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OB MESECU VERSKEGA TISKA

Res je ponudba verskega tiska dandanes 
precej pestra. Prav ta pestrost govori o 

izredno pomembni lastnosti verskega tiska, 
da dopolnjuje versko znanje ljudi in poglablja 
vero. Pa še eno odliko ima katoliški tisk. V 
roke ga lahko vzamemo takrat, ko ga želimo, in 
katerega želimo, glede na to, katere življenjske 
odgovore iščemo. Ta tisk nam odgovarja na 
vprašanja, ki nas najbolj pestijo, in pomaga 
oblikovati krščansko držo ter nas seznanja 
s pogledi Cerkve na sodobna vprašanja in 
probleme, ki jih prinašajo nova odkritja.

Žal preveč ljudi ne sega po verskem tisku. 
Svoje versko znanje in poglabljanje vere so 
končali v mnogih primerih z osnovnošolskim 
veroukom. Pa ni vseeno, kaj beremo. Če ljudje 
ne berejo verskega tiska, berejo druge stvari, ki 
velikokrat v njihovo življenje prinašajo zmedo, 
negotovost in nemir.

Cerkev nam v mesecu januarju še posebej 
ponuja v branje katoliški tisk, da bi nas tudi 
na ta način duhovno hranila in vodila k Bogu. 
Prosimo Gospoda, da bi izkoristili tudi te 
pripomočke in rasli v povezanosti z njim. 

Božo Rustja

leto XXVIII
2019
številka 1-21-2

Radi imamo človeka, 
ki zna lepo govoriti,
toda velikokrat je še 

dragocenejši 
človek, ki zna poslušati. 

(Lojze Kozar)

Naročnine

 Družina 109,20 € 
- če plačamo do konca januarja 
2019, pa le  104 €
 Ognjišče 33,50 €
- naročniki po pošti pa  34,30 €
 Prijatelj 11,70 €
 Misijonska obzorja 9 €
 Mohorjeve knjige 2020
- (prednaročilo šest knjig) 48 €
 Mohorjev koledar 18€
 Vzgoja 19,80 €
 Božje okolje 26,40 €
 Beseda med nami 20,40 €
 Communio 34 €
 Magnificat 55,80 €
 Mavrica 39,90 €
 Cerkveni glasbenik 35,40 €
 Radovednež 14€
 #Najst 23,40 €
 Cerkev danes 35,40 €
 Naša luč 26,95 €
 Glasnik kraljice miru 12 €
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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

Če bi Marija in Jožef 
iskala prostor, 

da bi tam nastanila 
Jezusa, ali bi si 

izbrala naš dom in 
vse, kar je v njem?

sv. Terezija iz 
Kalkute

PRIČAKUJEMO JEZUSA
Adventni čas nas vabi, naj dvignemo 

pogled in odpremo srce za sprejem Jezusa. 
To je čas, ko se z doslednimi in pogumnimi 
odločitvami pripravljamo na končno srečanje z 
Njim. Gre za naše osebno srečanje z Jezusom; 
voditi pa nas mora misel na dan, ko nas bo 
Gospod poklical …

V tednih pred božičem nas Božja beseda 
vabi, da gojimo upanje in sanje o novi 
prihodnosti; ne smemo se pustiti potlačiti 
sebičnemu stilu življenja. Notranji spanec 
se porodi, ko se preveč vrtimo okoli samega 
sebe in se osredotočamo na zaprtost v svoje 
probleme, svoje veselje in bolečine. To nas 
utrudi, postane naporno tudi za okolico. Čas 
pred božičem nas spodbuja k čuječnosti, da 
pogledamo iznad nas samih, da razširimo 
razum in srce ter se odpremo za potrebe 
ljudi, ki jih mučijo sodobni problemi – lakota, 
krivičnost, vojne.

Druga drža, s katero bomo dobro preživeli 
čas pričakovanja Jezusa, je molitev – ki je tesno 
povezana s čuječnostjo. Če razmišljamo o 
božiču v ozračju potrošništva, če pripravljamo 
posvetno praznovanje, bo šel Jezus mimo in ga 
ne bomo našli. 

Povzeto po nagovoru papeža Frančiška na 
prvo adventno nedeljo 2018, E-novice 47

Želimo, da v čuječnosti in molitvi pričakamo 
Novorojenega, ki naj 
nas blagoslavlja vse 
prihodnje dni.

UČLOVEČENJE
Naj bom PROSTOR,
kamor te bo Marija položila.
Naj bom ZVEZDA,
ki bo vse razveselila.
Naj bom HLEV,
kjer se bo duša odpočila.
Naj bom VONJ,
ki bo Očetu vonj kadila.
Naj bom MOLK,
kjer se bo ta skrivnost rodila.

s. Andreja Godnič

PROŠNJA ZA PECIVO
Pred božičem bomo obiskali in skromno 

obdarili oskrbovance Doma počitka Mengeš in 
Doma sv. Katarine. Gospodinje lepo povabimo, 
da nam pomagajo s pecivom. Sprejemali ga 
bomo 21.12.2018 od 17 h do 18 h v prostorih 
Župnijske karitas. 

Sodelavci Župnijske karitas

NAKLONIL BOM MIR NJIHOVIM 
DRUŽINAM (2. obljuba)

Te obljube Jezusu v času Marjete Marije 
Alacoque (Alakok) najbrž ni bilo težko 

izpolniti, saj družine še niso bile tako zelo 
razdružinjene kot danes. 

Ali potem obljuba še more veljati za naš 
čas? Za zdaj, ko je družina v velikem delu 
sveta v očitni krizi. Ko premnogi kristjani ne 

sklepajo več cerkvenega 
zakona in tako ne 
prejmejo posvečenja za 
zakonski in družinski 
stan in poklic. Ko je 



vera v številnih zakonskih skupnostih postala 
plitva; brez redne in skupne molitve, brez svete 
maše in zakramentov. Ko so na dnevnem redu 
ločitve, očitki, medsebojno obsojanje. Ko se 
spoštovanje sprevrača v prezir in zagospoduje 
kletev. Ko nekoč božajoča roka brezobzirno 
udari. Ko zvestobo razje zakonolomstvo in ko 
ljubezen umre. Ko ni več poleta v nebo. 

Jezus, ki obljubljaš mir družinam, v našem 
času se mnogo mladih parov sploh več ne 
poroči. Kot virus se širi prepričanje, da že sama 
naklonjenost in ljubezensko čustvo izpolnjujeta 
pogoj za zakonskost. Poroka, cerkvena ali 
civilna, postaja zgolj formalnost. Papir. Podpis 
v založeni mapi. Veliko manj obvezujoč kot oni 
na banki ali na davčnem uradu. 

Potem pa otroci, to nepotrebno breme. 
Eden, no mogoče, če bo volja in potreba po 
njem. Sicer ne, saj se vse uredi že v lekarni. 

Še napetost med mlado družino in starši, 
ki ničesar ne razumejo. Ne poučujte nas, saj 
nismo več majhni. Midva v nedeljo počivava, 
vidva pa lahko posedata v cerkvi, če vaju je 
volja. Hčerka bo letos hodila k baletu, ne k 
verouku. Naj si kar tako zapravi talent? Saj ne 
nasprotujeva tradiciji. K birmi bo gotovo šla in 
na božična darila tudi še nisva nikoli pozabila. 

Jezus, kako boš v takih razmerah izpolnil 
svojo obljubo?

Tako, da bodo stari starši in drugi trpeči 
rahljali tla za rodovitna semena. Celo s tem, da 
mogoče še dolgo ne bomo razumeli skrivnosti 
vseh vrst zablod niti vseh oblik trpljenja. 
Tako, da bodo sicer redki družinski zgledi 
vzbudili lakoto in žejo po lepem, umirjenem, 
blagoslovljenem življenju. 

In to je že pot iz teme. Po soljudeh izpolnjuje 
Jezus svojo obljubo, da se po njih naseli v 
družino vonj drugačnega, bolj krepostnega 
življenja. Oživi ljubezen in vzcveti spoštovanje, 
veselje do življenja, do sobivanja, sodelovanja 
ter medsebojnega podarjanja. 

Mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Kdo 
je že tako rekel?

On, Jezus. Ta, ki obljublja mir družinam, v 
katerih častijo njegovo Srce. 

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

DOGODKI PRED NAMI

BOŽIČNI VEČER - SKUPINA RŽ
Božični večer s pevsko skupino RŽ bo v 
torek, 25. 12. 2018, ob 18. uri pred cerkvijo sv. 
Primoža in Felicijana v Loki. Vabljeni.

FILMSKI VEČER S FOTO KLUBOM 
MAVRICA

V nedeljo, 6. 1., ob 19h (po sveti maši) bo v 
župnijskem domu filmski večer. Spored filmov: 
Maškare, Četvorka, Melodije okusov in glasbe, 
Blagoslov motorjev, Hollywood, Kolesarska 
dirka Mengeš, Ognjena voda. Vabljeni. 

SVETA BIRMA (nedelja, 28. 4.)
Potrjeni datum sv. birme v tem letu je 

nedelja, 28. april, ob 10h. Birmovalec bo 
ljubljanski stolni kanonik msgr. Franci Petrič. 
Botre od drugod prosimo, da pridobijo potrdila 
o sposobnosti za botra do 20. januarja. Srečanje 
za birmanske botre in njihove starše bo v sredo, 
13. februarja, po sveti maši ob 18.30. Vabljeni 
tudi birmanci in dedki ter babice birmancev. Pa 
seveda, kogar ta tematika zanima. Med nas bo 
prišla dr. Polona Vesel Mušič, strokovnjakinja 
za področje birmanske pastorale. Birmanski 
animatorji se bodo srečali v nedeljo, 10. 
februarja, po večerni sveti maši ob 19h. 



PREDLAGANI RAZPORED ZA 
ČIŠČENJE:
 19. januar: V. Mengeš od Grobeljske 
  do Kolodvorske
 26. januar:  V. Mengeš severno od 
  Prešernove in Kolodvorske 
 1. februar:  M. Mengeš vzhodno 
  od Liparjeve
 9. februar: Topole in Dobeno
 16. februar:  Pristava in M. Mengeš 
  zahodno od Liparjeve
 23. februar:  V. Mengeš od Grobeljske 
  do Kolodvorske
 2. marec:  V. Mengeš severno od 
  Prešernove in Kolodvorske
 9. marec: M. Mengeš vzhodno 
  od Liparjeve
 16. marec: Topole in Dobeno

MINISTRANTI
V Mengšu je navada, da na drugo adventno 

nedeljo pri sveti maši ob 10h med ministrante 
s posebnim obredom sprejmemo nove 
ministrante. Lani ni bilo nič kandidatov. Letos 
pa smo sprejeli enega. To je Jaka Marinček 
iz drugega razreda osnovne šole. V začetku 
novega šolskega leta ga je oče pripeljal na 
srečanje ministrantov, saj je izrazil veselje, da 
bi bil rad v njihovi družbi. Upam, da bo dobil 
veliko posnemovalcev. Neki duhovnik je rekel, 

včasih smo lovili z mrežami, sedaj pa lovimo s 
trnkom. Tako smo veseli vsakega, ki se vključi 
v ministrantske vrste. Po sveti maši smo se 
postavili pred oltar za skupinsko fotografijo. K 
sprejemu novih ministrantov so povabljeni tudi 
vsi dosedanji ministranti.

RAZPORED TAIZEJSKIH MOLITEV: 
12. januar ob 19h
9. februar ob 16h – družinska molitev
9. marec ob 19h

SREČANJE ZA STARŠE OTROK 4. 
RAZREDA bo 31. 1. ob 18.30 po sveti maši v 
župnijskem domu. Družinska sveta maša bo 3. 
2. ob 10h. Sodelujejo učenci 4. razreda. 

MOŠKI OFER bo v soboto, 5. januarja, in v 
nedeljo, 6. januarja, pri vseh mašah. 

KOLEDOVANJE bo od 26. 12. do 5. 
1. 2019. Otroci bodo skupaj z animatorji 
oznanjali veselo Novico. Ob tem bodo nabirali 
prostovoljne prispevke, ki so po odločitvi 
naših škofov že vrsto let namenjeni izključno 
slovenskim misijonarjem. Koledniška akcija 
z geslom »Naše veselje za srečo drugih« letos 
praznuje srebrni jubilej, 25. letnico, in je iz 
leta v leto vedno bolj sprejeta med odraslimi, 
mladimi in otroki. Priljubljen ljudski običaj 



se je razširil po vsej Sloveniji in je obogaten z 
dobrodelnim in misijonskim namenom. 

Srečanje kolednikov bo v Škofovih zavodih 
v Ljubljani 12. 1. ob 9.30. 

Misijonska pisarna v Ljubljani je dala 
idejo za akcijo zbiranja očal vseh vrst. Niti 
predstavljamo si ne, kako jih bodo veseli naši 
bratje in sestre v misijonskih deželah. Če 
imate doma očala, ki jih ne potrebujete več, jih 
lahko prinesete v župnišče ali v zakristijo po 
sveti maši. Posredovali jih bomo v misijonsko 
pisarno. 

Loka. Sklep koledniške akcije bo v soboto, 
5. 1. Zbrali se bomo pri kamnitem mostu in šli 
v sprevodu peš v cerkev, kjer bo sveta maša. 

SVEČNICA (Jezusovo darovanje) letos pride 
na soboto. Praznična sveta maša bo ob 8h 
zjutraj, ker je večerna že nedeljska. 

Ženski ofer bo v soboto, 2. 2., zvečer in v 
nedeljo, 3. 2., pri vseh mašah. 

BLAGOSLOV SV. BLAŽA (proti vseh 
vrst bolezni grla in vsakega drugega zla) bo v 
nedeljo, 3. 2., pri vseh mašah, ker letos pride sv. 
Blaž na nedeljo. Blagoslova ne bo v soboto, 2. 
2., zvečer, ker ta dan sv. Blaž ne goduje. 

VAJE ZA MINISTRANTE bodo v soboto, 
19. 1. in 16. 2., vsakič ob 10h. Ministranti, 
vabljeni! 

MOLITVE: Molitve pred Najsvetejšim so 
vsako sredo po sveti maši. Prve četrtke v 
mesecu (3. 1., 31. 1.) molimo za nove duhovne 
poklice ter za zvestobo in svetost že poklicanih. 
Molitev bo po sveti maši. Prvi petek (4. 1., 1. 2.) 
pred sveto mašo molimo za nerojene otroke. V 
januarju ne bo obiska bolnikov po domovih, 
ker smo jih obiskali že pred božičem. Naslednji 
obisk bo 1. 2. 

Na prvo soboto (5. 1., 2. 2.) bo pred sveto 
mašo premišljevalna molitev rožnega venca, po 
maši pa celonočno češčenje pred Najsvetejšim 
v kapeli v župnišču. 

VEROUK ZA ODRASLE bo v ponedeljek, 
7. 1. in 4. 2., po sveti maši v župnišču. Vabljeni.

BIBLIČNA SKUPINA bo v ponedeljek, 21. 
1. in 18. 2., po sveti maši v župnišču. Vabljeni. 

KRSTI: Krščevanje je običajno drugo nedeljo 
v mesecu. V decembru ni bilo nobenega 
kandidata. Morda bo podobno tudi v januarju 
in februarju. Tako priprave na krst ne bom 
razpisal. Če želite krstiti otroka, se oglasite v 
župnišču. Če ste cerkveno poročeni, s seboj 
prinesite družinsko knjižico. V vsakem primeru 



otrokov rojstni list. Če bo boter iz druge 
župnije, prinesite tudi potrdilo o sposobnosti 
za botra. Potem se bomo osebno dogovorili za 
krstni obred in za ustrezno pripravo. 

STARŠI PRVOOBHAJANCEV: Srečanje 
za vas bo v torek, 8. 1., ob 19h v župnijskem 
domu. 

VERA IN LUČ: Srečanji bosta 20. 1. ob 10h v 
Dobu in 17. 2. ob 15h v Mengšu.

SLOMŠKOVO BRALNO PRIZNANJE: 
Srečanje bo v petek, 1. 2., ob 16h v župnijskem 
domu. 

VPIS MAŠ. Ker je prvo soboto v februarju 
ravno praznik (svečnica), bo vpis maš že teden 
dni prej, in sicer v soboto, 26. 1., od 7.00 do 
8.30. Seveda pa svete maše sprejemam tudi v 
času uradnih ur in po sveti maši. 

SESTANEK ČLANOV ŽPS bo v torek, 12. 
2., po sveti maši. 

BOŽIČNICA: Oktet Mi bo pripravil 
božičnico na sveti večer, 24. 12., ob 23.15 dalje. 
Vabljeni k poslušanju. 

BOŽIČNO VOŠČILO
Božična noč je noč veselja, hvaležnosti 

in upanja. Skupaj z angeli smo tudi mi 
povabljeni, da slavimo Boga, ker je dober, 
zvest in usmiljen. Obilje miru in Božjega 
blagoslova naj bo vedno med nami. To Vam 
želiva Vaša dušna pastirja Štefan Babič in 
Marko Košir.

ORATORIJSKI DAN
V soboto, 8. decembra, na praznik 

Brezmadežne, je v župnijskem domu potekal 
oratorijski dan. Poznamo ga kot enodnevni 
zimski oratorij. Potekal je od 9h do 16h. Tema 
je bila družina. Prijavilo se je 27 otrok, za 
katere je skrbelo 8 animatorjev. Oratorij je 
vodil Miha Korenjak. V šolskem žargonu bi 
rekli, da je naredil sprejemni izpit za veliki 
poletni oratorij. Ta bo potekal od ponedeljka, 
19. avgusta, do petka, 23. avgusta 2019. Vsem 
animatorjem najlepša hvala za pripravo in 
vodenje oratorija.



OBNOVA OLTARJA V LOKI
Cerkev sv. Primoža in Felicijana v Loki 

pri Mengšu s tremi oltarji predstavlja močan 
izziv konservatorju restavratorju, ker vsebuje 
elemente gotike, baroka in nove dobe. 
Glavni oltar ima baročne kipe in novodobno 
klasicistično arhitekturo poznega 19. stoletja, 
levi stranski oltar prav tako, desni stranski oltar, 
ki je bil predelan, pa spada med zlate oltarje 
17. stoletja. Oba baročna kipa svetih škofov v 
nadnaravni velikosti, ki so ju nekoč pripeljali 
iz jabeljske grajske kapele, sta delo baročnih 
mojstrov nekdanje kamniške frančiškanske 
delavnice. Vse našteto je potrebno strokovne 
obnove, ker je bilo v preteklosti izvedeno na 
artefaktih nestrokovno delo. Poseg se je pričel 
izvajati na mizah levega in glavnega oltarja, ker 
sta bili v zelo slabem stanju. Glede na kvaliteto 
poslikave, ki je, ne glede na novodobno 
klasicistično zgradbo oltarja, tehnološko zelo 

slabe kvalitete, neizrazita, anemična in izrazno 
pusta, se trenutno izvaja poseg obnove oltarne 
mize. Poslikava marmoriranja je avtorsko delo, 
ki se izvaja na slikarski način. Oltarju bo dodala 
tisto, kar mu pripada, torej ne samo suhoparno 
animacijo naslikanega kamna, ampak slikovito 
dopolnitev, ki nas lahko navaja tudi na kaj več 
od slutnje, da hočemo ustvariti videz kamnitih 
površin. Kaj to je, pa lahko vidi in občuti 
vsak sam, če je občutljiv in zazrt v globino, 
ne samo v površino zgodbe, ki jo oltar govori. 
Vsekakor je marmoracija zahteven poseg, ki v 
marsičem odloča, kako deluje celoten oltar ali 
še bolje, kako se nanj odziva človek pred njim. 
Seveda pa je potrebno pred poslikavo sanirati 
vse poškodbe v lesu in pripraviti površine za 
kvalitetno poslikavo ter pozlatitev okrasnih 
delov oltarne mize.

Mag. Vlado Fras
Konservatorsko restavratorski svetovalec
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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


