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MLAČNI BODO POSTALI GOREČI
7. OBLJUBA

Mlačnost nima velike cene. Mlačna jed 
ni okusna, pa če bi jo pripravil najboljši 

kuhar. Možno pa jo je rešiti pred kritiko 
sladokusnih gostov: treba jo je ogreti. 

Kdor ne gori, ne vžiga. To je poudarjal 
tudi bl. Slomšek. Zanj ne bi mogli reči, da je 
bil mlačen. Goreče je rotil sodobnike, naj ne 
nasedajo sapam brezbožnih revolucij. 

Mlačen vernik je kot megla brez vetra; 
vleče se pri tleh. Zdolgočasen je in vsebina vere 
ga niti ne zanima; najmanj pa je pripravljen, da 
bi dejano živel po njej. 

Mlačnežem Jezus obljublja gorečnost. Pod 
pogojem, če se malce zganejo in prislonijo uho 
na njegovo Srce. 

Prvi petki, zadoščevanje …
Mogoče že imamo to izkušnjo, da se je 

gladina naše vere znižala, da smo v duhovnem 
pomenu postali mlačni. Potrebno je bilo 
ukrepati. Utrditi voljo za molitev in druge 
oblike verskega življenja. Pobožnost prvih 
petkov, tesna povezanost z Jezusovim Srcem 
je zanesljivo tista nebeška energija, ki dvigne 
našo duhovnost na višjo raven. Obhajanje 
prvih petkov teži po Jezusovi želji prav k 
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Vse naše življenje je do 
najmanjših podrobnosti 
zarisano v načrtu Božje 

previdnosti. Gleda ga Božje 
vseobsegajoče oko. Zato je v 

njem popoln in dovršen smisel.
(sv. Edith Stein)

temu, da bi se dvignili nad golo povprečnost 
in bi postali bolj goreči verniki. Bolj zvesti 
posledično pa bolj veseli in srečno. Spoved, 
obhajilo, sveta maša, molitev ... so sredstva, 
ki razplamtijo duhovno življenje, utrdijo vero 
in poglobijo ljubezen do Boga. Iz stanja greha 
vodijo v stanje svetosti in so pot iz mlačnosti k 
vedno večji gorečnosti. 

Božje razodetje pravi: Ker nisi ne vroč ne 
mrzel, ampak mlačen, te bom izpljunil. To nas 
lahko pretrese in tudi strezni v naši duhovni 
in verski malomarnosti. Biti izpljunjen! To je 
toliko kot biti zavržen. Kaj vse smo že sami 
izpljunili? Razne grenkobe, zagnito sluznico, 
če ne v besnem gnevu tudi kakega človeka? Če 
smo to storili …! In če nismo iz sebe izpljunili 
greha …!

Naše krščanstvo se rado zadržuje na robu, 
na plitvini, zgolj ob tradiciji, v pozunanjenosti, 
površni formalnosti. 

To je mlačno krščanstvo. 
Jezus nas po Marjeti Mariji Alakok, v 

našem času pa po sv. Favstini Kowalski, 
spodbuja, naj se s pobožnostjo prvih petkov 
trudimo za duhovno poglobitev. Za polet iz 
mlačnosti v gorečnost. 

Priložnosti za to ne manjka. Molitev, dobra 
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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

Življenje je darovanje 
in le nesebično 

darovanje zagotavlja 
prekipevajočo polnost 

življenja. 
(Janez Zupet)

dela, delavniška sveta maša so varen korak na 
poti, ki pelje navzgor. Čaščenje Jezusovega 
Srca nas zagotovo dvigne iz plitvin. 

Mlačni bodo postali goreči. Goreči pa 
gorijo in ogrevajo. 

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

ALELUJA!

Kristjani veselje ob veliki noči izražamo 
z vzklikom aleluja, kar v hebrejščini 

pomeni slavite Boga. Alelujo pojemo pred 
evangelijem, ki je veselo oznanilo.

Veselje ob veliki  noči  težko izrazimo z 
eno besedo, zato se beseda  aleluja večkrat 
ponavlja kot refren. Pred največjim Jezusovem 
čudežem, vstajenjem od mrtvih, človeške 
besede ne zadoščajo. Petje aleluje lahko 
primerjamo z vriskanjem v gorah, ko nas 
prevzame lepota stvarstva – tedaj občutij srca 
ne izpovemo z besedami. Podobno kristjani 
ob pogledu na vstalega Jezusa Kristusa po 
temi velikega petka ne najdemo pravih besed, 
zadošča pa vesela aleluja. 

Staro ime za veliko noč je pasha, ki 
pomeni  prehod v Božje mesto; po njegovih 
ulicah pojejo aleluja (Tob 13,18). Pride ura, 
ko v temine našega življenja posije neminljivo 
sonce; tedaj zapojemo večno alelujo. 

Vir: uradna spletna stran Slovenske 
škofovske konference, april 2019

NOČ VSEH NOČI, DAN VSEH DNI
Noč mine, ti pa ostaneš. Noč vseh noči.
Nov dan prihaja, z njim prideš ti. Dan vseh dni.
Delovni dan se prične, v njem si dejaven ti. 
Moč vseh moči.
Čakajo me ljudje in v njih čakaš ti. Človek med 
ljudmi.
Naj ne obupam, ko me zagrni noč. Naj ne 
opešam, ko me dan teži.
Naj ne bom slaboten, ko zahteva delo vse moje 
noči.
Naj te ne razočaram, ko čakaš name v ljudeh. 

Anton Rotzetter
 

Srečanje na binkošti (9.6.2019)
Tudi letos bo na binkoštno nedeljo srečanje 

za starejše, bolne in invalide. Ob 15h bo 
sveta maša, nato pa druženje s pogostitvijo 
v župnijskem domu. Prisrčno vabljeni! Vseh 
bomo veseli! 

Romanje bolnikov, invalidov in starejših na 
Brezje (16.6.2019)

Za romarje bo avtobus odpeljal  izpred 
Pošte Mengeš ob 8.30h. Vljudno prosimo, da 
se prijavite v prostorih Župnijske karitas (ob 
torkih od 17h do 19h) najkasneje do 11.6.2019 
ali pokličete na telefon 031 294 933 (Jerca). 
Lepo vabljeni! Za vse bo poskrbljeno!

Sodelavci Župnijske karitas



DOGODKI PRED NAMI

SPET KLIČE NAS VENČANI MAJ
Letošnje šmarnično branje govori o 

slovenskem misijonarju Ignaciju Knobleharju, 
ki se je rodil pred 200 leti v Škocjanu pri Novem 
mestu. Kot misijonar je deloval ob Belem Nilu 
v Afriki. Poleg misijonarskega dela je slovel 
kot eden najboljših poznavalcev Belega Nila. 
Muzejema v Ljubljani in na Dunaju je podaril 
etnološke in naravoslovne zbirke. K šmarnicam 
še posebej povabljeni vsi veroučenci in seveda 
tudi starši. 

1. maja bo slovesen prenos šmarnične 
Marijine podobe v cerkev. Verniki smo 
naprošeni, da 5 minut pred večerno mašo 
naredimo špalir od župnišča do zadnjih 
vhodnih vrat. Pred Marijino podobo, ki jo bosta 
nosili narodni noši, bodo ministranti nesli križ 
z dvema svečama, za njo bo šel župnik, za njim 
pa naj se pridružijo verniki iz špalirja. 

31. maja se bo šmarnična Marijina podoba 
na enak način vrnila v župnišče. 

Mengeški zvon Vas vabi v nedeljo 5. maja 
ob 16.00 v župnijsko cerkev na prireditev Maj 
časti Marijo. Domači pevci in gostje bodo 
prepevali Marijine pesmi. Vabljeni. 

Razstava ročnih del v župnijskem domu 
bo od petka 17.5. (odprtje po maši ob 19.45) do 
nedelje 19.5. ob 19.00. Vabljeni.

Prvo sveto obhajilo. Slovesnost bo v 
nedeljo 19.5. ob 10.00 uri. Klopi v cerkvi bodo 
rezervirane za prvoobhajance in njihove starše. 

Sestanek za starše prvoobhajancev bo v 
sredo 8. maja ob 20.00 uri v župnijskem domu. 

ŽPS sestanek bo v torek 7.5. po sveti maši 
in 4.6. po sveti maši. Vabljeni. 

Molitve pred Najsvetejšim so vsako sredo 
ob 18.00 uri. Vabljeni. 

Prvi četrtek v mesecu molimo za nove 
duhovne poklice in zvestobo že poklicanih in 
seveda za njihovo svetost. 2.5. in 6.6. ob 18.00 
uri. 

Prvi petek: 3.5. in 7.6. ob 18.00 molimo za 
nerojene otroke. 

Prve sobote: 4.5. in 8.6. se moli rožni 
venec na fatimski način. Začetek ob 18.00 
uri. Po sveti maši sledi celonočno češčenje v 
župnišču. 

Taizejska molitev bo v soboto 11.5. in 8.6. 
ob 20.00 uri cerkvi. Vabljeni.

Molitveni plesi bodo v soboto 11.5. in 15.6. 
ob 20.00 uri v župnijskem domu. Vabljeni.

Primožev večer bo v petek 14.junija ob 
19.00 uri v loški cerkvi. Po sveti maši bo še 
koncert. Vabljeni. 

Krst: Krščevanje bo v nedeljo 12. maja. 
Priprava bo v četrtek 9. maja ob 20.00 uri v 
župnijskem domu. V juniju bo krščevanje 16. 
junija. Priprava bo v sredo 12. junija ob 20.00 
uri. 

Nedelja dobrega pastirja – nedelja 
duhovnih poklicev (12. 5). V Evropi in seveda 
tudi v Sloveniji je vse manj duhovnih poklicev. 
Zakaj je temu tako? Razlogov je več: družine 
z manj otrok. Manj molitve v družinah, višji 
standard. Z letošnjo jesenjo se bo priprava na 
duhovništvo podaljšalo za eno leto. Poleg 6 let 
študija, še tako imenovani pripravljalni letnik. 
Tako so se odločili škofje 12. marca 2018. 
11. marca letos pa so sprejeli tudi program 
pripravljalnega letnika. Ta bo postal obvezni 
del duhovniškega oblikovanja. Razlog, 
zakaj vidi Cerkev potrebo po pripravljalnem 
ali propedevtičnem letniku: Mladi danes 
prihajajo v semenišče z zelo različnimi 
verskimi izkušnjami. Vzgoja v veri ni več 
tako homogena, kot je bila nekdaj, ko je večina 
kandidatov prejela trden temelj vere v svojih 
družinah. 



Kandidati za duhovništvo prihajajo z 
zelo različnimi življenjskimi navadami ter 
z različno zrelostjo. Mladim po ponujena 
pomoč osebne rasti s strani skrbno izbranega 
psihologa. 

Propedevtično leto  je pomoč pri 
razločevanju poklicanosti, pravih motivacij 
za poklic in iskanje konkretnih znamenj, ki 
kažejo na to, da je nekdo res poklican od Boga. 
Čas v semenišču pa je namenjen utrjevanju 
poklicanosti, ne razločevanju ali je kandidat 
poklican ali ne.

Razpored za čiščenje cerkve:
 18. maj: starši prvoobhajancev
 25. maj:  V. Mengeš severno 
  od  Prešernove in Kolodvorske
 1. junij:  M. Mengeš vzhodno 
  od Liparjeve
 8. junij:  Topole in Dobeno
 15. junij:  Pristava in M. Mengeš zahodno 
  od Liparjeve
 22. junij:  V. Mengeš od Grobeljske 
  do Kolodvorske
 28. junij:  V. Mengeš severno 
  od  Prešernove in Kolodvorske
 6. julij:  M. Mengeš vzhodno 
  od Liparjeve
 13. julij:  Topole in Dobeno

Fatimska pobožnost: V nedeljo 12. maja 
po večerni maši bomo v primeru lepega 
vremena imeli procesijo z Marijinim kipom.  
Razlogov za to je več. V ponedeljek 13 maja 
je god Fatimske Matere Božje. Procesija bo na 
predvečer tega dne v nedeljo, ker je takrat več 
ljudi pri sveti maši. Letos 4.4. je minilo sto let 
od smrti  Frančiška Marto, pastirčka v Fatimi, 
ki se mu je prikazala devica Marija. Leta 
2000 je bil skupaj s sestrico Jacinto razglašen 
za blaženega, leta 2010 pa za svetnika. Pred 
sto leti je na svojem domu umrl za špansko 
gripo, kateri se je pridružila pljučnica. Čeprav 
ni dopolnil niti 11 let, je v teh letih dopolnil 
mnogo let. Mali Frančišek iz takrat malo znane 
Fatime je postal velik svetnik in je skupaj 
s sveto Jacinto in Božjo služabnico Lucijo 
ponesel ime Fatime po vsem svetu. 

Prošnji dnevi: Ponedeljek 27. maja: Ob 
6.00 zbor v župnijski cerkvi, peš v Loko in 
sveta maša v loški cerkvi.

Torek 28.5. ob 7.00 v Grobljah sveta maša
Sreda 29.5. ob 6.00 v Mengšu sveta maša
V četrtek 30. maja Vnebohod. Sveta maša 

ob 8h in 19h. 

Vpis maš za julij in avgust, pa tudi še 
za junij, če ne že vse polno, bo v soboto 1.6. 
od 7.00 do 8.30. Seveda pa za svete maše 
sprejemam tudi v času uradnih ur. 

Obisk bolnikov bo v petek. 7.6. V maju 
ne ob obiska bolnikov, ker sta bila v aprilu dva 
obiska po domovih.

Romanje za vse, ki čistite cerkev in 
župnijski dom bo v soboto 25.5. Odhod ob 7h 
pred pošto. Romali bomo v Cerknico. Prijave 
za avtobus zbiram v župnišču. Vrnili se bomo 
do 20.00 ure. Vabljeni. 

Procesija  Rešnjega Telesa bo v nedeljo 
23. junija po sveti maši, ki se prične ob 8.00. 

Praznik Jezusovega srca in 
Brezmadežnega Marijinega srca. 28. in 29.6. 
Oba dneva ob 18.00 uri premišljevalna molitev 
pred Najsvetejšim. 

ORATORIJ: bo od 19. do 23. avgusta. 
Otroci bodo prejeli prijavnice pri verouku. 
Možno jih bo dobiti tudi v cerkvi in v župnišču. 

Zaključek verouka bo v dogovoru s 
katehisti zadnji teden v maju ali prvi teden v 
juniju.

Kateheza za odrasle bo v ponedeljek : 6.5. 
in 3.6. po sveti maši v župnišču. Vabljeni. 

Svetopisemska skupina ima srečanje 
v ponedeljek: 20.5. in 17. 6. po sveti maši. 
Vabljeni. 



DAL JIM BOM OBILEN BLAGOSLOV 
PRI VSEM DELOVANJU
5. obljuba

Blagoslov pomeni nebeško obdaritev in 
Božjo pomoč. Z blagoslovom prejmemo od 
Boga darove, ki jih potrebujemo v vsakdanjem 
življenju. Blagoslov je vsaka dobrina, saj ne bi 
ničesar imeli, če ne bi vsega prejeli od Boga. 
Sveto pismo sprašuje: Kaj pa imaš, česar nisi 
prejel?

Ne gre le za gmotne dobrine, ampak še 
mnogo bolj za duhovne: za Božje usmiljenje, 
za odpuščanje grehov, za Božjo dobroto, za 
evharistični Kruh, za milost, da se zveličamo, 
da nas ima Bog rad. Vse to je blagoslov. 

Jezus obljublja obilen blagoslov pri 
vsem našem delovanju. Pri vsem našem 
raznovrstnem delovanju: učencu, dijaku, 
študentu pri učenju; delavcem pri delu, 
vzgojiteljem pri vzgoji; zdravniškemu osebju, 
družbenim delavcem, oznanjevalcem, 
gospodarstvenikom, politikom, policistom, 
varnostnikom, znanstvenikom, komunalcem 
…, dolgemu, kar nepreglednemu seznamu 
poklicev, položajev, stanov. 

Kaj vse gre v našem zasebnem in 
družbenem življenju narobe! Ne mine dan, 
da ne bi slišali za nesreče, stečaje, goljufije, 
poneverbe, kriminal, okužbe … Koliko podjetij 
propade. Koliko vzgojnega truda nima pravega 
uspeha. Koliko mladih zaide na stranpoti. 
Koliko zakonov se razdre. Koliko ljudi obupa. 
Koliko nedolžnih žrtev pokonča vojna. Vsak 
dan. Ta hip!

Jezus pa obljublja vsem, ki bodo častili 
njegovo Srce, obilen blagoslov, in to zgolj 
zaradi obhajanja prvih petkov. Mar ne zveni to 
precej neverjetno, težko predstavljivo, sanjavo, 
nemogoče? Veliko premalo zahteva za to, kar 
obljublja. Mi živimo v svetu drugačne ponudbe 
in drugačnih menjav. Naš daj – dam obrača 
milijone in milijarde. On pa? 

On pa? Da, On pričakuje od nas ljubezen, 
zvestobo, zadoščevanje, pobožno udeležbo pri 
sveti maši, pobožno prejeto obhajilo, spoved, 
molitev …, same nematerialne postavke, od 
katerih ne zašumi  pod palcem in ne priteče na 
bančni račun niti stotin. A tudi odteče ne …

Ali je to stvaren ali sanjski svet?
Blagoslov je otipljiva stvarnost; vsak 

kristjan jo je že kdaj občutil. Jezusove obljube 
pa niso zapis v pesek. 

Potrudimo se in spodbudimo še koga, da se 
bo odločil častiti Jezusovo Srce s pobožnostjo 
prvih petkov. Tako bomo bližnjemu izkazali 
ljubezen, saj mu bomo pokazali pot do 
najzvestejšega Srca in pot do Božjega 
blagoslova.  

GREŠNIKI BODO NAŠLI V MOJEM 
SRCU VIR IN NEIZMERNO MORJE 
USMILJENJA
6. obljuba

Kdo ni grešnik? Tudi svetniki so kdaj storili 
kaj nepopolnega. Pomislimo na sv. Avguština, 
mladostnega razvratneža! Pomislimo pa tudi 
na njegovo spoznanje: Nemirno je naše srce, 
dokler se ne spočije v Bogu. 

Z grehom, tudi z najmanjšim, se človek 
odvrne od Boga. Med njima nastane razdalja, ki 
se z novimi pregrehami samo še podaljšuje. Z 
vsakim grehom se veča naša nezvestoba Bogu. 
Ko smo prekršili zapoved, smo zavrnili Božjo 
ljubezen. Podpisali smo si obsodbo; kot da bi 
prijeli za pero in si podpisali smrt. Slednjega za 
nič na svetu ne bi storili, neupoštevanje božjih 
in cerkvenih zapovedi pa se nam ne zdi nič ne 
vem kako usodnega. Vendar je usodno.

Jezus to ve, saj se je zaradi grešnega 
človeštva dal usmrtiti, da bi ga rešil in odrešil. 
A kot da trpljenje in smrt še nista dovolj. Še 
daleč čez to trpljenje in smrt sega Njegova 
ljubezen do nas. Po zasebnih razodetjih nas 
vabi in prosi, naj se oprimemo rešilne vrvi, 
preden bi utegnilo biti res prepozno. 

Ta vrv, ta slamica, ta rešilna bilka ima svoje 
ime: Božje usmiljenje. Vir usmiljenja. 

Kako je z našim usmiljenjem, vemo. 
Kako težko odpuščamo, vemo. Koliko smo 
radodarni, vemo. Koliko naredimo zastonj, 
vemo. Vse, kar naredimo zaman, pa bi radi 
zaračunali. Krivico negujemo v sebi kot najbolj 
skelečo rano. Saj to tudi je – vse dokler krivice 
ne odpustimo. 

Za Boga vemo, da greh skesanemu človeku 
ne le odpusti, ampak celo pozabi nanj. Kakor je 



vzhod oddaljen od zahoda, je rečeno v Svetem 
pismu, tako daleč bom vrgel tvoje pregrehe  in 
se jih ne bom spominjal. 

To je res neizmerno usmiljenje, pa čeprav 
nam je sojeno za grehe zadostiti, najsi bo 
na zemlji ali v vicah. Toda večna kazen je 
zbrisana. V božjem računalniku je ne bi našli 
niti v košu za smeti …

S čaščenjem Jezusovega Srca prejmemo 
toliko bolj gotovo odpuščanje; neskončno, 
neizmerno usmiljenje. Ali si moremo želeti 
več, kot je to, da Bog odpusti še tako velik greh 
zgolj zaradi našega nebogljenega, človeško 
jecljavega, vendar iskrenega kesanja?

Spet in spet se grešniki lahko vračamo po 
odpuščanje k Jezusovemu Srcu. Spet in spet 
bomo deležni Njegovega usmiljenja. 

Ne moremo in ne smemo reči, da je 
pobožnost prvih petkov za nas prevelika 
žrtev in prevelik napor. Mar se bomo morju 
usmiljenja, kakor se je Jezus označil Marjeti 
Mariji Alakok, odrekli zaradi svoje lagodne 
brezbrižnosti?

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

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 vzcvete 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. 



3.velikonočna nedelja           5.5. 
 8.00 Helena Škrlep Sara Košak 

10.00 Andrej Potočnik        Tea Žnidar 

4.velikonočna nedelja 12.5. 
8.00 Janez Slokan Polona Leskovec 

10.00 Marička Benda        Bojan Bartulović 

5.velikonočna nedelja 19.5. 
8.00 Zvonka Košak Martina Burja 

10.00 PRVO SV.  OBHAJILO 

6.velikonočna nedelja      26.5. 
  8.00 Rok Burja Mija Labrović 

10.00 Ana Pišek        Andrej Mehle 

Četrtek - VNEBOHOD         30.5. 
8.00 Polona Leskovec          

19.00 Janez Bregar  

7.velikonočna nedelja  2.6. 
8.00  Helena Škrlep         Sara Košak  

10.00 Urša Posavec Valentin Smukavec 

Nedelja - BINKOŠTI     
9.6. 

8.00 Janez Slokan      Martina Burja 

10.00 Katarina Štruklec Tea Žnidar 

BINKOŠTNI                
PONEDELJEK 10.6. 

  8.00 Mija Labrović        

19.00 Bojan Mehle  

Nedelja – SV. TROJICA 16.6. 
  8.00 Rok Burja Katarina Marin Hribar 

10.00 VERA IN LUČ 

Četrtek - TELOVO 
Sv.rešnje Telo in Kri 20.6. 

 8.00 Zvonka Košak  

19.00 Andrej Mehle  

12.nedelja med letom 
     PROCESIJA 23.6. 

 8.00 Andrej Potočnik Bojan Mehle 

10.00 Rok Posavec Valentin Smukavec 
Tor. -  DAN 
DRŽAVNOSTI 25.6. 19.00 Marička Benda  

Sob.- PETER IN 
PAVEL 29.6. 

  8.00 Polona Leskovec  

19.00 Janez Bregar  

13.nedelja med letom 30.6. 
  8.00 Helena Škrlep Katarina Marin Hribar 
10.00 Bojan Bartulović Ana Pišek 

SEZNAM BRANJA BERIL – MAJ IN JUNIJ 2019
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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
 https://zupnija-menges.rkc.si/


