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Moli kratko pa dobro!
Pokrižaj se zjutraj, ko
vstaneš, priporoči vsako
delo Bogu. Brez večerne
zahvale naj bi človek nikoli
ne zaspal.
(bl. Anton M. Slomšek)

MARIJO NOSIJO
lovenska tradicija, da Marijina podoba
obiskuje
domove
med
adventno
devetdnevnico, je lep običaj v mengeški
župniji. Veseli smo odprtosti za Božji nagovor
in vero, s katero je sprejeta Marija v teh
dneh. Letos nas je obiskala fatimska Marija
Romarica. Naj tudi Marijine podobe, ki bodo
prihajale na naše domove v adventu, prinašajo
blagoslov in odrešenje.
Marijine podobe, ki bodo prišle na vaš dom,
bomo blagoslovili v soboto, 16. 12., pri sv. maši
ob 18h. Lahko boste katero sprejeli 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 pride Marija k vam.
Naj bo to priložnost, da smo po njeni podobi
povezani z vso župnijo, ki se pripravlja na
Božje rojstvo. Radi molimo pred njo. Zadnji v
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vrsti tistih, ki bodo sprejeli Marijino podobo,
naj jo prinese zadnji dan devetdnevnice, na
sveti večer 24. 12., nazaj v župnijsko cerkev.
Z Marijo bo tudi letos prinesen droben
zvezčič s svetopisemskimi besedili. Gre za
Božjo besedo, ki se bo na posamezen dan brala
v cerkvi. Tako bomo v duhu in Božji besedi
povezani med seboj. Pustimo, da nas ta beseda
nagovori. Preberite pripravljeno besedilo in
zmolite molitve, ki jih znate, pred Marijo.
Še lepše pa je, če skupaj molite rožni venec.
Marija nas velikokrat vabi k tej premišljevalni
molitvi.
Svoje želje za sprejem Marije sporočite
najpozneje do 13. 12. zvečer organizatorjem
v vašem kraju ali ulici – imena in telefonske
številke so zapisane na zadnji strani. Vabimo
vse, 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 organizirate tudi svojo
»Marijo«, sami dobite nekaj molitvenih duš in
naredite razpored za romanje Marije. V takem
primeru pokličite v župnišče.

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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ADVENT
o stopamo v adventni čas, smo pred težavo:
kaj napisati, ko se zdi, da sta advent in
božič zlorabljena v komercialne namene.
Dopovedovati, da je advent vse kaj drugega
kot nakupovanje daril v bleščečih trgovinah
in priporočati, naj praznujemo advent in božič
»po starem«, je tudi »že slišano«. Pa kljub
vsemu je lahko advent in nato božič notranje
doživetje, če le znamo poiskati svoj mir in se
odpreti pričakovanju Novorojenega.
Na naši mizi se je znašel zapis o tem, da
je prvo božično voščilnico leta 1843 izdelal
Anglež Henry Cole. Voščilnica je imela
napis »Prekipevajoče veselje«, prikazovala
pa je družino, ki praznuje božič in obdaruje
uboge z oblekami in s hrano. Pa naj bo to
izhodišče za naše voščilo za advent in božični
čas: če bomo z notranjim mirom preživeli
tedne adventa, poskrbeli za dobro spoved
in postorili to in ono za notranje in zunanje
praznično vzdušje, se spomnimo na tiste, ki
vsega tega ne morejo doseči – niti materialno,
niti duhovno. Pomislimo ob vsem, kar imamo,
kaj lahko naredimo za te, ki jih obdaruje
družina z voščilnice. Če bomo naredili še
tako majhen korak v tej smeri, bomo začutili
»prekipevajoče veselje« in vso lepoto praznika,
ki ga pričakujemo.
Prosimo, da bi nam uspelo. Blagoslovljen
advent in božič!
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JOŽETU BROJANU
V SPOMIN
Jože Brojan je bil ob
sestri Barbari Šelih in

Čim bolj ubran bo
advent, čim bolj
bo globoka moja
molitev, čim bolj bom
hrepenel po stiku z
Bogom, tem lepši bo
moj božič.
(Franc Sodja)

Minki Colnar ustanovni član naše Župnijske
karitas. Bil je tudi njen prvi tajnik. To nalogo
je opravljal nekaj let, vse do prezgodnje smrti
pa je bil naši dejavnosti naklonjen, vedno
pripravljen pomagati, dobrohotno svetovati,
udeleževal se je občnih zborov in drugih
prireditev v okviru Karitas.
Hvaležni se ga spominjamo in molimo za
blagor njegove duše. Naj počiva v miru!
ZBRANI DAROVI ZA KARITAS
Ob praznikih vseh svetih in vseh vernih
rajnih duš smo z napisom Sveča manj, dar za
Karitas vabili k darovanju za vse potrebne.
Prisrčno se zahvaljujemo vsem, ki ste razumeli
naše vabilo in darovali. Z zbranimi sredstvi že
pomagamo. Bog vam vsem povrni!
PROŠNJA ZA PECIVO
Kot že nekaj let tudi letos želimo pred
božičem obiskati oskrbovance Doma počitka
Mengeš in Doma sv. Katarine. Z oskrbovanci
se malo pogovorimo, voščimo za praznike
in podarimo zavojček piškotov ali drugega
suhega peciva. Lepo prosimo vse gospodinje,
da sladke dobrote
prinesejo v prostore
Župnijske karitas v sredo, 20.12.2017 od 17.
do 18. ure. Prisrčna hvala!
ZAHVALA
Ob smrti Feliksa Šegatina je za Župnijsko
karitas darovala Ida
Lužar, ob smrti Antona
Hribarja sta v isti
namen darovali Francka
Orel in Jožica Šimenc,

ob smrti Jožeta Kunstlja pa družina Slokan.
Za pokojnega Jožeta Brojana so darovale
prostovoljke Karitas. Vsem iskrena hvala!
Sodelavci Župnijske karitas
PRIDIGA NADŠKOFA ZORETA NA
SREČANJU LOČENIH (1. del)
poštovani bratje in sestre, dragi bratje
duhovniki, spoštovane sestre redovnice!
Zbrali smo se v romarskem svetišču Svetega
Jožefa, da bi uresničili željo in pobudo papeža
Frančiška, ki jo je izrazil v posinodalni
apostolski spodbudi Amoris Laetitia, kjer pravi:
„Posebno sposobnost razlikovanja je treba
posvetiti pastoralnemu spremljanju ločenih,
razvezanih in zapuščenih“ (AL 242). V svetišču
svetega Jožefa, ki je steber družin, smo se zbrali
zato, da bi ob priprošnji in zgledu njega, ki
večkrat v življenju ni vedel, kaj naj stori, kako
naj se odloči in kako naj ravna, da bi bilo najbolj
prav. V tej negotovosti pa mu je vedno znova
naproti prihajalo razodetje Božje volje, ki jo je
sprejel, čeprav je bila zahtevna, jo živel in tako
postal mož Marije, »iz katere je bil rojen Jezus,
ki se imenuje Kristus“ (Mt 1,16).
V tem trenutku sem v določeni zadregi, saj
govorim ljudem z izkušnjo, ki je sam ne poznam
in nikoli ne bo moja izkušnja. Nisem šel skozi
stiske in negotovosti, skozi katere ste šli vi.
Nisem doživljal zavrženosti in izdanosti, ki
ste jo doživljali vi. Nisem sprejemal udarcev in
nisem bežal pred nasiljem, kakor ste prejemali
udarce in bežali pred nasiljem nekateri izmed
vas. Nisem doživljal osamljenosti in praznine,
ki je postala del življenja nekaterih izmed vas.
V sebi tudi nisem nosil jeze in zamere, ki ste jo
do svojega nezvestega življenjskega sopotnika
ali sopotnice v sebi morebiti nosili vi. Nisem
razmišljal o maščevanju in pravičnem
povračilu za to, kar vam je prizadel človek,
ki vam je bil najbližji v življenju, ki je poznal
vaše dihanje in vaše najgloblje občutke. Vse
to ni bilo del moje poti, zato stojim pred vami
poln spoštovanja do vaših ran, pred vami pa
stojim tudi z vsemi prošnjami in molitvami, ki
jih Gospodu Jezusu, ki je naš brat in odrešenik,
izrekam vsak dan za vse tiste, ki jim je zakon
razpadel. Posebej namreč prosim za tiste, ki bi
se radi poročili, posebej za tiste, ki se borijo za
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svoj zakon, in posebej za tiste, ki jim je zakon
razpadel. Z vsemi temi molitvami danes stojim
pred vami in vam želim spregovoriti besede
upanja.
Ko rečem, da bi vam rad spregovoril besede
upanja, ne pomeni, da bom govoril besede, ki bi
jih morda radi slišali. Ne bom rekel, da v vašem
življenju in v vaših odnosih ni nobenih težav,
nobenih problemov, nobenih ovir. Če bi govoril
na ta način, ne bi bil pošten ne do vas in ne do
Kristusove Cerkve. Besede upanja vam želim
spregovoriti v smislu, da Bog čez nikogar od
vas ni naredil znamenja križa in se obrnil proč.
To je za nas, ljudi, neverjetna in nedoumljiva
ljubezen našega Boga. Ko mi doživimo
razočaranje, ko smo deležni izdajstva – kako
blizu nam je vse to – takrat pogosto podremo
mostove. Ker si takšen ali takšna, zaradi tega
tvojega dejanja, zaradi takšnega odnosa, te
ne poznam več. Obrnemo se proč in nočemo
nič več slišati ali karkoli vedeti o tistem, ki
nas je prizadel. Bog pa ne ravna tako. On nas
je ustvaril. Naš Oče je. Oče pa, ki v resnici
ostaja oče, nikoli ne neha biti oče. Nikoli se
ne odpove očetovstvu in nikoli se ne odpove
ljubezni. Zato lahko mi naredimo kar koli, Bog
nas ne neha ljubiti. Bog ne neha biti naš oče in
ne neha ostajati v naši bližini. Res je, da Božja
bližina velikokrat pomeni tudi bolečino, saj
nam Božja bližina razodeva tudi naš greh, našo
nezvestobo, naš delež odgovornosti za stanje,
v katerem živimo, istočasno pa nas želi prijeti
za roko in nas popeljati naprej, v nov korak,
v novo prihodnost, v življenje. Na ta način se
uresničuje povabilo posinodalne spodbude
Radost ljubezni, da čutimo, da smo del Cerkve,
da nikakor nismo izobčeni in na nas tudi nihče
ne gleda kot na izobčene, čeprav je res, da
si bomo morali za takšno sprejemanje drug
drugega še dolgo prizadevati (prim. Al 243).
Besedo upanja pa bi vam rad spregovoril
tudi zaradi Kristusove navzočnosti med nami,
ki jo vse prevečkrat pojmujemo in sprejemamo
neverjetno zoženo.
Večkrat sem že slišal in morda tudi vi v
sebi nosite to misel, da Cerkev prepoveduje
dostop do evharistije tistim, ki so se ločili.
Dogaja se, da nekdo doživi ločitev svojega
zakona in misli, da zaradi tega ne more več v

polnosti sodelovati pri sveti maši. Kdor doživi
brodolom svojega zakona, pa kljub temu še
naprej živi svojo zakonsko zvestobo, ki jo je
obljubil ob poroki, in zato ne vstopi v novo
zvezo, pač pa po svojih najboljših močeh živi
obljube, dane pri sklenitvi svetega zakona, sme
povsem upravičeno prejemati tudi obhajilo.
Seveda pa mora preveriti, če je odpustil to,
kar se mu je zgodilo. Njegovo srce mora biti
vedro in čisto, brez zamer, brez sovraštva, brez
maščevalnih misli. To mora biti srce, ki se ga
je v svoji usmiljeni ljubezni dotaknil Gospod
in ga očistil. Takšni ljudje lahko v polnosti
sodelujejo pri sveti maši in prejemajo tudi
sveto obhajilo.
Težje je vprašanje za tiste, ki so po ločitvi
stopili v novo zvezo in jo živijo v vseh njenih
razsežnostih. Ti imajo največkrat občutek, da
jim Cerkev onemogoča življenje s Kristusom v
evharistiji, čeprav pri tem mislijo na obhajilo –
ne morejo prejemati zakramentalnega obhajila.
Najprej mora biti jasno, da gre pri tem
razmišljanju za hudo zoženje evharistije.
Kaj pravzaprav je evharistija? Naj vam to
ponazorim s primerom, ki se je zgodil v
osemdesetih letih prejšnjega stoletja v Franciji,
kjer je zagrizen nasprotnik Cerkve in Boga
zaradi bolezni pripeljal ženo v Lurd. Žena je
šla v kopeli in dogovorila sta se, da se bosta
dobila v cerkvi. Šel je v cerkev in tam je bila
ravno takrat sveta maša. Prvič v življenju je
zašel slediti dogajanju pri maši. Sam opisuje
svoje razmišljanje ob posameznih delih maše.
Ko je prišlo povzdigovanje in je duhovnik nad
hostijo izgovoril Jezusove besede: To je moje
telo, je ta človek z vso jasnostjo spoznal: To
je Jezus. Kruh na oltarju je postal Jezusova
navzočnost v lurškem svetišču. Takoj po maši
je sledil duhovniku v zakristijo in prosil za
krst.
To je Jezus. Sveta maša, med katero se po
Božji volji zgodi veliki čudež spremenjenja,
je evharistija v polnem pomenu besede. Brez
svete maše bi bili naši tabernaklji prazni,
brez svete maše naši bolniki ne bi mogli
prejemati obhajila, brez svete maše sploh
ne bi bilo nobenega obhajila. Maša je torej
čudoviti dogodek, kateremu smo lahko priče

vsi kristjani, pri katerem lahko sodelujemo
vsi kristjani in ki lahko napolnjuje z vero in
čudenjem vse verujoče. Biti z vero in ljubeznijo
pri sveti maši torej pomeni biti deležen čudeža
Jezusove ljubezni, njegovega prihajanja med
nas. Zato, dragi bratje in sestre, ki ne morete
prejemati zakramentalnega obhajila, prosite
za močno vero v čudež, ki se zgodi pri maši.
Ta čudež je največ, kar je Bog naredil, in tudi
največ, kar dela na naši zemlji. (se nadaljuje)
(Sobota, 21. oktober 2017, cerkev sv. Jožefa
na Poljanah: 1. slovensko SREČANJE ločenih
v Cerkvi »Življenje po ločitvi«.)

SPOVEDOVANJE PRED BOŽIČEM
Celodnevno spovedovanje v Domžalah
bo tudi pred božičem v petek, 22. decembra,
od jutranje maše ob 7h do večerne maše ob
18h. Čez dan se bomo razvrstili duhovniki iz
cele dekanije in tako omogočili spoved pred
praznikom vsem, ki morete priti v Domžale.
Tujega spovednika bomo gostili v Mengšu
v četrtek, 21. decembra, od 16h naprej.
Takrat bomo začeli tudi skupno pripravo na
sv. spoved. Priložnost za spoved pri njem bo še
med večerno sv. mašo istega dne.
K temu povabilu naj dodam željo, da s
sv. spovedjo ne odlašate do zadnjega dne.
Priložnost za sveto spoved imate vsak dan
pol ure pred sveto mašo. Med devetdnevnico,
od 19. do 23. decembra, bo eden od domačih
duhovnikov spovedoval tudi pol ure po sv.
maši, če bo potrebno.

DOGODKI PRED NAMI
ADVENTNI NEDELJSKI ROMANJI
(3. in 10. 12.)
Letos spet pripravljamo dve adventni peš
romanji. Po Funtkovi poti se bomo podali
na drugo adventno nedeljo, 3. 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, 10. 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.
ADVENTNO PREMIŠLJEVANJE
Pevski zbor župnije Mengeš pod
vodstvom Neže Hribar v petek 8. decembra
2017 po večerni sveti maši vabi na adventno
premišljevanje ob besedi in glasbi z naslovom
Zdrava, Marija! Veselimo se vašega obiska.
KATEHEZE ZA ODRASLE
(ponedeljek, 11. 12.)
Bodo v ponedeljek, 11. decembra, po
večerni sveti maši, ob 18.30, v župnišču.
Kateheze za vas pripravlja gospod Štefan
Babič. Vabljeni!

PRVA SREDA (6. 12.)
Prva sreda v mesecu je posvečena češčenju
sv. Jožefa. V Mengšu je že ustaljena navada,
da na prvo sredo molimo na čast sv. Jožefa.

Pridružite se nam pri sv. maši in češčenju
Najsvetejšega na čast sv. Jožefu po njej. Naj
sveti Jožef varuje naše družine!
BREZMADEŽNA (petek, 8. 12.)
Brezmadežno spočetje Device Marije
pomeni, da je bila Marija obvarovana madeža
izvirnega greha. Ona je hudobnemu duhu,
kači, ki je v raju zapeljala v greh prvega
človeka, strla glavo. Zato se ji vsi duhovniki in
bogoslovci izročamo že v času bogoslovja in jo
častimo kot svojo posebno zavetnico.
Praznik je tokrat v petek, zato bosta maši
zjutraj ob 8h in zvečer ob 18h. Ob 10h bo sveta
maša v Domu počitka. Marija, brez madeža
izvirnega greha spočeta, prosi za nas, ki se k
tebi zatekamo.
MEĐUGORSKA MOLITEV
(petek, 15. 12.)
Naslednja međugorska molitev bo v petek,
15. decembra, po večerni sv. maši. Naj bo to
lepa adventna priprava na božič z Marijo na
međugorski način .
MOLITVENI PLESI
(sobota, 16. 12. 2017 ob 20h)
Molitveni plesi bodo v soboto, 16. 12.
2017, ob 20h v Župnijskem domu. Ob glasbi
in plesu bomo premišljevali o darovih, ki jih
prejemamo, ter o Gospodovem daru milosti, ki
nam jo podarja po zakramentu sprave. Gospod
nam je dal 10 besed (zapovedi), da bi lažje
hodili po poti za Njim. Pri krstu smo prejeli
Njegovo Luč. “Nekoč ste bili namreč tema,
zdaj pa ste luč v Gospodu. Živite kot otroci
Luči.” (Ef 5,8)
KRSTI (nedelja, 10. 12.)
Krsti bodo, kakor je v navadi, na drugo
nedeljo v mesecu – 10. decembra ob 11h.
Srečanje za starše in botre bo v sredo, 6.
decembra, ob 20h v župnijskem domu. To bo
letošnje zadnje redno krščevanje. Bogu hvala
za vsakega otroka, ki po starših sprejema
odrešenje in vstopnico za večno življenje.
Starše prosimo, da čim prej prijavijo otroke za
sv. krst.

SVETOPISEMSKA SKUPINA
(ponedeljek, 4. 12.)
Srečanje svetopisemske skupine bo v
ponedeljek, 4. decembra, po večerni sv. maši
v župnišču.

tudi nadomestil obisk prvega petka v januarju.
Ta dan bo namenjen tudi obisku domov: Doma
počitka in Doma sv. Katarine. Ker ne bo šlo
vse v ponedeljek, bosta rezervna termina še v
torek in sredo.

URA BOŽJEGA USMILJENJA
(sreda, 13. 12.)
Bo po sveti maši. Vabljeni!

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT
MPZ SVOBODA MENGEŠ (27. 12.)
Mešani pevski zbor Svoboda Mengeš
vas prijazno vabi na tradicionalni Božičnonovoletni koncert v sredo, 27. decembra 2017
ob 18.45 (po sv. maši) v cerkev Sv. Mihaela v
Mengšu.
S pesmijo in prijazno besedo vam želijo
obogatiti praznike.

SEJA ŽPS
bo v torek, 12. 12., po sveti maši. Tema:
družina, prva šola molitve. Naše poslanstvo št.
49, str. 15 –18.
SREČANJE ZA STARŠE
PRVOOBHAJANCEV
bo v četrtek 14.12. ob 18.30 v župnijskem
domu: Tema, Bog odpušča po zakramentu
sprave.
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA
(petek, 16. 12.– sobota, 24. 12.)
Tudi letos bomo božično devetdnevnico
začeli 16. decembra. Pri večerni sv. maši ob
18h bomo blagoslovili Marijine podobe,
ki bodo romale po naših družinah in nam
prinašale blagoslov. Hvala vsem, ki Marijo
sprejmete in jo prenesete naprej.
Marija bi rada prišla tudi k vam. Sprejmimo
jo. Več o tem tudi v besedilu MARIJO NOSIJO.
DRUŽINSKA SV. MAŠA (nedelja, 10. 12.)
Naslednja družinska sv. maša bo v nedeljo,
10. decembra, ob 10h. Pri njej bodo sodelovali
veroučenci 6. razreda. Vsi lepo povabljeni!
Srečanje za starše 6. razreda bo v sredo, 6.12.,
po sveti maši (ob 18.30) v veroučni učilnici.
OBISK BOLNIKOV PRED PRAZNIKI
(ponedeljek, 18. 12.)
Bolnike bomo obiskali pred božičnim
praznikom v ponedeljek, 19. decembra. Tako
bodo lahko doživeli veselje božične skrivnosti
s prejetimi zakramenti. Tiste, h katerim redno
pridemo za prvi petek, bomo obiskali. Druge
pa prosimo, da za obisk pokličite v župnišče
na 01/723 0110 ali 040 200 367. Ta obisk bo

BOŽIČ (ponedeljek, 25. 12.)
Na sv. večer v nedeljo, 24. 12., ste ob 18h
vabljeni k sv. maši, pri kateri bodo sodelovali
pevci otroškega zbora Angelčki in že nesli
Jezuščka v jaslice. Gotovo je prav sv. maša
dogodek, pri katerem se Jezus rodi za nas in
pride v naše srce. To bo tudi sklep božične
devetdnevnice. Pri tej sv. maši vrnete Marijine
podobe. Sv. maša ta večer bo še ob 22h in 24h,
na božični dan pa ob 8h, 10h in 18n. Naj se
ne zgodi, da bi kdo ne bil pri sv. maši ob teh
pomembnih dogodkih naše vere.
SVETI ŠTEFAN (torek, 26. 12.)
Dan po božiču je praznik prvega mučenca
sv. Štefana. To je tudi dela prost dan, saj
je državni praznik – dan samostojnosti in
enotnosti. Sv. maše na praznik bodo po
nedeljskem razporedu, pa tudi v Domu počitka

ob 14h. Vabljeni k Jezusu! Ob tem čestitamo
našemu duhovnemu pomočniku g. Štefanu
Babiču za njegov god.
NAPOVEDUJEMO
VPISOVANJE SV. MAŠ ZA LETO 2018
Vsakokrat na soboto od 7h do 8h, lahko pa
svoj dar za mašo prinesete tudi kasneje.
3. februar za marec in april
7. april za maj in junij
2. junij za julij in avgust
7. avgust za september in oktober
6. oktober za november in december
Pridržujemo si pravico do morebitnih
sprememb. Te bodo oznanjene pri sv. mašah in
objavljene v Mihaelovem listu. Hvala vsem, ki
darujete za sv. maše.
VERSKI TISK – CELOLETNE
NAROČNINE
DRUŽINA je verski tednik za vsako
našo družino. OGNJIŠČE je mesečnik v
obliki bogate barvne revije za mlade in stare.
Knjige MOHORJEVE DRUŽBE nas učijo
ljubezni do lepe slovenske besede. Knjižni
dar bo obsegal pet trdo vezanih knjig. Revija
PRIJATELJ izhaja vsaka dva meseca,
namenjena je bolnikom, invalidom, ostarelim
in njihovim prijateljem ter je lahko tudi naš dar
starejšim in preizkušanim bratom in sestram.
MISIJONSKA OBZORJA so prav tako
barvna revija, ki izhaja vsaka dva meseca,
posvečena pa je oznanjevanju vere v misijonih,
posebej tam, kjer delujejo naši slovenski
misijonarji.
V naslednjih dneh se bodo pri vas oglasili
poverjeniki za verski tisk. Cene so:
• Družina – 104,00 € (če plačamo do konca
januarja 2017, pa le 101,40 €)
• Ognjišče – 32,00 € (naročniki po pošti
pa 32,90 €)
• Prijatelj – 11,70 €
• Misijonska obzorja – 9 €
• Mohorjeva družba (šest trdo vezanih
knjig) – 46 €. Naročniki Mohorjevih knjig
za leto 2018 lahko dobite knjige v župnijski
pisarni.

Mohorjev koledar – 17,50 €
Novi Svet – 33,00 €
Glasnik Kraljice miru – 6 €
Mohorjeve knjige – redna zbirka za leto
2019 je 46 € do 2. 2., potem pa 65 €.
Mohorjev koledar 17,50, redna cena 19,50 €.
V župnišču so že na razpolago Marijanski
koledar (2,5 €) ter oglje in kadilo (2 €).
Lahko jih boste kupili tudi na nedeljo pred
božičem pred cerkvijo.
Blagoslovljeno vodo lahko natočite iz
cisterne pod korom v cerkvi.
•
•
•
•

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE
9. december Loka
16. december V. Mengeš od Grobeljske
		 do Kolodvorske
23. december: V. Mengeš severno
		 od Prešernove in Kolodvorske
30. december M. Mengeš vzhodno
		 od Liparjeve
4. januar Loka v Loki
5. januar Topole in Dobeno
KOLEDOVANJE
Po božiču od 26. 12. do sv. treh kraljev,
6. 1., bo koledovanje. Pri koledovanju trije
kralji Gašper, Miha, Boltežar od hiše do
hiše oznanjajo veselo novico, da se je rodil
odrešenik za vse ljudi – Jezus Kristus. Vsem
v hiši zaželijo obilo božjega blagoslova, ob tem
pa zbirajo sredstva za slovenske misijonarje.
Z denarjem, ki ga dobijo misijonarji od
koledovanja, zgradijo ali obnovijo za otroke
v misijonih vrtce, šole, ambulante itd. Če
pa koledniki dobijo tudi kaj sladkarij, si jih
razdelijo med seboj.

MARIJO NOSIJO (seznam organizatorjev)
Ana Jernejčič (01 723 90 56)
Fanika Kimovec (01 723 86 99)
Janez Galjot (01 723 82 92)
Barbara Justin (01 723 82 35)
Biserka Ocepek (01 723 77 26)
Anica Skok (01 729 12 10)
Katarina Štruklec (041 356 626)
Marička Benda (01 723 70 52)
Marjanca Benda (01 723 70 40)
		
Andrej Potočnik (01 723 71 49)
Tone Hribar (01 723 96 65)
Janez Slokan (01 729 11 23)
Mojca Rot (01 723 85 79)
Minca Škrlep (01 723 72 34)
Kunstelj (01 723 85 34)
Marija Flerin (01 723 88 11)
Polona Leskovec (01 723 86 96)
Bojan Mehle (01 723 77 64)
		
Janez Bregar (01 723 78 04)
Ljubica Furjan (031 487 103)
Nada Štrucelj (041 249 548)
Zvonka Košak (064 131 189)
Cilka Lukan (01 723 77 14)
Jerca Stopar (01 723 96 40)
Francka Svete (01 723 90 87)
Zorman (01 723 96 69)
Ivanka Peterlin (01 723 86 47)
Francka Orel (041 539 864)
Jernej Žnidar (01 723 88 40)
		
Mateja Ipavec (041 897 383)
Peter Jemec (01 723 84 71)

Župnija Mengeš
Trdinov trg 9
1234 Mengeš
telefon: 01/723 01 10
Svete maše
Nedelja: 800, 1000 in 1800
Delavniki: 1800

Dobeno
Trzinska in Pot na Dobeno
Gasilska in Testenova
Gasilska in Testenova
Na gmajni in Za Pšato
Cankarjeva, Hribarjeva, Koblarjeva in Baragova
Zajčeva in Murnova
Glavičeva
Stara pot, Slovenska od križišča pri gasilskem domu
do konca ulice
Liparjeva in Ropretova (do št. 12)
Gregčeva, Jelovškova in Šubičeva
Linhartova in Rašiška
Pristava in Muljava
Trubarjeva, Dalmatinova in Ropretova
Zoranina, Zadružniška, Maistrova in Slomškova
Grobeljska, Šubljeva, Vodnikova in Jarška
Janševa, Kersnikova, Detelova, Mehletova in Balantičeva
Zavrti, Slovenska cesta od začetka do križišča
pri gasilskem domu
Slamnikarska
Levčeva in Glavarjeva
Levčeva in Prelovškova
Kolodvorska, Novakova, Krekova, Lavričeva in Kopitarjeva
Kolodvorska 2 (a, b in c) in Zavrti 36
Erjavčeva in Svetčeva
Kamniška (do št. 15)
Kamniška in Zupanova, Gostičeva in del Steletove
Jalnova, Levstikova, Jurčičeva, Finžgarjeva in del Steletove
Prešernova, Glavni trg, Šolska in Ogrinovo
Veselovo nabrežje, Staretova, Medvedova, Dragarjeva,
Japljeva in Sadnikarjeva
Gorenjska cesta in Drnovo
Topole

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

