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Vse ima svoj smisel v križu.
Zato ni brez križa nobena cerkev;
Nobene daritve,
Nobenega posvečenja in
Nobene službe ni brez križa.
Ni mogoče vzdržati in
Zmagovati brez križa.
(Štefan Wyszynski)

POSTNA POSTAVA
ostni čas, ki se začne s pepelnično sredo,
nas vsako leto pripravlja na veliko noč.
Naj bo to res čas milosti, duhovne poglobitve
in dobrih del, ki jih bomo darovali za potrebe
Cerkve in vsega sveta.
Cerkev za postni čas določa tudi posebne
oblike spokornosti. Strogi post je na
pepelnično sredo (letos 6. 3.) in na veliki
petek (letos 19. 4.). Ta dva dneva se le enkrat
na dan do sitega najemo in se zdržimo mesnih
jedi. Strogi post veže od izpolnjenega 18. leta
do začetka 60. leta.
Samo zdržek od mesnih jedi je na vse
petke v letu. Zunaj postnega časa smemo
zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakim
drugim dobrim delom pokore ali ljubezni do
bližnjega. Zdržek od mesnih jedi veže vernike
od izpolnjenega 14. leta. Kadar je praznik
(cerkveni ali državni) na petek ali je kakšna
slovesnost v družini (poroka, pogreb …), post
in zdržek odpadeta.

P

POROČILO O DELU ŽUPNIJSKE
KARITAS MENGEŠ ZA LETO 2018
eto je za nami in dolžni smo podati poročilo
o našem delu.

L

Pomoč s hrano, higienskimi potrebščinami,
obleko, obutvijo in različno opremo
Iz podarjenih sredstev smo za nakup hrane
in higienskih potrebščin porabili 601,14 EUR.
Razdelili smo 100 kg sladkorja, 100 kosov
namazov, 100 kosov ribjih konzerv in 120
litrov gela za pranje.
Razdelili smo še 820 kg hrane, ki so jo
podarili posamezniki: zelenjavo, krompir,
testenine, razne konzerve, sladkor in
marmelade. Za pogostitev na binkoštno
nedeljo, za romarje iz Črnuč in obdaritev
varovancev v Domu sv. Katarine ter Domu
počitka pred božičnimi prazniki smo razdelili
150 kg peciva, ki so ga prispevale gospodinje
iz vse župnije.
Razdelili smo tudi 96 kg higienskih
potrebščin (predlog) za odrasle in 78 kosov
šolskih potrebščin. Tudi to je bilo podarjeno.
Iz intervencijskih zalog EU smo razdelili
2427 kg moke, 1678 kg riža, 3111 kg testenih,
7560 kosov zelenjavnih konzerv, 9312
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litrov mleka in 2425 litrov olja. To pomoč je
prejelo 109 družin in 299 posameznikov ter
prejemnikov iz različnih skupnosti.
Poleg oblačil in obutve smo oddali
več kosov športne opreme, igrač, otroške
opreme, zdravil, pohištva, bele tehnike, TV
sprejemnikov in računalnikov. Vse je bilo
podarjeno.

Odhodki
Poleg zgoraj omenjenega stroška za
nakup hrane in higienskih potrebščin (601,14
EUR) smo za nakup pisarniškega materiala,
poštnine, nadomestila za stroške prevoza,
bančne stroške, voščilnice, znamke, pogostitev
in darila manjših vrednosti za obiske starejših
porabili 2.003,28 EUR.
Znesek 9.712,89 EUR smo porabili za
plačilo položnic naših prosilcev. Plačevali smo
stroške elektrike, kurjave, komunalne storitve,
stanovanjske stroške, stroške obveznega
in dodatnega zdravstvenega zavarovanja
ter nakup enega kosa bele tehnike. Znesek
1.423,63 EUR smo porabili za plačilo šolske
prehrane in stroškov predšolskega varstva.
Slovenski karitas smo za pomoč ob neurju v
Črnomlju in projekte v tujini nakazali 750,00
EUR. Enkratno pomoč v znesku 200,00 EUR
smo namenili družini ob smrti člana.
Vir prihodkov
Občina Mengeš nam
je zagotovila 13,25 %
sredstev; druga sredstva,
s katerimi razpolagamo,
so darovi dobrotnikov,

Prav je, da se
vsakokrat, ko želimo
komu pomagati,
vprašamo, ali ta
človek takšno pomoč
želi. Če hočemo
komu res pomagati,
moramo najprej znati
dobro poslušati.
(Metka Klevišar)

sredstva iz botrstva in donacije. Občina
Mengeš nam je pred začetkom šolskega leta
namenila izredno nakazilo v vrednosti 800
EUR za nakup vrednostnih bonov, ki smo
jih razdelili družinam prosilcev za nabavo
šolskih potrebščin. Pred božičem je bil v
župnijski cerkvi v organizaciji župana Občine
Mengeš dobrodelni koncert Klape Subrenum;
prostovoljni prispevki so bili namenjeni
Župnijski karitas.
Druge aktivnosti članov Župnijske karitas
Poleg rednega tedenskega prostovoljskega
dela s prosilci so se vrstile še druge dejavnosti:
srečanja sodelavcev Karitas III. Arhidiakonata
na Viru sta se udeležili dve sodelavki, marca
smo imeli občni zbor naše Karitas. Sodelovali
smo pri čistilni akciji Očistimo Mengeš.
Občasno se udeležujemo strokovnih predavanj,
ki jih pripravljata Slovenska in Škofijska
karitas. Na velikonočno soboto smo v jutranjih
in dopoldanskih urah sodelovali pri čaščenju
pred Božjim grobom.
Na binkoštno nedeljo smo pripravili
srečanje za bolne in ostarele. Srečanje se
je začelo s sveto mašo v župnijski cerkvi.
Po sveti maši je bilo družabno srečanje v
župnijskem domu. Sodelavci Župnijske karitas
smo spremljali bolne in ostarele na Brezje.
Septembra so župnijo obiskali romarji iz
Črnuč. Za pogostitev smo poskrbele sodelavke
Karitas.
V
Tednu
Karitas smo se udeležili
vsakoletnega srečanja
sodelavcev na Ponikvi
in
dobrodelnega

koncerta Klic dobrote v Celju. Varovancem
zavoda Prizma iz Ponikve, enota Mengeš smo
pripravili miklavževanje. Za velikonočne in
božične praznike smo osebam, starim nad
petinsedemdeset let, poslali voščila, nekatere
smo tudi osebno obiskali. Pred božičnimi
prazniki smo obiskali varovance Doma sv.
Katarine in Doma počitka Mengeš in jih
obdarili s piškoti. Vse leto obiskujemo bolne
in ostarele po domovih in v obeh domovih
za ostarele. Naše sodelavke Marija, Francka
in Polona v obeh domovih enkrat tedensko
sodelujejo pri pogovornih skupinah in skupinah
za druženje.
Zaključek
V letu 2018 smo opravili 2410 ur
prostovoljnega dela. Pri našem delu vsako leto
znova ugotavljamo, da je vzrok materialne
stiske naših prosilcev izguba službe, bolezni,
razne zasvojenosti in še drugi problemi. Vsak
primer skušamo reševati po svojih najboljših
močeh. Dela je na vseh področjih veliko, zato
prostovoljci Župnijske karitas vabimo medse
nove sodelavce.
Ko pregledujemo opravljeno delo, se
iskreno zahvaljujemo vsem dobrotnikom za
finančno in materialno pomoč. Delavcem
Filca d.d. in Marjanu Žnidarju prisrčna hvala
za pomoč pri razkladanju in prevozu hrane
iz evropskih rezerv. Hvala gospodinjam za
pecivo, sadje in sokove, ki jih radodarno
podarite ob različnih priložnostih. Hvala tudi
našim prosilcem in drugim posameznikom, ki
nam priskočijo na pomoč, ko jo potrebujemo.
Hvala vsem, ki molite za nas.
Minka
ZAHVALA
Ob smrti Ide Cerar je za Župnijsko karitas
darovala Milka Bolta. Iskrena hvala!
Sodelavci Župnijske karitas

DOGODKI PRED NAMI
Srečanje ŽPS (torek, 5. 3. in 2. 4.)
Naslednje
srečanje
župnijskega
pastoralnega sveta (ŽPS) bo v torek, 5. marca,
po sveti maši. Člani lepo vabljeni.
Pepelnična sreda (6. 3.)
S pepelnico začnemo postni čas. Hvala
vsem, ki se boste pridružili akcijam 40 dni brez
alkohola in drugim pobudam za post.
Križev pot
Na postne nedelje popoldan ob 15h in
postne petke po sveti maši molimo križev
pot.
Križev pot ob 15h: prva postna nedelja (10.
3.) v Mengšu, druga postna nedelja (17. 3.) v
Loki, tretja postna nedelja (24. 3.) v Mengšu,
četrta postna nedelja (31. 3.) v Topolah, peta
(tiha) postna nedelja (7. 4.) pri sv. Trojici –
župnija Dob in v Mengšu, cvetna nedelja (14.
4.) v Mengšu. Vabljeni!
SV. JOŽEF (torek, 19. 3.)
Sveti maši v Mengšu bosta ob 8h in 18h.
Ob 10h pa vabljeni k Sv. Jožefu na Vir
pri Domžalah, kjer bo ob tej uri osrednja
dekanijska sv. maša ob tem prazniku. Tam bo
priložnost za sveto spoved.
DRUŽINSKA SV. MAŠA (nedelja, 24. 3.)
Družinska sv. maša bo v nedeljo, 24.
marca, ob 10h. Mašo oblikujejo veroučenci 5.
razreda in njihovi starši. Lepo vabljeni! Po
sv. maši ste povabljeni, da se ustavite in srečate
pred cerkvijo. Hvala staršem, ki za družinske
sv. maše spečete odlično domače pecivo. Če bo
vreme slabo, bo druženje v župnijskem domu.
VERA IN LUČ
Srečanje bo 24. 3. in 14. 4. Vedno ob 15h.
Vabljeni!
Birmanci
Duhovne vaje bodo od 8-10.3. v Zaplani
nad Vrhniko. Otroci bodo prijavnice dobili
pri verouku. Duhovne vaje so obvezne.
Odsotnost od duhovnih vaj je možen samo v
dogovoru z župnikom. Začetek v petek 8. 3. ob

18h. Zaključek v nedeljo 10. 3. ob 12h s sveto
mašo. Devednevnica pred birmo se prične na
veliki četrtek 18. 4. ob 18.30. Birma v nedeljo
28. 4. ob 10h. Kdaj bo srečanje birmovalca z
birmanci, starši in botri, se še ne ve. Izvedeli
boste v času devetdnevnice.
GOSPODOVO OZNANJENJE MARIJI
(25. 3.)
Sveti maši bosta ob 8h in 18h. Ta dan bo
tudi zaključek tedna družin.
Starši prvoobhajancev
Kateheza o evharistiji bo v torek 26.3. ob
19h v župnijskem domu. Vabljeni.
Molitvene ure so kot običajno. Le po
spremembi ure bodo tudi sredine uro pred
sveto mašo
PRESTAVITEV URE (nedelja, 31. 3.)
Zadnjo nedeljo v marcu prestavimo uro na
poletni čas. Zato bodo od tega dne večerne sv.
maše ob 19h.
VPIS MAŠ
Vpis maš za april, maj in junij bo v soboto,
6. 4., od 7.00 do 8.30. Darove za svete maše
sprejemam tudi v času uradnih ur in po sveti
maši, če ni takoj kakšen sestanek.
Radijski misijon
Radijski misijon bo od tihe nedelje (7. 4.)
do sobote (13. 4.).Vabljeni k poslušanju preko
valov radia Ognjišče.
Celodnevno spovedovanje pred prazniki
(petek, 12. 4.)
V sklopu radijskega misijona bo v petek, 12.
aprila, celodnevno spovedovanje v Domžalah
od 7.00 zjutraj do 19.00 zvečer. Spovedovalo
bo več spovednikov iz naše dekanije. Vabljeni
k zakramentu Božjega usmiljenja.
Obisk bolnikov po domovih bo 1. 3., 5. 4. in
17. 4. V maju obiska bolnikov ne bo.
Vaje za ministrante: 16. 3. ob 10h, 18., 19., 20.
4. ob 18h in po dogovoru.

VELIKI TEDEN
CVETNA NEDELJA (14. 4.)
Cvetna nedelja se imenuje tudi nedelja
Jezusovega trpljenja. Ta dan pri vseh mašah
poslušamo pasijon – poročilo o Jezusovem
trpljenju. Pred mašo ob 10h se zberemo na
ploščadi pred mrliškimi vežicami, kjer bo
blagoslov zelenja. Izpred mrliških vežic sledita
skupen sprevod v cerkev in sv. maša.
VELIKI ČETRTEK (18. 4.)
Dopoldne ob 9h bo v ljubljanski stolnici
krizmena maša, pri kateri bo gospod nadškof
posvetil sv. olja, ki se uporabljajo pri delitvi
zakramentov.
Večerno bogoslužje bomo začeli ob 19h.
Slovesna maša na veliki četrtek je spomin
na zadnjo večerjo. Takrat je Jezus postavil
zakrament sv. evharistije in mašniškega
posvečenja.
Po večerji je Jezus umil noge svojim
učencem. Ta obred bomo doživeli tudi mi – 12
možem bomo zdaj že tradicionalno umili noge
in tako še bolj vstopili v Božje pričakovanje,
da smo povabljeni k posnemanju Jezusovega
služenja: »Kakor sem jaz ljubil vas, se tudi vi
ljubite med seboj!«
Po sv. maši, po kateri se je Jezus z učenci
podal na Oljsko goro v vrt Getsemani, se bomo
tej molitvi pridružili še mi. Jezus je apostolom
očital: »Niste mogli eno uro čuti z menoj!«
Jezusu se bomo pridružili z molitvijo, ki jo
bodo najprej oblikovali naši mladi, nato pa
ste vabljeni k molitvi do 21h. Molili bomo za
svetost duhovnikov in nove duhovne poklice.
Ker je to dan postavitve zakramenta sv.
evharistije, vabimo k sv. maši tudi prvoobhajance
in njihove družine. Prvoobhajanci se bodo med
mašo predstavili. Ta dan pa je tudi začetek
birmanske devetdnevnice.
VELIKI PETEK (19. 4.)
Veliki petek je dan Jezusove smrti na
križu. Ob uri njegove smrti bomo molili križev
pot. Vabljeni na križev pot ob 15h.
Pri večernem bogoslužju, ki se bo začelo
ob 19h, se najprej spomnimo na Jezusovo
molitev na Oljski gori. Od tam je bil odpeljan

na smrtno obsodbo. O njegovem trpljenju nam
govori Božja beseda tega dne, katere vrhunec
je branje pasijona po evangelistu Janezu.
Nato je češčenje križa. Ko pristopimo
h križu in ga počastimo, izkažemo temu
znamenju našega odrešenja veliko spoštovanje.
Tretji del obreda velikega petka je sv.
obhajilo.
Škofje nas vabijo, da ob praznikih
podpremo kristjane v Sv. deželi. Temu bodo
namenjeni darovi iz nabiralnika ob Božjem
grobu, ki jih boste prispevali na veliki petek in
veliko soboto.
VELIKA SOBOTA (20. 4.)
Blagoslov ognja: ob 6h pred župniščem
Blagoslov jedil: Mengeš 15.00, 16.30 in 17.15,
Loka 15.45, Topole 14.30, Dobeno 15.00
Tudi letos bo blagoslov jedil na Dobenu pri
Blaževi kapelici.
Od jutranjega blagoslova ognja do vigilije
bo v cerkvi priložnost za češčenje sv. križa in
molitev pred Božjim grobom. Naj nam ne bo
žal časa, da vsaj kakšno uro molimo v cerkvi.
Podobno kakor lani tudi letos vabimo vse
veroučence k skupni molitvi pri Božjem grobu.
Molitev veroučencev bo zjutraj ob 9h. Nato
bo še dovolj časa, da boste doma z družino
pobarvali pirhe in se pripravili na velikonočno
vigilijo.
VELIKONOČNA VIGILIJA (sobota, 20. 4.)
Velikonočna vigilija je bedenje kristjanov
pred našim največjim praznikom. Bedimo
v premišljevanju največjih skrivnosti naše
vere, v katero smo vstopili s sv. krstom.
Zato velikonočna vigilija ni raztegnjena
večerna sv. maša. To je bedenje, s katerim
pričakujemo Vstalega. Ponekod zato traja vse
do velikonočnega jutra.
Velikonočno vigilijo bomo ob 19h začeli z
blagoslovom ognja in prižiganjem velikonočne
sveče pred cerkvijo. Z lučjo in ognjem želimo
stopiti v praznovanje vstajenja. Po slovesnem
vstopu v cerkev bo hvalnica velikonočni
luči, ki predstavlja vstalega Kristusa. Potem
bomo poslušali Božjo besedo in premišljevali
zgodovino odrešenja, ki jo Bog pripravlja
človeku. Skupaj bomo zapeli ALELUJO. Nato

bo blagoslov krstne vode – obnovili bomo
krstne obljube in nadaljevali mašno daritev.
Po vigiliji bomo pozdravili vstalega
Kristusa z vstajenjsko procesijo. Na to
bogoslužje se pripravimo tudi tako, da s seboj
prinesemo sveče, s katerimi bomo svetili med
procesijo.
Velikonočna vigilija je temeljno bogoslužje
naše vere. Zato bomo gotovo radi prišli in
počastili vstalega Jezusa.
Vse vabimo, da se udeležite vstajenjske
procesije. Naj se nam ne mudi domov, ampak
skupaj praznujmo ta praznik luči, tako da
Vstalega in njegovo luč ponesemo po našem
kraju. Hvala vsem, ki po poti, po kateri poteka
procesija, prižigate sveče in pot tako okrasite.
Bog naj vam vsem prinese velikonočni mir in
veselje.
VELIKA NOČ (nedelja, 21. 4.)
Na največji krščanski praznik, praznik
Gospodovega vstajenja, bodo sv. maše ob 8h,
10h in 19h. Popoldne bodo ob 15h slovesne
litanije.
VELIKONOČNI PONEDELJEK (22. 4.)
Praznovanje velike noči odmeva še v
naslednjih dneh, zlasti v ponedeljek, ko bodo
sv. maše prav tako ob 8h, 10h in 19h. Podajmo
se v naš Emavs z voščili in dobrimi željami.
Sveta maša bo ta dan tudi v domu počitka ob
14h.
BELA NEDELJA (28. 4.)
Ta dan bo ob 10h slovesnost svete birme.
Prednje klopi bodo rezervirane za birmance in
njihove botre. Običajno je bil na ta dan ofer za
rože. Ker je ta dan birmanska slovesnost, bomo
imeli ofer za rože in tudi za ogrevanje cerkve
na veliko noč pri vseh mašah.
RAZPORED ZA ČIŠČENJE:
16. marec: Topole in Dobeno
23. marec: Pristava in M. Mengeš zahodno
		 od Liparjeve
30. marec: V. Mengeš od Grobeljske
		 do Kolodvorske
6. april: V. Mengeš severno
		 od Prešernove in Kolodvorske

13. april:
		
15. april:
19. april:
27.april:
4. maj:
		
11. maj:
		
18. maj:

M. Mengeš vzhodno
od Liparjeve
generalno čiščenje (vse skupine)
Topole in Dobeno
starši birmancev
Pristava in M. Mengeš
zahodno od Liparjeve
V. Mengeš od Grobeljske
do Kolodvorske
starši prvoobhajancev

DAROVI
Moški ofer (5. in 6. 1.): 1.744,03 €. Ženski
ofer (2. in 3. 2.): 2.457,57 €. Bog povrni!
Trikraljevska akcija (TKA): 5675,84 €.
Adventna akcija – otroci za otroke: 183,80 €.
Bog povrni!
KRŠČEVANJE:
Priprava na krst bo 13. 3. ob 18.30 (po maši),
krščevanje pa v nedeljo, 17. 3., ob 11h. Priprava
bo tudi 3. 4. po sveti maši ob 19.30, krščevanje
pa v nedeljo, 7. 4. Priprava bo, če bodo starši
prijavili kandidate za krst. K prijavi prinesite
otrokov rojstni list. Če sta starša cerkveno
poročena, pa tudi družinsko knjižico. Če so
botri iz druge župnije, potrebujejo potrdilo o
sposobnosti za botra.
Taizejska molitev: 9. 3. ob 19h in 13. 4. ob
20h. Vabljeni.
Molitveni plesi: 23. 3. ob 20h. Vabljeni.
CERKVENA STATISTIKA MENGEŠ 2018
Krsti
V letu 2018 je bilo 28 krstov. Od tega je bilo
krščenih v prvem letu življenja 22 otrok, 6 je
bilo starejših kot leto dni. Nihče ni bil starejši
od dveh let. IZ CERKVENEGA ZAKONA
JIH JE BILO 9, IZ CIVILNEGA EDEN, IZ
ZUNAJZAKONSKE SKUPNOSTI PA KAR
18. Krščenih je bilo 14 dečkov in prav toliko
deklic. Leta 2017 je bilo krščenih 35 otrok, leta
2008 40 otrok, leta 1998 pa 49 otrok. Število
krstov se zmanjšuje.

Prvo sveto obhajilo
Je bilo 13. 5. 2018. Pri obhajilu je bilo 36
otrok, ki obiskujejo 3. razred verouka. V letu
2017 je bilo pri prvem obhajilu 46 otrok, leta
2008 40 otrok, leta 1998 pa 71 otrok.
Birma
Je bila 21. 4. 2018. Pri birmi je bilo 27
mladih iz 9. razreda. V letu 2017 je bilo 45
birmancev, leta 2018 jih je bilo 41 in leta 1998
kar 72 birmancev in birmank.
Sveti zakon
Je sklenilo 10 parov. En par se je poročil
v Loki, ostali v Mengšu. Najstarejši ženin je
imel 43 let, najstarejša nevesta 42 let. Najmlajši
ženin je imel 23 let, prav toliko najmlajša
nevesta.
Leta 2017 je bilo prav tako 10 porok, leta
2008 je bilo 9 porok, leta 1998 pa 14 porok.
Pogrebi
V letu 2018 je bilo 46 pogrebov. Umrlo
je 23 moških in prav toliko žensk. Najmlajši
moški je bil star 30 let in 6 mesecev, najstarejši
pa 89 let in 2 meseca. Najmlajša ženska je bila
stara 58 let in 11 mesecev, najstarejša pa 97
let in 11 mesecev. Prevideni. Spoved, obhajilo
in bolniško maziljenje je prejelo 9 ljudi, vsaj
maziljenje pa še 11 oseb, torej skupaj 20. Leta
2017 je bilo 42 pogrebov, prav toliko 2008, leta
1998 pa 38 pogrebov. Če primerjamo krste in
pogrebe, je bilo kar 18 pogrebov več kot krstov.
Večina pogrebov je žarnih.
Obisk nedeljskih maš
Imamo štiri nedeljske maše: eno v soboto
in tri v nedeljo. Štetje nedeljnikov je bilo 11. 3.
in 4. 11. Spomladi je bila takrat tudi duhovna
obnova za 8. razred. Spomladi je prišlo k
maši 755 ljudi, jeseni pa 868. Povprečje je 810
nedeljnikov. Najbolj je obiskana sveta maša ob
10h: 292 ljudi. Čez 200 ljudi pride k sveti maši
ob 8h, v soboto ali nedeljo pa pride k maši od
118 do 181 vernikov.
Na binkoštni ponedeljek smo organizirali
romanje v Turnišče, kjer je imela slovesne
zaobljube s. Salomeja Trojanšek. V dveh

avtobusih je bilo preko 80 romarjev, nekaj pa
se jih je peljalo z osebnimi avtomobili. Skupaj
nas je bilo več kot 100.
V župniji deluje pet cerkvenih zborov:
trije odrasli mešani, mladinski in otroški.
Ministrantov je 16. Imamo tri izredne delivce
obhajila. V letu 2018 je bilo razdeljenih
približno 41.500 obhajil.
Gospodarska statistika
V letu 2018 je bil prebarvan zvonik
župnijske cerkve, v Loki pa sta bili restavrirani
dve menzi – mizi dveh oltarjev. Skupni stroški
obeh del so bili nekaj več kot 13.000 €.
ŽIVLJENJE S. EVZEBIJE (MARIJE)
ZABRET V 62. LETU POKLICA
USMILJENE SESTRE + 10. 1. 2019
arija (Minka) se je rodila 19. januarja
1931 v verni kmečki družini v vasi
Topole v župniji Mengeš. V družini je bilo 11
otrok. Dva sta umrla že kot dojenčka, sestrica
že malo večja. OŠ so obiskovali v Mengšu. Njo
so dali starši učiti šivanja, kar ji je bilo v veliko
veselje. V župniji Mengeš so v njeni mladosti
delovale sestre usmiljenke; sčasoma se je tudi
sama odzvala na vabilo v redovni poklic. Toda
ko se je odločila za ta korak, so nastopile
težave, ovire. Ljudje, seveda tudi sorodniki
in domači, so videli hude in težke razmere, ki
so bile tu po vojni in ni se jim zdelo modro v
takem času izbirati duhovnega poklica. Njen
nečak Marjan ve, kako težko je bilo tej družini
Aleškovih s Topol, ko so jim zemljo odvzeli,
nacionalizirali in so bile dajatve zelo visoke.
Prej je bila njihova kmetija ena največjih, a
treba je bilo obdelovati vse ročno in s konjem.
Njen oče je bil eden prvih na vsem Gorenjskem,
ki je v hlev napeljal živini prve napajalnike! A
njen oče je umrl že leta 1948, imel je komaj
52 let; kar je bilo poslej za mamo res hudo, s
toliko otroki!
»Ni bilo lahko, ko se je odločala za poklic
usmiljene sestre, a z Božjo pomočjo in z
vztrajno molitvijo je prestala to preizkušnjo,«
je zapisala s. Evzebija Marija Zabret. Z
dovoljenjem staršev je končno vstopila k
sestram usmiljenkam v Beogradu. Čas
priprave – postulat je začela pri Mariji Pomagaj
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v Beogradu za božič 1956. V Družbo je uradno
vstopila 27. junija 1957. Po nekaj letih življenja
v Družbi so jo obiskali domači: mama, bratje
in sestre. Takrat ji je mama rekla: »Če bi bila
sama še enkrat mlada, bi naredila tako, kot si
se ti odločila.« Teh maminih besed je bila zelo
vesela! Spremljale so jo, jo osrečevale in Bogu
je bila hvaležna zanje. Hvaležna je bila tudi za
vse, kar je v 60, 62 letih prejela, hvaležna, da
jo je Gospod poklical in obdaril s toliko darovi.
Bogu hvala za prehojeno pot!
Tako je šivala v Beogradu od decembra
1958 do decembra 1992, ko se je vrnila v
Slovenijo v Šentjakob ob Savi. Kroj sestrskih
oblek se je v času njenega šivanja večkrat
menjal in seveda je bilo treba narediti vse na
novo, a ji je kar šlo. In še več drugih, mlajših
sester je usposobila. Vse do svoje zadnje
bolezni je natančno krojila in vrtela v rokah
šivanko in šivalni stroj, tako v Šentjakobu,
nato tu v Mengšu, kamor je onemogla prišla
2011. Ni veliko dni preteklo, ko sva na recepciji
zmolili cel rožni venec, tako rada je molila;
vedno hitela, da ne bi zapravljala časa, bila
zelo odlična šivilja! – Kako požrtvovalna,
plemenita je bila s. Evzebija! Večkrat smo si
kazali obleke, ki jih je ona sešila, popravila,
uredila, prav po besedah iz Apd 9, 36–43: »V
Jopi je živela učenka, ki ji je bilo ime Tabíta,
kar v prevodu pomeni Dorka; bila je polna
dobrih del in rada je delila miloščino. Ravno v
tistih dneh pa je zbolela in umrla. ... Jopa leži
nedaleč od Lide. In ker so učenci slišali, da se
tam mudi Peter, so poslali k njemu dva moža
s prošnjo: »Brez odlašanja pridi k nam!« Peter
je vstal in šel z njima. Ko je prispel tja, so ga
peljali v gornji prostor. Obstopile so ga vdove,
ki so vse imele solzne oči; razkazovale so mu
halje in obleke, ki jih je bila sešila Dorka, ko je
živela med njimi.«
G. dr. Rudi Koncilija, ki je njen sorodnik
in je bil na pogrebu, je povedal, kako je v 20.
stoletju iz male vasice Topole pri Mengšu izšlo
kar osem duhovnih poklicev. Štiri dekleta so
tam pri kapeli za »Šmarnice« vodile pobožnost,
molile in tudi pele litanije, tri od teh so postale
redovnice, ena izmed njih je bila Minka.
Naj se veseli na večni Evharistiji ...
Jelka Rupnik

TOLAŽIL JIH BOM V TRPLJENJU
Kristjanom, ki se odločijo opravljati redno
pobožnost prvih petkov, obljublja Jezus tudi
tolažbo v trpljenju. Čudno, saj velja trpljenje
kot najboljša šola za nebesa. Ker tolažba
trpljenje omili, ali je potem naša pot do Boga
manj gotova? Ni se nam treba bati. Jezus sam
je prosil Očeta, naj gre, če je mogoče, trpljenje
mimo njega, kako potem mi ne bi z veseljem
sprejeli tolažbe iz Njegovega Srca?
Pomoč v trpljenju je zaupna molitev,
darovanje bolečin in skrbi, razočaranj in obupa
nebeškemu Očetu. Pomoč so zakramenti. Kaj
bi brez zakramenta sprave, ki nam odvzame
duhovno breme greha? Kaj bi brez najtesnejše
povezanosti z Jezusom v zakramentu svete
evharistije? Kako blagodejen je v trpljenju
že človeški stisk roke! Kako zdravilna je
božajoča dlan. Prav tak je prijateljsko ljubeči
objem. Krčevit jok na mah pojenja, ko mati
otroka stisne k sebi. Upanje visoko zagori, ko
zdravnik nevarno bolnega človeka spodbudno
pogleda, se mu nasmehne, ga potreplja.
Vse to je res, toda oblik trpljenja je
brez števila in poloti se nas dvom. Kot da ni
že prenekaterega iskreno vernega človeka
ugonobila žalost, čeprav je brezmejno zaupal
v Boga. Kot da se ne bi nad človeštvo zgrinjale
nesreče za nesrečo. Kaj pa kuga, lakota
in vojska, te strašne morilke nedolžnih?
Prometne nesreče, trpljenje v bolnišnicah,
zaporih, internaciji, taboriščih, ujetništvu,
brezdomstvu, begunstvu? Kako, da to
nakopičeno trpljenje ne raznese planeta v
zvezdni prah in da potoki solz ne poplavijo
sveta?
Eno je gotovo: trpljenje bi bilo še hujše,

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

predvsem pa brez smisla, če prvi ne bi bil trpel
Jezus sam; za nas in zaradi nas. Po prestanih
mukah bi se lahko za zmeraj umaknil v svoj
nebeški mir. Vendar tega ni storil. Vrača
se k nam in ostaja z nami z nepreklicnim
zagotovilom: Jaz sem z vami do konca sveta.
Od nas zahteva le malo, daje pa veliko.
Ko pričakuje le našo predanost, nam vrača
z zvrhano mero svoje dejavne ljubezni. Ne
pravi, da nam bo trpljenje odvzel, obljublja pa
nam tolažbo in moč, da ne bomo obupali in se
neutolažljivo žalostili.
Vsaj malo moramo storiti tudi sami: upati,
zaupati, prositi in se ne naveličati.
Tolažba v trpljenju pa moramo biti tudi
drug drugemu. S tem, ko pokažemo sočutje
s trpečim sočlovekom, povemo Jezusu, da ne
mislimo samo nase. S kakršno mero merimo,
je rečeno v Svetem pismu, s tako nam bo tudi
odmerjeno.
VIR: 1. Grden, M. in Golob, B. Dar
Jezusovega Srca. Interna uporaba.

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
https://zupnija-menges.rkc.si/

