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POČITNICE

Med počitnicami ljudje dobijo krila in 
odletijo daleč stran. Stran od prisile dela, 

stran od vedno istega vsakdanjega početja, 
stran od izčrpanega življenja. Končno biti 
enkrat prost! Končno si odpočiti, kakor nam 
poželi srce, nemoteno uživati, videti lepe 
stvari, doživeti kaj novega, skupaj se česa lotit, 
skleniti nova prijateljstva.

Kaj naredimo s to čudovito potjo, da smo 
končno enkrat prosti? Jo bomo pokvarili z 
nerganjem nad hrano ali vremenom, ki je 
enkrat premokro in drugič prevroče? Se bo ta 
pot spremenila v vprašljivo pustolovščino, v 
beg pred samim seboj?

Kdor se spusti v tišino, bo globoko 
v notranjosti zaslišal skrivnostni glas. V 
dvogovoru s tem glasom pridemo do samega  
sebe. A ravno tega je veliko ljudi strah. Zaradi 
tega stoji danes v vsaki hotelski sobi ali 
počitniškem stanovanju televizor, da bi utišal 
tišino.

Pot, ki jo moraš prehoditi, ni dolga: to je 
oddaljenost med tvojo zunanjostjo in tvojo 
notranjostjo, tvojim srcem. Če tam ni miru, ne 
boš nikjer na svetu na svojih počitnicah našel 
veselja. Če je v tvojem srcu mir, lahko greš, 

leto XXVIII
2019
številka 7-87-8

V življenju boste delali
vse vrste napak, a dokler boste

plemeniti, iskreni in bojeviti,
ne boste ranili sveta

in ga spravili v stisko.
(Winston Churchill)

kamor hočeš; krasen dopust bo, tudi če ostaneš 
doma.

Phil Bosmans

POČITNICE SODELAVCEV 
ŽUPNIJSKE KARITAS

Sodelavci ŽK bomo na počitnicah od 
23.7.2019 do vključno 13.8.2019. Vsem, s 
katerimi se srečujemo pri našem delu, želimo 
prijeten poletni čas in dovolj priložnosti, da 
najdete svoj mir in se odpočijete.

Sodelavci Župnijske karitas

VEROUK 

Ko pišem te vrstice, je zadnji dan pouka (24. 
6.). Pridni učenci si zaslužijo počitnice. V 

župniji pa smo imeli že prvo načrtovanje glede 
verouka. Sklenili smo, da se bo verouk pričel 
v ponedeljek, 9. 9., katehetska sveta maša bo 
8. 9. ob 10h. Vpis v prvi razred verouka (tudi 
za katehezo dobrega pastirja) bo v ponedeljek, 
2. 9., 9.30–11.30 ter 17.00–18.30. K vpisu starši 
prinesite krstni list otroka, če je bil krščen 
v drugi župniji. Za ostale razrede bo vpis 
v četrtek, 5. 9., ob 17.00. K vpisu prinesite 
veroučno spričevalo, ki so ga podpisali starši. 
Urnik verouka bo naslednji: 
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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

Nov začetek pomeni, 
da si človek res 

iskreno prizadeva 
premagati to, kar je 
bilo napačno in na 

novo zaživeti. 
Alojzij Šuštar 

1. razred: sreda ob 16h in 17h, 
2. razred: četrtek ob 16h in 17h, 
3. razred: sreda ob 15h in 16h, 
4. razred: četrtek ob 15h in 16h, 
5. razred: ponedeljek ob 15h in 16h, 
6. razred: torek ob 15h in 16h, 
7. razred: ponedeljek ob 15h in 16h, 
8. razred: torek ob 15h, 16h in 17h, 
9. razred: morda ob sredah po sveti maši, 

druga varianta ob petkih ob 14h in 15h. 
Urnik kateheze dobrega pastirja 

(predšolski, prvi in drugi razred) bo znan v 
septembru. 

Obisk bolnikov bo na prvi petek, 5. 7., 2. 
8. in 6. 9. Vabljeni tudi k sveti maši in sveti 
spovedi. Uro pred sveto mašo bo molitev za 
nerojene otroke. 

Vsako sredo je uro pred sveto mašo 
izpostavljeno Najsvetejše. Možnost je za sveto 
spoved in molitev.

Na prve četrtke, 4. 7., 1. 8. in 5. 9., bo 
uro pred sveto mašo molitev za nove duhovne 
poklice in svetost duhovnikov. 

Na prve sobote, 6. 7., 3. 8. in 7. 9., bo 
eno uro pred sveto mašo premišljevalna 
molitev rožnega venca na fatimski način pred 
Najsvetejšim. Po sveti maši bo celonočno 
češčenje v zimski kapeli 
v župnišču.

Vpis svetih maš bo v 
soboto, 3. 8., od 7.00 do 

8.30. Svete maše sprejemam tudi vsak večer po 
sveti maši. V juliju in avgustu dopoldan ne bo 
uradnih ur. Najlažje nas dobite po sveti maši. 
Lahko pa tudi po telefonu, mobitelu ali e-pošti. 

Zahvala: LOKA
INFORMATIVNA TABLA pri cerkvi 

v Loki. Vsem, ki so prispevali pri izdelavi 
(A. Levcu,  A. Potočniku, M. Šušteršič, V. 
Šušteršič, H. Škrlep), in seveda za izdelavo ter 
postavitev g. T. Skoku in M. Kralju lepa hvala. 
Naj služi svojemu namenu!

Zahvala pa prav tako g. Šarcu za izdelavo 
vrat garderobne omare pod zvonikom. Bog 
povrni!

V Loki bo sveta maša 4. 8. ob 10h. Pri 
sveti maši bo ofer za stroške, ki so nastali pri 
restavriranju dveh oltarnih menz, menjavi 
odtočnih žlebov in ostalih delih, ki so se 
v zadnjem obdobju pri cerkvi naredili. Za 
prihodnost pa so naslednje želje: restavriranje 
zlatega oltarja, zamenjava strešne kritine, 
obnova in izsušitev zidu v notranjosti cerkve, 
barvanje lesenih okvirjev na oknih. 

Slovenska karitas začenja z dobrodelno 
akcijo Otroci nas potrebujejo, ki je namenjena 
zbiranju sredstev za nakup šolskih potrebščin 
za socialno ogrožene otroke v Sloveniji. V 
lanskem letu so škofijske in župnijske karitas s 

šolskimi potrebščinami 
pomagale 11.123 
socialno ogroženim 
otrokom po vsej 
Sloveniji. Tudi v 



letošnjem letu so potrebe enake ali še večje. Na 
polici pri glavnih vratih so položnice. 

Krištofova nedelja (20. in 21. 7.)
Geslo Mive: Z veseljem darujem – 

življenja rešujem. ZA VSAK SREČNO 
PREVOŽEN KILOMETER – STOTIN ZA 
MISIJONSKI AVTO ali Moj dar Boga slavi 
za vse prevožene kilometre nas vabi, da iz 
hvaležnosti za srečno prevožene kilometre 
darujemo za nova misijonska vozila. V 
Misijonskih obzorjih preberemo, zakaj 
misijonarji potrebujejo tehnična sredstva. Lani 
je slovenska Miva zbrala skupaj 349.880,00 €. 
S tem denarjem je bilo kupljenih 12 vozil. Več 
o tem ste že prebrali v Misijonskih obzorjih. 
Povabljeni ste, da na Krištofovo nedeljo 
pripeljete svoja nova vozila k blagoslovu, ki bo 
po vsaki sveti maši. Naj bodo vsi vaši kilometri 
blagoslovljeni.

Na veliki šmaren – Marijino Vnebovzetje, 
15. 8., bo pri vseh mašah (ob 8.00, 10.00 in 
19.00, tudi 14. 8. ob 19.00) obnovitev posvetitve 
slovenskega naroda Mariji. Vabljeni! 

Topole: Sveta maša bo v nedeljo, 18. 8., ob 
10.00 samo v Topolah pri kapelici sv. Lucije. 
V Mengšu bosta ta dan sveti maši ob 8.00 in 
ob 19.00. 

Oratorij: Letos bomo prisluhnili zgodbi 
o literarnem junaku Petru Klepcu. Naslov 
oratorija je Imaš moč. Otroci ste dobili 
prijavnice že pri verouku, so pa tudi v 
župnijski cerkvi in na spletni strani župnije 
Mengeš. Prijavijo se lahko tudi tisti, ki se bodo 
letos prvič vpisali v šolo. Kdor si želi priskrbeti 
oratorijsko majico, naj odda prijavo vsaj do 14. 
7. Oratorij bo potekal od 19. do 23. 8. 2019 v 
župnijskem domu in njegovi okolici.

 
Čiščenje in krašenje cerkve: 

 13. julij: Topole in Dobeno
 20. julij: Pristava in M. Mengeš 
  zahodno od Liparjeve
 27. julij: V. Mengeš od Grobeljske 
  do Kolodvorske

 3. avgust: V. Mengeš severno od
  Prešernove in Kolodvorske
 3. avgust: Loka (v Loki)
 10. avgust:  M. Mengeš vzhodno 
  od Liparjeve
 17. avgust:  Topole in Dobeno
 24. avgust:  Pristava in M. Mengeš 
  zahodno od Liparjeve
 31. avgust:  V. Mengeš od Grobeljske 
  do Kolodvorske
 2. september:  vse skupine (generalno 
  čiščenje župnijskega doma)
 7. september:  V. Mengeš severno od 
  Prešernove in Kolodvorske
 14. september:  M. Mengeš vzhodno 
  od Liparjeve
 21. september:  Topole in Dobeno

Priprava na krst bo v petek, 12. 7. in 9. 8., 
krščevanje v nedeljo, 14. 7. in 11.8. V septembru 
bo priprava 4. 9., krščevanje pa 8. 9. Kandidata 
za krst starši predhodno prijavijo v župnijski 
pisarni. S seboj naj prinesejo otrokov rojstni list 
in družinsko knjižico, če so cerkveno poročeni. 
Če so botri iz druge župnije in so že znani, tudi 
potrdilo o sposobnosti za botra. Priprava je ob 
20. uri, krščevanje po sveti maši ob 11. uri. 

Laični teolog mag. Boštjan Hari bo v soboto, 
24. 8., in nedeljo, 25. 8., pri oznanilih povabil 
na tečaj figulus. Ta tečaj odkriva bogastvo 
in zaklad Svetega pisma za naše vsakdanje 
življenje. Na tečaju spoznavamo Boga po 
metodi branja Božje besede, ki se imenuje 
figulus (lončar) in poteka v sedmih korakih: 
branje izbranega odlomka, pripovedovanje, 
premišljevanje (meditacija), molitev v srcu, 
medsebojna podelitev izkušnje v skupini, 
sklepna molitev in nazadnje molitev drug za 
drugega. Srečanje traja dve uri. Priporočeno 
število udeležencev je od 6 do 8. Ciljna skupina 
so predvsem tisti, ki zaenkrat še niso dejavni v 
župnijskih skupinah, saj ne želimo »razbijati« 
obstoječih skupin.

Velika noč (21. 4.) – pri ofru smo za 
ogrevanje in rože v cerkvi  zbrali 4.513,80 €. 
Bog povrni!
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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/

SEZNAM BRANJA BERIL – JULIJ IN AVGUST 2019

14. nedelja med letom 7. 7. 8.00 Rok Burja Sara Košak
10.00 Andrej Potočnik Tea Žnidar

15. nedelja med letom 14. 7. 8.00 Janez Slokan Helena Škrlep
10.00 Marička Benda Bojan Bartulović

16. nedelja med letom          
KRIŠTOFOVA

21. 7.
 

8.00 Zvonka Košak Martina Burja
10.00 Bojan Mehle Katarina Štruklec

17. nedelja med letom     28. 7. 8.00 Katarina Marin Hribar Mija Labrović
10.00 Ana Pišek Andrej Mehle

18. nedelja med letom 4. 8.
LOKA

8.00 Andrej Potočnik Rok Burja
10.00 ***

19. nedelja med letom         11. 8. 8.00 Helena Škrlep Sara Košak 
10.00 Rok Posavec Valentin Smukavec

Četrtek - MARIJINO          
VNEBOVZETJE - 
VELIKI ŠMAREN 

15. 8. 8.00 Janez Slokan
10.00 Marička Benda
19.00    Janez Bregar

20. nedelja med letom              18. 8.
TOPOLE

8.00 Zvonka Košak Martina Burja
10.00 Urša Posavec

21. nedelja med letom 25. 8. 8.00 Katarina Štruklec Mija Labrović
10.00 Ana Pišek Tea Žnidar


