabi k sodelovanju srednješolce in učence 
tretjega triletja OŠ. Pevske vaje pod vodstvom 
zborovodkinje Neli Zidar Kos bodo vsako 
soboto ob 9.30 v Cecilijini sobi župnijskega 
doma.

Otroški pevski zbor Angelčki skupaj 
z zborovodkinjo Nežo Hribar in organistko 
Anjo Kogovšek vabi v svoje vrste nove člane, 
učence prvega in drugega triletja osnovne šole. 
Na pevskih vajah se srečujemo vsako sredo ob 
17.00 v Cecilijini sobi župnijskega doma.

V letošnjo jesen Župnija Mengeš 
vstopa z novimi močmi v vrstah župnijskih 
glasbenoliturgičnih sodelavcev. Otroškemu 
pevskemu zboru se je pridružila organistka 
Anja Kogovšek, učiteljica razrednega pouka, 
nekdanja organistka in zborovodkinja v župniji 
Javorje nad Škofjo Loko. 

Ob ustanovitvi Mladinskega pevskega 
zbora pa skrb za njegovo delovanje prevzema 
glasbena pedagoginja, nekdanja organistka in 
zborovodkinja župnije Ponikva pri Žalcu Neli 
Zidar Kos. Obema izrekamo dobrodošlico 
in jima želimo, da bi se v naši župniji dobro 
počutili.

MENGEŠ IZ PRETEKLOSTI V 
SEDANJOST ZA PRIHODNOST

V soboto, 10. novembra 2018, bo ob 19. uri v 
Župnijskem domu Mengeš prireditev »Mengeš 
iz preteklosti v sedanjost za prihodnost« v 
organizaciji Turističnega društva Mengeš. 
Prireditev je odpadla v avgustu, zato vas tokrat 
še enkrat vabimo na temo GLASBE – Od 
Pavleta Kosca in njegovega dela do prihodnosti 
v Interaktivnem glasbenem centru Mengeš v 
ustanavljanju.

ZAHVALNA NEDELJA (3. in 4. 11. ) 
Pri vseh mašah bo ofer za župnika. Vsem 

darovalcem že vnaprej Bog povrni. Hvaležni 
ljudje so kot rodovitna zemlja: kar so prejeli, 
povrnejo stokratno. (August von Kozebue)

Srečanje za starše veroučencev 3. in 7. 
razreda bo v torek, 6. 11., in sicer za starše 
3. razreda (bodoči prvoobhajanci) ob 19h, za 
starše 7. razreda pa ob 18.30 – po sveti maši 
– v župnijskem domu. Družinska sveta maša, 
kjer sodelujejo učenci in učenke 7. razreda, bo 
v nedeljo, 11. 11., ob 10h. 

Sestanek za katehistinje bo v četrtek, 8. 
11., po sveti maši. 



Dom počitka: Svete maše bodo 9. 11. in 14. 
12. ob 10h ter 26. 12. ob 14h. 

Srečanje za starše otrok, ki obiskujejo 9. 
razred verouka, bo v četrtek, 15. 11., ob 19h 
v župnijskem domu. Bodoči birmanci se bodo 
predstavili župniji v nedeljo, 25. 11., ob 10h pri 
sveti maši. Sestanek  za starše veroučencev 
6. razreda bo v četrtek, 6. 12., po sveti maši 
ob 18.30. Pri sveti maši bodo veroučenci 
sodelovali v nedeljo, 18. 12., ob 10h. 

Slovesnost prvega svetega obhajila bo v 
nedeljo, 19. 5., ob 10h. 

Birmanska slovesnost bo predvidoma v 
nedeljo, 28. 4., na belo nedeljo, ob 10h.

Sestanek za ključarje bo v torek, 27. 11., 
ob 19h v župnijskem domu. Ključarji, vabljeni. 

Priprava staršev in botrov na krst otrok 
bo v sredo, 7. 11., in 5. 12. ter 9. 1. Starši 
predhodno otroka za krst prijavite v župnijski 
pisarni. S seboj prinesite otrokov rojstni list in 
potrdilo o botru, če živi v drugi župniji, ter tudi 
družinsko knjižico, če ste cerkveno poročeni. 

Blagoslov otrok od 0 let pa vse tja do 5 let 
(vsi tisti, ki še ne hodite v šolo) bo v nedeljo, 
30. 12., ob 10h (nedelja svete družine). Vabljeni 
starši z majhnimi otroki. 

Bravci beril. Srečanje bo v sredo, 14. 
novembra, ob 19.30 v župnijskem domu. Med 
nas bo prišel g. Tomaž Prelovšek, župnik v 
Tržiču. Vabljeni tudi birmanci. 

Taizejska molitev bo v soboto, 17. 11. in 8. 
12., po sveti maši. Vabljeni. 

Molitveni plesi bodo v soboto, 10. 11., v 
zimski kapeli in 15. 12. v župnijskem domu. 
Vedno ob 20h. 

Finance: V Loki se je pri ofru za žegnanjsko 
nedeljo (5. 8.) zbralo 614,55 €, na Mihaelovem 
sejmu pri ofru (23. 9.) 756,58 €, Mihaelov ofer 
v župnijski cerkvi (30. 9.) – 3 maše 1994,54 €, 

Topole (19. 8.) 656,71 €. Bog povrni! 

Slomškovo bralno priznanje bo 30. 11. 
2018 ob 16h ter 1. 2. in 5. 4. ob 16h v župnijskem 
domu. Prireditev v Ponikvi bo 18. 5. 2019.

Sestre usmiljenke vabijo dekleta in žene 
na enodnevno duhovno obnovo 15. 12. ob 9h 
k svetemu Jakobu ob Savi. Po kosilu bo še 
priložnost za sveto spoved in sveto mašo. 

Čiščenje in krašenje cerkve ter 
župnijskega doma:
 10. november: V. Mengeš od Grobeljske 
  do Kolodvorske
 17. november:  V. Mengeš severno od 
  Prešernove in Kolodvorske
 24. november:  M. Mengeš vzhodno 
  od Liparjeve
 1. december:  Topole in Dobeno
 7. december:  Pristava in M. Mengeš 
  zahodno od Liparjeve
 15. december:  V. Mengeš od Grobeljske 
  do Kolodvorske
 22. december:  V. Mengeš severno od 
  Prešernove in Kolodvorske
 29. december:  M. Mengeš vzhodno 
  od Liparjeve
 5. januar:  Topole in Dobeno
 12. januar:  Pristava in M. Mengeš 
  zahodno od Liparjeve

Srečanje skupine Vera in luč bo 25. 11. in 
16. 12. ob 15h. 

KOLEDARJI IN PRATIKE, OGLJE
Pri Mohorjevi založbi je izšla nova 

Družinska pratika za leto 2019 (vrednost 
5,90 €), pri založbi Salve nov Marijanski 
koledar (vrednost 2,50€), pri katoliškem 
tedniku Družina pa namizni koledar na spiralo 
(vrednost 6,50 €). Vse lahko dobite v župnijski 
pisarni. 

Svete maše za božič: v ponedeljek, 24. 12., 
ob 18h in 22h, v torek, 25. 12., ob polnoči, 8h, 
10h in 18h, na sv. Štefana ob 8h, 10h in v domu 
ob 14h. Večerna sveta maša ob 18h odpade, ker 
je bila lani slaba udeležba. 



Trije sveti večeri: 24. 12., 31. 12. in 5. 1. 
Z blagoslovljeno vodo pokropimo stanovanje 
in pokadimo. Ob tem molimo rožni venec. V 
župnijski pisarni sta na voljo oglje in kadilo. 

Božični koncert MePZ SVOBODA 
Mengeš bo v četrtek, 27. decembra 2018, v 
cerkvi sv. Mihaela po sveti maši ob 18.45. 
Gostje na letošnjem koncertu bodo članice 
ženske pevske skupine BRINKE iz Grosuplja. 

Internetna stran. Po dobrem letu, ko 
je ugasnila spletna stran, vam sporočam, da 
zopet deluje. Ureja jo ga. Neža Hribar. Naslov 
je www.zupnija-menges.rkc.si. Vabljeni k 
ogledu.

Od 22. 12. 2018 do 6. 1. 2019 so božično-
novoletne počitnice. V tem času ni verouka. 
Seveda pa lepo obiskujte praznične svete maše. 

Vaje za ministrante bodo 10. 11. in 15. 12. 
ob 10h. 

Večerne sv. maše ob 18h od nedelje, 28. 
10. Ob zamenjavi letnega in zimskega časa bo 
spremenjena ura večernih sv. maš: ob nedeljah 
in delavnikih bodo večerne sv. maše ob 18h. 
Tako bo vse do spomladanske premaknitve 
ure zadnjo nedeljo v marcu. Če pa takrat ne 
bo spremembe, bo ostalo po starem. Ali pa 
se bomo sami na ŽPS kaj dogovorili drugače. 
Hvala za razumevanje.

Šola za zakon: Dob pri Domžalah. Vodita 
zakonca Otrin in g. župnik. Inf: gsm: 031-424-
511.

Katehumenat: uvajanje odraslih v 
krščanstvo. Vir pri Domžalah. Inf. 01-721-60-
59.

PRVI PETKI – DAR JEZUSOVEGA SRCA
PETKI TRAJNE LJUBEZNI

Prvi petki v mesecu so milostni dar 
Jezusovega Srca. 

Jezus je redovnici Marjeti Mariji Alacoque 
(Alakok) v zasebnem razodetju naročil, naj 

kristjani na vsak prvi petek v mesecu opravijo 
dobro spoved, pri sveti maši pobožno prejmejo 
sveto obhajilo, naj več molijo in z dobrimi deli 
ter premagovanjem zadoščujejo za žalitve, s 
katerimi ga žalosti toliko ljudi. 

Tako nam Jezus ponuja oprijemljive 
možnosti, da bi lažje in zanesljivejše prišli v 
nebesa. In kje je kdo, ki bi si ne želel sreče 
nebes?

Tako kot se je za vse dobro treba truditi, 
tudi pot do večne sreče ni lahka. Markacije na 
njej so zakramenti, zapovedi in blagri, vodilo 
Svetega pisma in nauk Cerkve. Varna smer 
je dvanajst Jezusovih obljub, nanašajočih se 
na pobožnost prvih petkov kot milostni dar 
Njegovega Srca.

Srce je simbol ljubezni. Toda Jezusovo Srce 
ni le navaden simbol, ampak je izvir najčistejše 
in najzvestejše ljubezni. Dokaz zanjo je 
Njegova smrt na križu. Ne le za tistih nekaj 
prijateljev in somišljenikov, ampak za ves svet 
in za vse čase! Vključuje tudi nas, pa ne kot 
brezimno množico, ampak vsakogar posebej z 
njegovim imenom. 

Prisluhnimo klicu Jezusovega Srca.
Na prve petke mu na Njegovo pobudo lahko 

še posebej namenimo izraze svoje človeške 
ljubezni. Za to gre, da se mu posvetimo 
in izročimo; da na ljubezen odgovorimo z 
ljubeznijo. 

Kako? S prizadevanjem, da postanemo 
sveti. 

Prezahtevno?
Ne. Lepo in vznemirljivo, saj nas vodi 

Njegova roka in ljubi Njegovo božje Srce. 
Ker je Jezusova ljubezen tolikokrat 

poteptana, zavrnjena, osramočena in žaljena z 
opuščanjem molitve in svete maše, z nevrednim 
prejemanjem zakramentov, preklinjanjem, 
ubojem nerojenih otrok, z nezvestobo, lažjo, 
sebičnostjo in z mnogimi drugimi grehi, naj bi 
čuteče kristjanovo srce odpoljubilo vsaj nekaj 
žalitev presvetega Srca z dejanskim izrazom 
svoje ljubezni. 

Ne odlašajmo. Prisluhnimo Jezusovi želji 
po zadostilnem obhajanju prvih petkov. Več 
bomo prejeli, kot bi sploh mogli dati, saj je 
Jezusovo Srce vir vsepresegajoče ljubezni do 
vsakogar izmed nas. 
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Župnija Mengeš
 Trdinov trg 9
 1234 Mengeš
 telefon: 01/723 01 10

Svete maše
 Nedelja: 800, 1000 in 1800 

 Delavniki: 1800

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

1. obljuba
DAL JIM BOM VSE MILOSTI, KI JIH 

POTREBUJEJO V SVOJEM STANU
Tistim namreč, ki bodo zaporedoma 

opravljali pobožnost prvih petkov kot 
zadoščevanje Jezusovemu Srcu. 

Mar nam ne zastane dih? Vse milosti, 
in to ne glede na stan! Naj bo duhovniški, 
redovniški, laiški, samski, zakonski, vdovski 
… Ne glede na starost, na položaj, na poklic …

Jezus, ali morda ne pretiravaš že s prvo 
obljubo?

Res, da je treba izpolniti pogoje: spoved, 
sveta maša, obhajilo, molitev, zadoščevanje, 
toda obljuba kar vseh potrebnih milosti 
nas kljub vsemu spravi v dvom in zadrego. 
Vse milosti za zvestobo v posvečenosti, 
v zakonu, pri vzgoji otrok, ohranjanju 
vere, vztrajanju v molitvi, premagovanju; 
v osamelosti, osamljenosti, samoti; vse 
milosti za premagovanje najrazličnejših ovir 
na poti k svetosti? V bolezni, invalidnosti, 
brezposelnosti, odrinjenosti, zapuščenosti, 
begunstvu, brezdomstvu, v starosti, nemirni 
mladosti, v krizi zrelih let? Pravi vrtiljak 
okoliščin, pod katerim se izmikajo tla, ko 
v vrtoglavici izgubljamo ravnotežje. Jezus 
obljublja tako rekoč nemogoče. Preveč, da bi 
moglo biti uresničeno. 

Niti moliti kaj več, kot smo navajeni, ne 
zmoremo in tako nam vnema za pobožnost 
prvih petkov začne pojemati, še preden se je 
razvnela. 

Poglejmo na vse s primerne razdalje, da 
se nam izostri pogled. Saj pogoju obilnejše 
molitve lahko zadostimo tudi tako, da se pred 
sveto mašo pridružimo molitvi. Izpostavljeno 
je Najsvetejše in pred njim lahko v predanosti 
prepustimo prosto pot tako čustvom kot 
razumski presoji. Prisluhnemo pomenljivim 
litanijam Srca Jezusovega. Sveta maša pa je 
harmonija vsega lepega. Ker nam spovedi ni 
treba prelagati na zadnji dan, pobožnost prvih 
petkov obhajamo zlagoma, pripravljeno, z 
veseljem, vedno bolj pričakujoče, vedno bolj 
duhovno, vedno raje, s srcem vedno tesneje 
naslonjeni na Srce. 

Milost že žubori, čudež se že dogaja; 
polno drobnih vsakodnevnih čudežev; 
mir namesto prejšnje zbeganosti, polet 
namesto naveličanosti, zadovoljnost namesto 
zagrenjenosti. Iz odgovornosti posvečenega 
življenja klije novo zaupanje. Zavezanost 
družinski zvestobi postaja lahko breme. 
Samost dobiva barvo svetlobe.

K Srcu nagnjeno srce postaja radostno. 
Vir Jezusovih obljubljenih milosti se po 
kapljicah pretaka v dušo. Obljuba se spreminja 
v resničnost. 

Ne more biti drugače. Jezus je dober in 
zvest. 

VIR:
1. Grden, M. in Golob, B. Dar Jezusovega 

Srca. Interna uporaba. 


