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OB MESECU SPOMINA NA RAJNE

Mesec november je posebej posvečen 
molitvi za rajne. Nekateri za 1. november 

posebej uredijo grobove. Res hvalevredno je, 
da grobove svojih dragih urejamo vse leto 
in ne le za dan, ko smo vsi na pokopališču. 
Urejanje grobov radi povežimo tudi z molitvijo 
za pokojne.

Lepa je navada, da molimo za duše v vicah. 
To je spomin na vse pokojne s prošnjo, naj 
Gospod tistim, ki so še na poti očiščevanja v 
vicah, podeli svoj pokoj in mir pri sebi. Mnogi 
pokojni so pred Bogom že v vrstah svetnikov. 
Drugi pa še potrebujejo našo pomoč in molitev 
na poti v večnost.

Nekdo umre, preden se je spravil s svojim 
sosedom. Kako se bosta oba srečala pred 
Božjim obličjem, če nosita v sebi sovraštvo? 
Morala se bosta spraviti, očistiti, odpustiti 
… Zato radi molimo za vse pokojne, da bodo 
uživali svoj mir. Ko pa bodo prišteti k svetim, 
bodo oni naši priprošnjiki pri Bogu za nas, ki 
smo še na poti skozi življenje.

Molitev za rajne nas dela realiste. Edina 
gotovost našega življenja je smrt. Zato z 
molitvijo za pokojne tudi mi postajamo realisti 
v tem življenju.

leto XXVIII
2019
številka 1111

Naš napredek je odvisen od 
Boga in od nas samih: od božje 

milosti in od naše volje. 
mati Terezija

Vabljeni, da se nam pri tej molitvi 
pridružite. Pri vsakem rožnem vencu pol ure 
pred mašo molimo tudi desetko za duše v vicah 
ali pa dodamo vsaj en očenaš po istem namenu 
pri večernem angelovem češčenju.

Molimo pa tudi za svojo srečno zadnjo 
uro. Morda bo srečna zadnja ura odločilna za 
vso našo večnost? Jezus obljublja tistim, ki 
opravijo pobožnost devetih prvih petkov, tudi 
srečno zadnjo uro. Zato se bomo radi odzvali 
skupni pobudi za opravljanje te pobožnosti, 
enako pa tudi pobožnosti petih prvih sobot 
v mesecu. Več o tem preberite tudi v tem 
Mihaelovem listu.
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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

Bog se zadovolji 
tudi z leseno barako. 

Ne more pa se 
zadovoljiti s praznimi 
srci, z ohlapno vero, s 

praznim življenjem.
Franc Sodja

RAZUMETI, SPOŠTOVATI, SLUŽITI

V Vatikanu se je začela sinoda o Amazoniji. 
Navzoče je na začetku nagovoril papež 

Frančišek, ki je poudaril, da je ključnega 
pomena  amazonska ljudstva razumeti, jih 
spoštovati in jim služiti. Tega se ne moremo 
naučiti v parlamentu ali ob okroglih mizah; 
sinoda, ki je zborovanje škofov, izbranih 
duhovnikov in laikov, je priložnost za 
premišljevanje, izmenjavo mnenj, ponižno 
poslušanje  in pogumno ter odkrito govorjenje. 
Sinoda ima pastoralno, kulturno, družbeno in 
ekološko razsežnost. Nad vsem pa je ljubezen, 
ki jo moramo izprositi od Svetega Duha, da jo 
položi v nas.

Ljudstvom Amazonije se je potrebno 
približati s spoštovanjem njihove zgodovine 
in kulture. Domorodna ljudstva imajo 
svojo identiteto: imajo svojo modrost, 
samozavedanje, lasten način čutenja in gledanja 
na stvarnost. Približevanje mora preseči 
ideološko kolonizacijo, ki je v preteklosti ta 
ljudstva uničevala in zreducirala. Pridi, Sveti 
Duh! (Vatikanske novice, okt. 2019)

Sodelavci karitas pa delamo tu, v župniji 
in zdaj. Srečujemo se z našimi ljudmi in tudi 
z ljudmi iz drugih okolij. Mar ne potrebujemo 
tudi mi odprtosti Svetemu Duhu, da se razodene 
v nas, da deluje po naših mislih in dejanjih? 
Za to pa je treba veliko moliti. Moliti, da smo 
sposobni pravih razmišljanj, izmenjave stališč, 
ponižnega poslušanja 
in zavedanja, da 
posameznik ne ve vsega 
in ne nazadnje – skrbeti 
za bratsko vzdušje.

DEL DOHODNINE LAHKO NAMENIM 
ŽUPNIJSKI KARITAS

S Slovenske karitas smo dobili spodbudo, da 
zaposlene povabimo, da del dohodnine za leto 
2019  namenijo Župnijski karitas. Sporočamo, 
da za darovalce odločitev ne predstavlja nobene 
dodatne finančne obremenitve ali stroška. 
Potrebno je le izpolniti in podpisati obrazec, 
ki bo po 1.11.2019 na voljo na policah s tiskom 
v cerkvi ali v prostorih Župnijske karitas. 
Iskreno priporočamo, saj iz zrn nastane kruh.

MANJ SVEČ NA GROBOVE
Ravno v tem letu je bilo veliko povedanega 

o škodljivosti plastike za okolje. Pa vendar bodo 
ob bližajočih praznikih na grobovih gorele 
sveče in prav je tako. Toda bodimo zmerni 
in namenimo dar za Karitas. Sredi cerkve bo 
nabiralnik z napisom: SVEČA MANJ, DARUJ 
ZA KARITAS. Iskrena hvala!

Sodelavci Župnijske karitas

PRAZNIK ZAHVALE 

je dan hvaležnosti in zahvaljevanja, vendar 
ne le za letino in pridelke, ki jih je dala 

narava, ampak tudi za druge darove, npr. za 
spoznanje, svobodo, dobroto, dom, čas, vero. 
Zahvala zajema vse naše življenje – vse, kar 
smo in kar imamo. Cerkev z opozarjanjem na 
pomen zahvale in hvaležnosti Bogu, stvarstvu 
in ljudem prebuja ter krepi osnovno razsežnost 

medsebojnih odnosov in 
jim daje novo kakovost. 
Najvišja oblika 
zahvale za kristjane je 
daritev maše, kjer se 



Bogu Očetu zahvaljujemo za vse, kar nam je 
podarjeno. Maša je prošnja in zahvala obenem, 
zato je praznovanje zahvalne nedelje povezano 
z bogoslužnim obredom.

DOGODKI PRED NAMI

OBISK BOLNIKOV na domu pred praznikom 
vseh svetih bo v sredo, 30. 10.

V ČETRTEK PRED PRVIM PETKOM (31. 
10. po sveti maši) bo molitev za nove duhovne 
poklice in svetost že poklicanih.

ODPUSTEK ZA RAJNE 
Cerkev v prvih osmih dneh novembra 

poklanja popolni odpustek za vsak obisk 
pokopališča in molitev za rajne. Prav tako ga 
je mogoče prejeti v vseh cerkvah in javnih 
kapelah 1. in 2. novembra ter na prejšnjo ali 
naslednjo nedeljo, če smo bili pri spovedi in 
obhajilu, izpovemo vero ter molimo po namenu 
sv. očeta (na primer očenaš).

Zato vam bomo mengeški duhovniki na 
razpolago za SVETO SPOVED. Izkoristite 
vsak dan pol ure pred sv. mašo.

VSI SVETI (petek, 1. 11.)
Svete maše bodo po nedeljskem razporedu 

ob 8.00, 10.00 in 18.00. Popoldan ob 14.00 bo 
bogoslužje božje besede v cerkvi, sledile bodo 
molitve na pokopališču. Ob 17.00 vabljeni k 
molitvi rožnih vencev za pokojne, zato molitev 
za nerojene otroke ta mesec odpade.

VERNE DUŠE (sobota, 2. 11.)
Svete maše bodo prav tako po nedeljskem 

razporedu ob 8.00, 10.00 in ob 18.00. Po 
sveti maši ob 8.00 bodo molitve na starem 
pokopališču. 

PRVA SOBOTA V MESECU (2. 11. ob 17.00)
Prva sobota v mesecu je dan, posvečen 

Marijinemu Brezmadežnemu srcu. Božje 
materinstvo je v Fatimi obljubilo posebno 
varstvo tistemu, ki se bo posvetil tej Božji 
ljubezni. Zato vabljeni k pobožnosti prvih 
sobot. Premišljevalni rožni venec bomo molili 
pred Najsvetejšim eno uro pred sv. mašo.

CELONOČNA MOLITEV PRED 
NAJSVETEJŠIM (z 2. na 3. 11.)

Ves november je posvečen molitvi za 
pokojne. S tem namenom boste lahko prišli 
na celonočno molitev od sobote, 3. novembra, 
od 19.00 do nedelje, 4. novembra, do 7.45. 
Dobrodošli ste katero koli uro noči. Vzemite si 
čas za molitev. Jezus vas ne bo razočaral.

ZAHVALNA NEDELJA 
(2. 11. zvečer in 3. 11.)

Pri vseh mašah bo ofer za župnika. Hvaležen 
sem vsem in vsakemu posebej za to, kar dobrega 
storite za župnijo na verskem (duhovnem) 
ali materialnem področju. Zavedam se, da je 
težko zajeti vse, ki za župnijo molite, pojete, 
ministrirate, berete, skrbite za okolico cerkve, 
poučujete verouk, sodelujete v Karitas, krasite 
in čistite cerkev ter župnijski dom itd. Zato 
se še enkrat iskreno zahvaljujem vsem, ki s 
svojo pomočju prispevate, da župnija lepo 
funkcionira. Bogu in Vam hvala. 

VEROUK ZA ODRASLE bo v ponedeljek, 4. 
11., po sveti maši.

SREČANJE ZA STARŠE otrok 5. razreda bo 
v torek, 5. 11., ob 19.00.

PRVA SREDA (6. 11. po sveti maši)
Prva sreda v mesecu je posvečena češčenju 

sv. Jožefa. V Mengšu je že ustaljena navada, 
da na prvo sredo molimo na čast sv. Jožefa. 
Pridružite se nam pri sv. maši in češčenju 
Najsvetejšega na čast sv. Jožefu po njej. Naj 
sveti Jožef varuje naše družine.

GLASBENA PRIREDITEV (četrtek, 7. 
11., ob 19.00 v župnijski cerkvi)

Prisrčno vabljeni na meditacijo ob pesmi in 
besedi, ki jo bo izvedel basist Luka Debevec 
Mayer (Slovenec iz Argentine). Ob tem bo 
predstavil svojo zgoščenko, ki je lani izšla pri 
Založbi Družina.

SVETA MAŠA V DOMU POČITKA bo v 
petek, 8. 11., ob 10.00.



VAJE ZA MINISTRANTE bodo v soboto, 9. 
11., ob 9.00.

TAIZEJSKA MOLITEV bo v soboto, 9. 11., 
ob 19.00.

PEVSKE VAJE za veroučence bodo v nedeljo, 
10. 11., ob  9.50.

SVETI KRST bo v nedeljo, 10. 11. 2019, ob 
11.00. 

PRIPRAVA STARŠEV IN BOTROV na 
krst (sreda, 6. 11. 2019, ob 19.00)

Starši predhodno otroka za krst prijavijo 
v župnijski pisarni. S seboj prinesite otrokov 
rojstni list in potrdilo o botru, če živi v drugi 
župniji. Seveda tudi družinsko knjižico, če ste 
cerkveno poročeni. 

SESTANEK ŽPS bo v torek, 12. 11., po sveti 
maši. Člani, lepo povabljeni. 

DRUGA SREDA (13. 11. po sveti maši)
Drugo sredo v mesecu je molitev namenjena 

za župnijo.

SREČANJE STARŠEV BODOČIH 
PRVOOBHAJANCEV (sreda, 13. 11., ob 
19.00)

Starši otrok 3. razreda, lepo vabljeni. Tema: 
sveta spoved.

ŽUPNIJSKO ROMANJE (sobota, 16.11., ob 
7.00)

Po posvetu s člani ŽPS vas vabim na 
enodnevno župnijsko romanje na Štajersko. 
Želimo obiskati štiri župnijske cerkve v 
Mariboru. V programu je tudi kosilo. Cena 
prevoza in kosila je 25 €, če je vsaj 35 romarjev. 
Prijave zbiram do 4. 11., da sporočim glede 
kosila. Če do takrat ne bo dovolj prijav, romanje 
odpade. 

MOLITVENI PLESI bodo v soboto, 16. 11., 
ob 20.00.

PREDSTAVITEV BIRMANCEV (nedelja, 
17. 11., ob 10.00)

Po pridigi se bodo predstavili letošnji 
kandidati za prejem zakramenta sv. birme 
(veroučenci 9. razreda). Med sveto mašo bodo 
oddali birmansko prijavnico. Na njej so tudi 
podatki o izbiri njihovih botrov. Vse vernike 
pa prosim, da molijo za birmance. Pod oltarjem 
boste lahko vzeli listek z imenom in priimkom 
birmanca ter seveda zanj molili.

SREČANJE VERA IN LUČ bo v nedeljo, 17. 
11., ob 15.00.

BIBLIČNA SKUPINA bo v ponedeljek, 18. 
11., po sveti maši.

TRETJA SREDA (20. 11. po sveti maši)
Tretjo sredo v mesecu je molitev v čast 

usmiljenemu Jezusu.

PREDAVANJE ZA BIRMANCE, 
NJIHOVE STARŠE IN BOTRE (sreda, 20. 
11., ob 19.00)

Tema predavanja: Bog je Ljubezen. 
Predavateljica bo dr. Polona Vesel Mušič.

PRAZNIK SVETE CECILIJE 
(petek, 22. 11.)

Vsem cerkvenim pevkam, pevcem, 
zborovodjem in organistom ter psalmistom in 
ostalim inštrumentalistom se zahvaljujem za 
vaš prispevek pri liturgiji. V ozadju je veliko 
pevskih vaj, igranja na orgle in inštrumente. 
Bog vam vsem povrni! Ta dan bo sveta maša 
tudi za pokojne pevce. Vabljeni k sveti maši. 
Po maši bo v pevski sobi blagoslov novih omar 
za note. 

SKLEP CERKVENEGA LETA (nedelja, 
24. 11.) in DRUŽINSKA SVETA MAŠA 

Na to nedeljo obhajamo slovesni praznik 
Jezusa Kristusa, Kralja vesoljstva. Pri maši ob 
10.00 bodo sodelovali veroučenci 5. razreda in 
njihovi starši.

REVIJA CERKVENIH ODRASLIH 
MEŠANIH PEVSKIH ZBOROV dekanije 
Domžale bo v Mengšu 24. 11. ob 15.00. 



Vabljeni! Gospodinje prosim za pecivo, s 
katerim bomo pogostili 250 pevk in pevcev. 
Prosim, da pecivo dostavite v župnijski dom v 
soboto, 23. 11., med 17.00 in 17.55 ali v nedeljo 
na samo prireditev ob 16.30.

ČETRTA SREDA (27. 11. po sveti maši)
Četrto sredo v mesecu je molitev po 

namenu župnije.

SLOMŠKOVO BRALNO PRIZNANJE 
(petek, 29. 11., ob 16.00)

Otroci, ki ste vključeni v to bralno 
priznanje, pridite v župnijski dom.

1. ADVENTNA NEDELJA (sobota, 30. 11., 
in nedelja, 1. 12.)

Pri vseh mašah bo blagoslov adventnih 
venčkov (lahko jih naredite doma ali kupite 
pred cerkvijo). Pri sveti maši ob 10.00 bo 
sodelovala birmanska skupina.

ROMANJE PO FUNTKOVI POTI v Šinkov 
Turn bo v nedeljo, 1. 12., ob 13.30. Tam bodo 
ob 15.00 pete litanije. Lepo povabljeni peš ali 
z avtomobili!

KULTURNI VEČER (torek, 3. 12. 2019, 
ob 18.45)

Na obletnico Prešernovega rojstnega dne, 
3. decembra, ob 18.45 (po sveti maši) bo 
v župnijskem domu živahen kulturni večer. 
Pisatelj Ivan Sivec, ki od leta 1972 živi in 
ustvarja v Mengšu, letos pa je delavno obeležil 
svoj 70. rojstni dan, nam bo o Francetu 
Prešernu in Jerneju Kopitarju povedal veliko 
lepih zgodb, dodal pa bo še pripoved o alpinistu 
Cenetu Kramarju, ki se je smrtno ponesrečil 
v francoskih gorah na poročnem potovanju. 
Pisatelj Sivec je napisal največ knjig v Sloveniji 
(157), že poldrugo desetletje pa je med tremi 
najbolj branimi. Doslej je imel več kot 1000 
literarnih večerov. Nekatere knjige bo mogoče 
kupiti, in to po znižani ceni. Pridite vi in vaši 
prijatelji!

Izšel je novi MARIJANSKI KOLEDAR za 
leto 2020 (vrednost 2,50 €), ki ga lahko dobite 
v župnijski pisarni. 

Župnija Mengeš in Aritours vabita na 
ROMANJE V JUŽNO ITALIJO od 25. do 
29. aprila 2020. Obiskali bomo Padovo, Assisi, 
San Giovani Rotondo, Monte Sant Angelo, 
Bari, Alberobelo, Termoli in Mengeš. Cena je 
389 € za 45 oseb ali 449 € za 35 oseb. Prijave 
bom zbiral od 4. 11. od 8.15 dalje. Ob prijavi je 
potrebno vplačati 50 €. Možno je plačevanje na 
obroke. Če ne bo dovolj prijav za en avtobus 
do 1. 12., se bodo naši skupini pridružili tudi 
romarji iz drugih krajev. 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE 
IN ŽUPNIJSKEGA DOMA
 9. november: V. Mengeš od Grobeljske 
  do Kolodvorske
 16. november: V. Mengeš severno 
  od Prešernove in Kolodvorske
 23. november: M. Mengeš vzhodno 
  od Liparjeve
 30. november: Topole in Dobeno

ZAČETEK SKAVTOV V MENGŠU 
(SOBOTA, 12. 10. 2019)

V soboto, 12. 10., se je ob 11.00 pred 
župnijsko cerkvijo zbralo 48 skavtinj in 
skavtov, ki so se vključili v četo (30 članic in 
članov) ter klan (10 članic in članov), nekaj 
pa je bilo seveda tudi voditeljev. Najprej smo 
razvili slovensko in skavtsko zastavo. Potem 
nas je pozdravil skavtski voditelj Andrej Čuk. 
Sledila sta uvodna molitev in duhovni nagovor. 
Potem smo spoznali nekaj osnovnih skavtskih 
veščin. Ob 13.00 so se nam v cerkvi pridružili 
še starši. Po sveti maši je nastala »gasilska« 
fotografija. 

HALLOWEEN JE PROSLAVLJANJE 
SMRTI IN PEKLA!

Obred diaboličnega češčenja
Te dni  nas z vseh strani vabijo reklame 

na »čudovito zabavo« ob dnevu Halloweena. 
Izjemno bogata paleta ponudbe seveda ne 
omenja, da dejansko gre za goltajoči vrtinec 
-  ples Prešernove Urške s Povodnim možem! 
Takole pravi visoka satanistična svečenica: 
»Halloween daje možnost najbolj običajnim 



ljudem, da za eno noč okusijo moč Zla in 
imajo priložnost, da plešejo s Hudičem. Vidim 
sataniste širom Sveta, ki se družijo v majhnih 
skupinah to noč in nazdravljajo peklenskim 
silam.« J. M. v svoji knjigi poudarja, da je ta 
dan najpomembnejši za iniciacijo satanistov. 
To je dan, ko še dandanes žrtvujejo Satanu 
življenja živali in celo ljudi, od otrok dalje, 
v grozljivih satanističnih obredih. Zlo še ni 
pokončano, vsako leto izgine v teh obredih 
na tisoče ljudi. Okultisti in satanisti združeni 
pošiljajo v Svet močne zle duhove, zle sile. 
Odkrito promovirajo smrt, hudiče, čarovnike/
ce/ in razne okrutne hude duhove. 

Če prisostvujemo takim zabavam, se, 
morda nevede, izpostavljamo delovanju raznih 
duhov in demonov. To ni dan zabave, pač pa 
delovanja izjemne povezanosti satanistov in 
močnega čarovništva, nobena od teh sil ni 
nedolžna. Ne igrajmo se z Zlom, z duhovi in 
demoni! 1 Kor 10, 20-22.

  
Poganske korenine Halloweena

Pa poglejmo še zgodovino. Starodavni 
Kelti so naseljevali Anglijo, Wales, Škotsko, 
Irsko in severozahodno Francijo. Že v VI. 
stoletju pred Kristusom so se od starega leta 
poslavljali s Praznikom sonca 31. oktobra. 
Prakticirali so pogansko religijo pod vodstvom 
njihovih duhovnikov – Druidov. Slednji so 
zasloveli tudi zaradi kamenitih spomenikov 
(Stonehenge) in drugih astronomskih 
koledarjev, ki so jih oblikovali. Konec leta je 
bil zanje čas, ko je po njihovem verovanju bog 
smrti dovolil rajnim, da so se vrnili na zemljo 
in jo napolnili s smrtjo in strahom, saj je bila 
ločnica med živimi in mrtvimi izbrisana in vsi 
so se pomešali med seboj. Kelti so verovali, da 
so tisto noč prišle na dan pošasti in hudobni 
duhovi, da bi ustrahovali svet. Te pošasti in 
hudobne duhove, pa je bilo potrebno pomiriti 
in se obvarovati pred njihovim vplivom. Zato 
so jim uprizarjali strah zbujajoče prizore in 
se šemili, da bi jim bili čimbolj podobni in bi 
se izmuznili njihovim grozečim polgedom. 
Darovali so jim tudi hrano in kurili grmade, pa 
človeške žrtve.

Noč, ko ni nihče mirno spal
Po keltskem verovanju so duše nekaterih 

mrtvih bile ujete v telesih divjih živali in rešiti 
jih je bilo mogoče z darovanjem žrtev (in to celo 
človeških) bogovom. Originalna Halloween je 
bila grozljiva noč žrtvovanja ljudi. V tej noči 
so njihovi druidi darovali na različne načine 
otroke – žive so sežgali v ognju, njihov prah pa 
polagali v izdolbene posode, nekatere so ubijali 
s puščicami, jih nabadali na palice, pili njihovo 
kri, uživati jih je bilo nadvse koristno ...  Vsaka 
vas je morala vsako leto darovati otroka, 
nihče pa ni vedel, katerega prvorojenca bodo 
svečeniki izbrali. Morija se je končala šele s 
pokristjanjevanjem, kljub temu pa so potomci 
še ohranili nekatere starodavne običaje in 
šege. Tako praznujejo tudi noč čarovnic. V 
sodobnem času se zbirajo na ta dan satanisti 
po vsem svetu in darjujejo satanu tudi človeške 
žrtve in opravljajo magične obrede.  

Mnogi dandanes ne poznajo starodavnih 
keltskih verovanj in žrtvovanja ljudi. Tako jim 
je Halloween postal noč zabave v oblačilih 
čarovnic ipd.  Je mar čas mogel razvodeniti težo 
spomina na te človeške žrtve?  Bi mogli mi čez 
stoletja brez predsodkov sprejeti praznovanje 
ljudi, našemljenih v oblačila morilcev žrtev 
v Kočevskem rogu ali Barbarinem rovu ali 
koncentracijskih taboriščih in to na samo 
obletnico imenovanih morij? Ali pa morda 
spomin na od Druidov pomorjene nedolžne 
otroke nima iste teže? Stvar etike in kulture, 
predvsem pa srca. 

Paradoks današnjega časa
Dandanes hočemo za vse uveljaviti 

znanstveni pristop, gledamo pragmatično, 
Boga je svet zavrnil kot zastareli mit, kot 
hudobnega duha, čemur je sledila duhovna 
praznina, ki jo je treba zapolniti. Tako se je 
svet pričel zatekati k poganskim praksam 
in vraževernosti. Kultura smrti današnjice 
je povzročila, da nas ne ganejo milijoni 
splavljenih otrok in še mnogo večje množice 
umirajočih zaradi lakote in zapuščenosti. 
Svet se raje prepušča tokovom sodobne (sub)
kulture, tako se v življenja ponovno vrača 
strah in negotovost, ter smrt in onostranstvo 
brez Boga. Tako z obredi poizkuša ukrotiti 



sicer neobvladljive sile.  Popolnoma nekritično 
se prepušča raznoraznim ezoterinim in 
magičnim praksam, negativne posledice, ki se 
odrazijo večkrat šele po daljšem času (»strup 
z za nekaj časa odloženim delovanjem«), pa 
so lahko usodne. V take aktivnosti pritegnejo 
celo otroke. Tako sem pred leti prebrala v reviji 
za osnovnošolce, da je klicanje duhov  povsem 
nenevarna in odlična družinska zabava. Je 
bila to samo ignoranca znane avtorice ali so 
bile posredi druge tendence? Pojavlja pa se 
tudi praznovanje Hallowena doma, v šolah 
in celo vrtcih! Ne dovolimo jim, da se tega 
udeležujejo! Nevednost namreč nikogar ne 
zavaruje pred posledicami zla! Če verjamemo 
ali ne, da je peč vroča, ob dotiku nas opeče, 
torej zavarujmo nevedne!

Halloween in kristjan – pridruži se nam!
Seveda pa kristjani praznujemo Halloween 

(dan pred praznikom vseh svetih) – vendar 
tistega s krščanskimi koreninami. V cerkvah 
pripravljamo molitvena bdenja za blagoslov 
in varstvo naroda in rešitev duš iz vic –
organiziraj ga tudi ti v tvoji župniji. Bodi luč v 
temi! Skupaj slavimo Gospoda Življenja!

Tega dne se pripravljamo na praznik vseh 
svetih in vernih duš, tudi tistih svetih, ki niso 
bili kanonizirani. Spominjamo se z ljubeznijo 
vseh dragih našemu srcu ter molimo zanje in 
darujemo maše – kakor tudi za vse pozabljene 
duše, da bi čimprej dosegli tisto popolnost, ki 
je vstopnica za Nebesa. Na dan vernih duš se 
spominjamo vseh, ki so umrli v Kristusu in 
imajo zagotovljeno rešenje, a še niso dosegli 
svetosti v Gospodovi očiščujoči ljubezni. 
Povabljeni smo, da molimo za naše prednike, 
zanamce, prijatelje, sosede, neznance, vse 
brate in sestre in prosimo zanje, da bi dosegli 
nebeško kraljestvo. Gospod nam namreč 
obljublja, da oko ni vedelo, uho ni slišalo in 
v človekovo srce ni prišlo, kar je On pripravil 
njim, ki ga ljubijo.  Bog pa neizmerno ljubi 
vse ljudi, zato je tudi za vse pripravil prostor v 
nebesih – le odločiti se je potrebno Zanj. 

Zatorej storimo, kakor nas nagovarja 
Sveto pismo Sir 2,18: »Vrzite se v naročje 
Gospodovo…, zakaj kakor je velik, tako je tudi 
usmiljen!«

Pa prijetne praznike vsem ob obujanju 
spominov in molitvi zanje, ki so odšli h 
Gospodu pred nami!

Magdalena Ganzitti

8. obljuba
GOREČI BODO HITRO DOSPELI DO 
VELIKE POPOLNOSTI, ČE SE MI 
BODO POPOLNOMA POSVETILI IN ME 
ČASTILI IN LJUBILI

Hitro? Nismo navajeni takih obljub. Iz 
izkušenj vemo, da napredujemo počasi.

Tudi v tej Jezusovi obljubi nas nekoliko 
zadržuje njegovo pogoj: če in popolnoma. 
Saj smo ljudje že po stvarjenju nekakšni 
polovičarji. Šele v izpolnjeni težnji po drugem 
človeku postanemo celota, čemur pravi Jezus 
eno telo. Tu pa naenkrat ta popolnoma. 

A če na stvar pogledamo drugače, vse 
postane bolj razumljivo in tudi sprejemljivo. 
Saj se v življenju večkrat brez pridržka komu 
povsem izročimo. Recimo kirurgu, kadar 
nam gre za življenje. In če se do zadnje moči 
posvečamo družini, poklicnim dolžnostim 
pa celo raznim konjičkom, potem drži, da se 
zmoremo popolnoma posvetiti tudi Jezusovemu 
Srcu; čaščenje in ljubezen do Njega sta v 
posvetitvi vključeni skoraj samodejno. 

Duhovno goreči kristjani torej lahko 
dosežejo kar najvišjo stopnjo: duhovno 
popolnost. Gotovo pa ne brez napora. Ovira 
so razne posvetne potrebe in želje. Ovira 
utegne postati tudi brezpogojna ljubezen. Saj 
je že človeka, ki nam je ljub in drag in živi z 
nami, včasih težko resnično ljubiti. Kako naj 
do visoke popolnosti ljubimo Jezusa, ki ne 
hodi z nami v človeško postavi in ne govori z 
nami v našem pogovornem jeziku. Tolikokrat 
nam je odveč priti k delavniški sveti maši, 
čeprav vemo, da nas Jezus čaka v tabernaklju. 
Odveč se nam zdi prezgodaj posedati v cerkvi 
in skupno moliti rožni venec. Ni nam prav, 
če sveta maša traja nekoliko dlje. Težko je 
odpuščati, težko se je premagovati, težko 
vztrajati v dobrem. Neradi se izpostavljamo 
in se v kakem pogovoru postavimo na stališče 
Cerkve. Podlegamo skušnjavam, pozabljamo 
na trdne sklepe … Vse to kaže, da naša ljubezen 
do Boga ni popolna. 
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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
 https://zupnija-menges.rkc.si/

Res je: Jezus zahteva veliko – ga častiti, 
ljubiti in se mu popolnoma posvetiti. Vendar 
tudi obljublja veliko: največjo mero popolnosti. 
Bi si mogli želeti še več? Velika popolnost 
prinaša tudi največjo osebno srečo, notranji 
mir in najlepše odnose z bližnjimi. Popolnost 
in svetost imata svoj razpon: zmoremo biti bolj 
ali manj popolni. Jezus nam obljublja veliko 
popolnosti. In ta naj bo naš cilj. 

Zadoščevanje Jezusovemu Srcu je 
zanesljiva pot navzgor. Pravi planinci in vneti 
gorniki vedno izbirajo težje smeri. Vzdržljivost 
in vztrajnost sta zanje samoumevni.

Z naporom do zvezd. Ta stari latinski rek 
se je dandanes že večkrat dobesedno uresničil. 

Tudi Jezusove obljube se lahko. 
VIR: 1. Grden, M. in Golob, B. Dar 
Jezusovega Srca. Interna uporaba. 

Najdete nas tudi na Facebook strani pod imenom »Skavti Mengeš«


