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Bodite veseli! Vedra misel krepi
srce in stori, da človek vztraja
v dobrem. Prava pot, da v
kreposti napredujemo, je v tem,
da vztrajamo v veselosti.
(sv. Filip Neri)

GOD NADANGELA MIHAELA (29. 9.)
etos je god sv. nadangela Mihaela v
nedeljo. Na njegov god imamo vsako leto
tudi celodnevno češčenje. Tega bomo obhajali
po ustaljenem redu:
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8.00 sv. maša
9.00–10.00 Loka in Dobeno
10.00 sv. maša
11.00–12.00 Topole in Pristava
12.00–13.00 duhovniki
13.00–14.00 M. Mengeš vzhodno
		 od Liparjeve
14.00–15.00 sestre usmiljenke
15.00–16.00 V. Mengeš severno od Prešernove
		 in Kolodvorske
16.00–17.00 V. Mengeš od Grobeljske
		 do Kolodvorske
17.00–18.00 M. Mengeš zahodno od Liparjeve
18.00–18.45 mladina in kdor prej ne more
18.45 sklep celodnevnega češčenja
		 z litanijami in sv. mašo – vodi
		 rojak g. msgr. Tone Kompare,
		 župnik Lj. Trnovo
Ta dan bomo obhajali tudi Mihaelovo
nedeljo. Med sveto mašo bo zato tudi ofer za
potrebe župnije.

NOV ZAČETEK
septembrom se začne novo šolsko in
veroučno leto. Z oktobrom se začne
novo akademsko leto. Prav tako v tem času
začenjamo novo pastoralno leto. Nov začetek
je priložnost, da naredimo načrt za to, kaj
želimo v tem letu doseči. Otroci v šoli se bodo
potrudili, da bi jim kar najbolje šlo. Študentje
bodo naredili načrt, kako narediti vse izpite,
kako z diplomo … Kaj pa pastoralno leto? Kaj
bomo naredili v svojem duhovnem življenju
v tem letu? Se bomo odzvali pobudam in
možnostim, ki smo jih deležni? V vsakem
Mihaelovem listu je nekaj novega. Nov začetek
je nova priložnost, ki naj ne gre mimo nas.
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CELONOČNA MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM (7.–8. 9., 4.–5. 10. IN 2.–3. 11.)
e nekaj mesecev se radi udeležujemo
celonočne molitve pred Najsvetejšim.
Nihče ne more reči, da ponoči nima časa za
molitev. Zato se nam boste radi pridružili
katerokoli uro noči od sobotne večerne svete
maše od 20.00 do nedeljske jutranje maše do
7.45. Vsi lepo vabljeni. Te mesece vabljeni,
da molimo za naše družine. Obhajali bomo
srečanje zakonskih jubilantov, prav tako pa
tudi Mihaelovo nedeljo in žegnanjsko nedeljo.
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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

Naš
utrip

S ČIM LAHKO OBOGATIM DRUGE?
ri eni od zadnjih avdienc se je papež
Frančišek ustavil ob odlomku iz
Apostolskih del, ki opisuje srečanje Petra
in Janeza s hromim, ki v moči Jezusovega
imena vstane in hodi (Apd3,3-6). Jezusova
roka je tista, ki z našo roko pomaga drugim
vstati. Vendar to ne gre na preprost način.
Papež Frančišek je poudaril, da v Apostolskih
delih oznanjanje evangelija ni le v besedah,
ampak v konkretnih dejanjih, ki izpričajo
resnico oznanila. Gre za čudeže in znamenja
(Apd2,43), ki so se dogajala po apostolih in
dokaze, da delajo v Kristusovem imenu.
Hromi v omenjenem odlomku predstavlja
tiste, ki jih družba izključi in odmetava. Stoji
ob tempeljskih vratih, ne sme vstopiti. Prideta
Peter in Janez. Hromi ju gleda, apostola se
zazreta vanj in ga povabita, naj ju pogleda na
drugačen način – ne, da bi prosil vbogajme,
ampak da bi prejel drugačen dar. To se res
zgodi. Tedaj mu Peter reče: srebra in zlata
nimam, dam pa ti, kar imam v imenu Jezusa
Kristusa – vstani in hodi (Apd3,6). Apostola
sta vzpostavila »odnos«, saj je to način, s
katerim se Bog rad razodeva. Papež v tem
odlomku kaže na karitativno Cerkev, ki vidi
tistega, ki je v težavah; ne zapira oči, zna
gledati človeštvu v obraz, da ustvari mostove
prijateljstva in solidarnosti namesto pregrad
(Kateheza 7.8.2019).
Ob drugi priložnosti
je papež opozoril na
velik pomen načina
govorjenja, predvsem na
vse pogostejše širjenje
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Zame je pomembno:
dajal bom odgovor
Bogu za vsako svojo
besedo, za vsako
svoje dejanje. Mislim,
da bo lažje dajati
odgovor Bogu kot
nepoštenim ljudem.
Franc Sodja

lažnih novic. Pravi, da vsi živimo nenehno
na robu med resnico in lažmi. Takšen način
komuniciranja hromi človeštvo. Tisti, ko
opravljajo, s svojimi jeziki mečejo »razstrelivo«
in nato odidejo. Posledice pa ostanejo, ker jezik
ubija kot nož (Kateheza 9.7.2019).
Prostovoljci Karitas v papeževih nagovorih
lahko vedno znova črpamo moč in navdih za
naše delo. Seveda ne moremo delati čudežev,
a v moči božje besede lahko vzpostavljamo
»odnos«, ki bogati. Prav tako je naša
naloga, da si prizadevamo za dostojen način
komuniciranja. Naša govorica mora biti v duhu
iskanja resnice, strpnosti, jasnosti in miru ter v
spodbujanju kulturnega sporazumevanja. Tudi
na ta način lahko obogatimo druge.
ZAHVALA
Ob smrti Franca Blejca je za Župnijsko
karitas daroval dobrotnik. Iskrena hvala!
Sodelavci Župnijske karitas
Prva sreda v mesecu (4. 9., 2. 10. in 6. 11.)
Na prvo sredo v mesecu se posebej
spominjamo svetega Jožefa. Uro pred mašo
bomo molili in se priporočali njegovi očetovski
skrbi.
PRVI ČETRTEK (5. 9., 3. 10. in 7. 11.)
Na četrtek pred prvim petkom molimo
pred Najsvetejšim za duhovne poklice. Molitve
pred
Najsvetejšim
začnemo ob 18.15.
Molimo za stanovitnost
že poklicanih, za sestro
M. Salomejo Sandro

Trojanšek, ki še naprej moli za nas v Turnišču.
Če vas pot zanese v Prekmurje, ji izročite naše
pozdrave.
Kdo med našimi mladimi bo še stopil na pot
duhovnega poklica? Jezus je naročil samo en
molitveni namen, in sicer za duhovne poklice:
»Prosite Gospoda žetve, naj pošlje delavce na
svojo žetev.« (Mt 9,38) Žetev je res velika in
delavcev je bolj malo.
PRVI PETEK (6. 9., 4. 10. in 31. 10.)
Na prvi petek obiščemo bolnike in ostarele
na domu. Hvala vsem, ki lepo skrbite za svoje
ostarele in bolne. Lepo in prav pa je, da smo
pozorni tudi na njihovo duhovno oskrbo in
povezanost s Cerkvijo ter po zakramentih z
Bogom. Zato vabim vse skrbnike starejših
in bolnih, ki se ne morejo udeležiti sv. maše,
da sporočite svoje želje v župnišče. Morda
poznate koga, ki je prihajal k sv. maši in zdaj
ne more več? Omogočite mu duhovnikov obisk
vsaj enkrat na mesec.
Zvečer eno uro pred mašo molimo za še
nerojene otroke in njihove starše. V tem času
bo tudi priložnost za sveto spoved. Obisk
bolnikov bo tudi v četrtek, 31. 10., ker je 1. 11.
praznik in je nedeljski razpored svetih maš.
Romarski shod pri sv. Notburgi
v Groblje bo v nedeljo, 15. 9., ob 9.30. Zbiranje
bo pred Kulturnim domom v Grobljah, Groblje
1, 1230 Domžale. Potem sledi peš romanje do
cerkve sv. Mohorja in Fortunata v Grobljah,
kjer bo ob 10.00 sveta maša. Po maši sledita
pogostitev in kratek kulturni program. Lepo
vabljeni.
VPISOVANJE SVETIH MAŠ (sobota, 5. 10.)
Vpisovanje sv. maš za november in
december bomo začeli na prvo soboto v
oktobru, to je 5. oktobra, od 7.00 do 8.30.
Seveda lahko prinesete dar za sv. maše tudi po
tem datumu. Kar nekaj terminov za sv. maše
ostane prostih. Naj vam Bog povrne tudi za
darovane maše, ki so opravljene drugje. Vseh
mašnih namenov se spominjamo pri našem
oltarju. Radi se spominjajmo naših rajnih pri
sv. maši.

PRVA SOBOTA V MESECU
(7. 9., 5. 10. in 2. 11.)
Na prvo soboto v mesecu smo povabljeni
k pobožnosti premišljevalnega rožnega venca,
ki ga bomo začeli ob 18.00 pred Najsvetejšim.
Obnovili bomo svojo posvetitev Mariji, ki naj
nas spodbuja k zvestobi Kristusu in našemu
krščanskemu poslanstvu. Ves oktober je
posvečen rožnemu vencu, zato si bomo na prvo
soboto vzeli čas za premišljevanje posameznih
skrivnosti. V tem času bo tudi priložnost za
sveto spoved.
Verouk za odrasle
bo v ponedeljek, 7. 10., po sveti maši. Biblična
skupina bo v ponedeljek, 21. 10., po sveti maši.
Vabljeni.
Molitveni dan za duhovne poklice
bo drugo soboto v septembru, to je 14. 9., na
Brezjah. Geslo je: Tvegaj življenje za Gospoda.
Odhod avtobusa bo ob 8.00. Program na
Brezjah se bo pričel ob 9.00. Prijavite se za
avtobus. Cena prevoza je 10 €.
Stična 2019
Tretja sobota v septembru (21. 9.) je
rezervirana za Stično mladih. Letos je geslo:
Tukaj sem, zgodi se. Iz Domžal bo peljal
poseben avtobus ob 7.00. Mladi, prijavite se
v župnišču! Ceno za avtobus, uro odhoda
avtobusa in višino prispevka za prireditev v
Stični boste zvedeli vsaj 10 dni pred Stično
mladih (okvirna cena je 15 €). Vabljeni.
Krščevanje (8. 9., 13. 10. in 10. 11.)
V septembru in novembru je krščevanje
po sveti maši, v oktobru pa med sveto mašo,
ker bomo ta dan obhajali žegnanjsko nedeljo.
Priprava bo 4. 9. in 9. 10. ob 20.00 ter 6. 11. ob
19.00. Kandidate za krst predhodno prijavite v
župnijski pisarni.
Uradne ure
S 1. septembrom bomo zopet imeli uradne
ure tudi dopoldan, in sicer v ponedeljek in torek
od 8.15 do 9.00. Uradne ure so pa tudi vedno
po večerni maši. V času praznikov uradne ure
odpadejo.

ZAKONSKI JUBILANTI (sobota, 12. 10.)
V soboto, 12. oktobra, bo ob 19.00 v cerkvi
srečanje zakonskih jubilantov iz mengeške
župnije. Povabljeni so vsi, ki so poročeni že 5,
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 ali več let.
Upamo, da s posebnimi povabili ne bomo koga
izpustili. Marsikdo je bil poročen drugje, se je
preselil in podobno, tako da naši podatki niso
popolni. Zato se vsi, ki praznujete, tudi če ne
boste prejeli povabila, pridružite evharistični
daritvi in srečanju po sv. maši v dvorani
župnijskega doma. V primeru lepega vremena
se dobimo ob 18.45 pred župnijsko cerkvijo in
gremo v sprevodu v cerkev. V primeru slabega
vremena se zberemo v cerkvi ob 19.00.
O zakonskih jubilantih pišemo že sedaj
prav zato, da boste načrtovali to srečanje in
se nam pridružili v skupni zahvali Bogu za
zakonsko zvestobo in ljubezen.
Skupina VERA IN LUČ
ima srečanje 22. 9. in 20. 10. ob 15.00.
Srečanje za ministrante
bo v soboto, 28. 9., ob 9.00. Vabljeni tudi novi.
Župnijski pastoralni svet
Prvo srečanje članov bo v torek, 1. 10.,
po sveti maši. Gradivo je na voljo v župnijski
pisarni.
Gasilci v Loki
Sveta maša v Loki bo 5. 10. ob 17.00. Vabljeni.
Generalno čiščenje župnijskega doma
bo v ponedeljek, 2. 9., ob 7.00. Generalno
čiščenje župnijske cerkve bo v ponedeljek, 23.
9., ob 7.00. Vabljene vse skupine.
Molitveni plesi
bodo 21. 9., 19. 10. in 16. 11. vedno ob 20.00 v
župnijskem domu. Vabljeni.
MLADINSKA SREČANJA (vsak petek)
V župniji imamo mladinsko skupino.
Zbere se vsak petek po večerni sv. maši, ki se
zdaj začne ob 19.00. Prvič se bomo srečali 27.
9. Mladi, pred vami je veliko izzivov. Bodi tudi
ti priča Božjega usmiljenja. Pridi tudi ti! Še

prej pa si povabljen/a, da se udeležiš srečanja
verne mladine v Stični 21. 9.
ROŽNI VENEC V OKTOBRU
V oktobru prihaja k nam spodbuda za
molitev rožnega venca.
Vsak dan bomo molili rožni venec pol
ure pred sv. mašo, razen ob sredah ter na prvi
četrtek, petek in soboto, ko se molitev začne že
eno uro prej.
Ob nedeljah ga bomo molili pred
sv. mašami. Poleg tega se bomo zbrali k
popoldanski skupni molitvi, in sicer:
– na rožnovensko nedeljo, prvo v oktobru
(5. 10.), bo na Homcu ob 14.00 rožni venec, ob
14.30 sv. maša in nato procesija z Marijinim
kipom;
– na drugo nedeljo (13. 10.) bo molitev
rožnega venca v loški cerkvi ob 15.00,
– na tretjo nedeljo (20. 10.) bo molitev
rožnega venca pri kapeli sv. Lucije v Topolah
ob 15.00,
– na četrto oktobrsko nedeljo (27. 10.) bo
molitev rožnega venca v župnijski cerkvi v
Mengšu ob 15.00.
Rožni venec je pomembna oblika molitve
Cerkve in posameznikov s premišljevanjem
glavnih skrivnosti našega odrešenja. Zato
ga nekateri imenujejo tudi evangelij ubogih.
Oktober je torej spodbuda za skupno
ponavljalno molitev, prav tako pa za molitev v
naših družinah. Povabljeni ste, da zmolite vsaj
eno desetko rožnega venca vsak dan. Molitev
rešuje svet!
Prehod na zimski čas (nedelja, 27. 10.)
Na zadnjo oktobrsko nedeljo prestavimo ure
nazaj na sončni čas. To pomeni, da bomo spali
eno uro dlje, večeri pa bodo krajši. Večerna sv.
maša se bo ob tem datumu prestavila na 18.
uro. Hvala za razumevanje!
Prav tako se bodo po tem datumu za eno
uro prestavile uradne ure Župnijske karitas in
vse druge dejavnosti, ki so vezane na sv. mašo.
ZAVOD ANTONA MARTINA SLOMŠKA
V tem zavodu delujejo gimnazija, dijaški
dom, Montessori OŠ in vrtec, glasbena in
baletna šola ter medgeneracijska akademija. S

finančnim zlomom Nadškofije Maribor je bilo
zastavljeno tudi premoženje zavoda. Stavba
zavoda je ocenjena na 5 milijonov evrov.
Polovica zneska je bila zbrana s pomočjo
domačih in tujih donatorjev. Drugo polovico je
zagotovila ljubljanska nadškofija s posojilom.
Sedaj morajo vračati posojilo z obrestmi.
Zato bo v nedeljo, 27. 10., pri sveti maši ob
8.00 in 10.00 maševal in pridigal direktor
zavoda Antona Martina Slomška dr. Ivan
Štuhec. Kar se bo nabralo v puščico, bo šlo z
njim za poplačilo posojila. Lahko pa svoj dar
nakažete na TRR SI56 0451 5000 3153 493
Nova KBM, sklic SI00 19900, namen pomoč
za odkup stavbe. Dav. št. 26341395. Naslov:
ZAVOD ANTONA MARTINA SLOMŠKA,
VRBANSKA CESTA 30, 2000 MARIBOR.
Za podporo in sodelovanje že vnaprej
hvala.
MIVA
Za nova vozila za slovenske misijonarje
smo ob Krištofovi nedelji, 20. in 21. julija,
zbrali 3.634,50 €. Bog povrni.
Žegnanje v Loki 4. 8.
Pri ofru se je zbralo 637,40 €. Bog povrni.
Petrov novčič
Na praznik sv. Petra in Pavla v soboto, 29.
6., smo za potrebe svetega očeta zbrali 311,90
€. Bog povrni.
Misijonska nedelja (19. in 20. 10.)
Pri vseh mašah bo nabirka za misijone.
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE
21. september: Topole in Dobeno
23. september: vse skupine, generalno
		 čiščenje cerkve
28. september: Pristava in M. Mengeš
		 zahodno od Liparjeve
5. oktober: V. Mengeš od Grobeljske
		 do Kolodvorske
12. oktober: V. Mengeš severno od
		 Prešernove in Kolodvorske
19. oktober: M. Mengeš vzhodno
		 od Liparjeve
26. oktober: Topole in Dobeno

2. november:
		
9. november:
		

Pristava in M. Mengeš
zahodno od Liparjeve
V. Mengeš od Grobeljske
do Kolodvorske

VEROUK 2019/2020
KATEHEZA DOBREGA PASTIRJA
je sodoben katehetski pristop, ki celovito
spodbuja otrokove verske zmožnosti. Temelji
na veri v Boga, ki je ustvaril človeka po svoji
podobi. Kateheza črpa vsebino iz razodete
Božje besede in liturgije. Katehet otrokom
posreduje velike skrivnosti vere in skupaj
z njimi prihaja bližje k Bogu. Delo poteka v
mirnem prostoru. Otroci delajo z materiali, ki
jim pomagajo na poti k Bogu.
1. razred Kateheze Dobrega pastirja ima
vpis pri g. župniku. Kateheze bodo ob torkih
od 17.15 do 18.30. Srečanje za starše bo v
TOREK, 10. 9. 2019, ob 17.15.
2. razred Kateheze Dobrega pastirja ima
vpis in srečanje za starše skupaj z otroki v
TOREK, 10. 9. 2019, ob 16.00. Kateheze bodo
ob torkih od 16.00 do 17.15.
3. razred Kateheze Dobrega pastirja ima
vpis in srečanje za starše skupaj z otroki v
ČETRTEK, 12. 9. 2019, ob 17.15. Kateheze
bodo ob četrtkih od 17.15 do 18.30.
Za otroke, stare od 3 do 6 let, bo vpis v
SREDO, 9. 10. 2019, ob 16.30. Kateheze bodo
ob sredah od 16.30 do 17.45.
Kateheza in vpis bosta v atriju, prostoru na
zahodni strani Župnijskega doma.
Urnik verouka v veroučnem letu 2019/2020
Razred
1. razred
2. razred
3. razred
4. razred
5. razred
6. razred
7. razred
8. razred
9. razred

Dan
sreda
četrtek
sreda
četrtek
ponedeljek
torek
ponedeljek
torek
petek

Ura
16.00 in 17.00
16.00 in 17.00
15.00 in 16.00
15.00 in 16.00
15.00 in 16.00
15.00 in 16.00
15.00 in 16.00
15.00, 16.00 in 17.00
14.00 in 15.00

Prispevki za učbenike
Razred Učbenik
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Praznujmo in se veselimo + spričevalo (2 €)
Praznujmo z Jezusom
Kristjani praznujemo skupaj
Pot v srečno življenje (8,5 €)
Znamenja na poti k Bogu (8,5 €)
Skupaj v novi svet (8,5 €)
V življenje (10,00 €)
V življenje (8,5 €)
Za tvojo duhovno rast (12 €)
Evangeliji (5 €)

Učbenike lahko kupite tudi sami v
katoliških knjigarnah.
K prispevku za učbenike tako kot v drugih
župnijah v dekaniji Domžale dodajamo še
prispevek za ogrevanje in druge materialne
stroške v simbolični višini 20 € ter 1 uro
kateheze 10 € na posamezno družino. To
skupno znese 30 € na družino. Hvala za
razumevanje. Če je družina v materialni
stiski, župnija podari tudi delovne in liturgične
zvezke. Denar ne sme biti razlog, da otroci
vernih staršev ne bi mogli hoditi k verouku.
VPIS K VEROUKU 2019/2020
• Vpis v 1. razred – ponedeljek, 2. 9., od
9.30 do 11.00 in od 17.00 do 18.30 v župnijski
pisarni.
• Vpis od 2. do 9. razreda – četrtek, 5. 9.,
od 17.00 naprej. S seboj prinesite podpisano
veroučno spričevalo.
Za vpis otroka v 1. razred prosimo, da s
seboj prinesete družinsko knjižico, če otrok
ni bil krščen v Mengšu. Tam so že zbrani
podatki o datumu in kraju otrokovega krsta.
Če družinske knjižice nimate, prinesite krstni
list svojega otroka.
ZAČETEK VEROUKA
Z veroukom bomo začeli po nedelji, 8.
septembra, ko bomo ob 10.00 imeli katehetsko
sveto mašo in blagoslovili šolske torbe.

Delovni
zvezek
10 €
10 €
10 €
5,5 €
5,5 €
5,5€
5,5 €
5,5 €
ni

Liturgični
zvezek in listki
3€
3€
3€
3€
3€
3€
3€
3€
3€

Sestanek za starše otrok, ki obiskujejo 3.
razred verouka, to so bodoči prvoobhajanci,
bo v sredo, 2.oktober., ob 20.00.
Sestanek za starše otrok, ki obiskujejo 4.
razred verouka, bo v četrtek, 12. 9., ob 19.30.
Sestanek za starše otrok, ki obiskujejo
9. razred verouka, bo v torek, 8. oktobra ob
20.00.
Sestanek za starše otrok, ki obiskujejo 1.
razred verouka bo v sredo, 9. oktobra ob 19.30.
Sestanek za starše otrok, ki obiskujejo 2.
razred verouka, bo v četrtek, 10. oktobra ob
19.30.
Sestanek za starše otrok, ki obiskujejo 8.
razred verouka, bo v torek 15. oktobra ob
19.30.
Srečanje za starše predšolskih otrok bo
v soboto 5. oktobra ob 16.00. Vodi s. Andreja
Čakš
Srečanje za matere bo v četrtek 24.
oktobra ob 20.00. Vodi gospa Nadja Mehle.
Vloga in poslanstvo matere sredi današnjega
sveta. Pogovorna skupina.
ORATORIJ 2019
Letošnjega oratorija, ki ga je vodil Jaka
Korenjak, se je udeležilo 187 otrok in 39
animatorjev. Zahvaljujemo se vsem, ki so
kakorkoli pripomogli pri izvedbi letošnjega
oratorija.

Imaš moč!

SEZNAM BRANJA BERIL – SEPTEMBER IN OKTOBER 2019
Gospod, vse dobrine nam podarjaš za ceno truda.(Leonardo da Vinci)
22. nedelja med letom

1.9.

23.nedelja med letom MALI ŠMAREN

8.9.

24.nedelja med letom

15.9.

25.nedelja med letom

22.9.

26.nedelja - MIHAELOVA
CELODNEVNO ČEŠČENJE

29.9.

27. nedelja - rožnovenska

6.10.

28. nedelja med letom

13.10.

29. nedelja med letom

20.10.

30. nedelja med letom

27.10.

Župnija Mengeš
Trdinov trg 9
1234 Mengeš
telefon: 01/723 01 10
Svete maše
Nedelja: 800, 1000 in 1900
Delavniki: 1900

8.00
10.00
8.00
10.00
8.00
10.00
8.00
10.00
8.00
10.00
!! 18.45 !!
(SKLEP)
8.00
10.00
8.00
10.00
8.00
10.00
8.00
10.00

Rok Burja
Sara Košak
Andrej Potočnik
Valentin Smukavec
Zvonka Košak
Martina Burja
UVODNA VEROUČNA MAŠA
Helena Škrlep
Janez Slokan
Bojan Mehle
Katarina Štruklec
Katarina Marin Hribar Mija Labrović
Ana Pišek
Andrej Mehle
Andrej Potočnik
Rok Burja
Marička Benda
Bojan Bartulović
Janez Bregar
Tea Žnidar
Helena Škrlep
Rok Posavec
Zvonka Košak
Urša Posavec
Katarina Marin Hribar
DRUŽINSKA MAŠA
Katarina Štruklec
Ana Pišek

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

Sara Košak
Valentin Smukavec
Janez Slokan
Marička Benda
Martina Burja
Mija Labrović
Tea Žnidar

Odgovarja
Marko Košir, župnik
telefon: 040 200 367
e-pošta: marko.kosir@rkc.si
https://zupnija-menges.rkc.si/

