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MARIJO NOSIJO IN ZAČETEK 
BOŽIČNE DEVETDNEVNICE 
(PONEDELJEK, 16. 12., OB 18. URI)

Slovenska tradicija, da Marijina podoba 
obiskuje domove med božično 

devetdnevnico, je lep običaj v župniji Mengeš. 
Veseli smo odprtosti za Božji nagovor in vero, 
s katero je sprejeta Marija v teh dneh. Naj tudi 
Marijine podobe, ki bodo prihajale na naše 
domove, prinašajo blagoslov in odrešenje.

Marijine podobe, ki bodo prišle na vaš dom, 
bomo blagoslovili v ponedeljek, 16. decembra, 
pri sv. maši ob 18. uri. Lahko jo boste sprejeli 
tudi vi, tako da to javite na enega od spodnjih 
naslovov. Na isti način se boste dogovorili 
tudi za vrstni red Marijinega potovanja, da bi 
prišla do kar največ ljudi. Tisti, ki ste bolni 
ali iz kakšnega drugega vzroka ne morete iz 
hiše, to povejte in Marijo vam bo organizator 
»potovanja« po vaši ulici ali kraju prinesel, 
naslednji dan pa odnesel. Dovolite, da Marija 
pride k vam. Naj bo to priložnost, da smo po 
Marijini podobi povezani z vso župnijo, ki 
se pripravlja na Božje rojstvo. Radi molimo 
pred njo. Zadnji v vrsti tistih, ki bodo sprejeli 
Marijino podobo, naj jo prinese zadnji dan 
devetdnevnice, na sveti večer, 24. decembra, 

leto XXVIII
2019
številka 1212

December je za kristjana še 
posebej mesec poglabljanja 

razmerij med ljudmi ter med 
človekom in Bogom. Spomin 

na rojstvo Boga in človeka, ta 
čudež nad čudeži, nas k temu še 

posebej vabi. (Vinko Škafar)

nazaj v župnijsko cerkev. 
Z Marijo bo tudi letos droben zvežčič 

s svetopisemskimi besedili. Gre za Božjo 
besedo, ki se bo na določen dan brala v cerkvi. 
Tako bomo v duhu in Božji besedi povezani 
med seboj. Dovolimo, da nas Božja beseda 
nagovori. Preberite pripravljeno besedilo in 
zmolite molitve, ki jih znate, pred Marijo. 
Še lepše pa je, če skupaj pred Marijo molite 
rožni venec. Marija nas velikokrat vabi k tej 
premišljevalni molitvi.

Svoje želje za sprejem Marije sporočite 
najpozneje do 13. decembra zvečer 
organizatorjem v svojem kraju ali ulici – imena 
in telefonske številke so zapisani spodaj. Lepo 
ste povabljeni vsi, ki ste Marijino podobo že 
gostili, da to gostoljubnost pokažete tudi letos. 
Povabljeni pa ste še novi, da se vključite v ta 
krog pričakovanja Božjega rojstva. Lahko pa 
organizirate tudi svojo »Marijo«, sami dobite 
nekaj molitvenih duš in naredite razpored za 
romanje Marije. V takem primeru pokličite 
v župnišče. V cerkvi bomo začeli z božično 
devetdnevnico v nedeljo, 16. decembra.

Seznam oseb, s katerimi se lahko 
dogovorite za sprejem Marije, je objavljen na 
predzadnji strani.
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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

Živeti ne pomeni 
jesti, piti in spati. 

Živeti pomeni ljubiti, 
delovati, izžarevati. 
Zenda M. Raudive

NAŠ VSAKDANJI KRUH

Prosimo te, Gospod, 
daj nam naš vsakdanji kruh.
To je vse, kar potrebujemo za življenje: 
hrano za telo in kruh za dušo;
naklonjenost tistih, ki nam veliko pomenijo,
zvestobo tistih, ki se otepajo iti z nami,
odpuščanje tistih, ki smo jim dolžniki.

Vsakdanji kruh – to so tudi naše 
vsakdanje stiske:
življenje, ki nam odteka, 
delo, ki nam postaja težko breme;
človek ob nas, ki ne pove, kaj misli,
kristjan, ki ne dela tako, kot govori.

Gospod, ko te prosimo za naš vsakdanji kruh,
nam daj, da naredimo, kar je potrebno,
da se rešimo iz stiske, da velikodušno 
priskočimo na pomoč,
kjer jo ljudje pričakujejo od nas,
da znamo narediti prvi korak, da bi med nami 
zavladal pravi mir.

Friedrich Dietz

V jesenskih dneh pred adventom in ves 
advent mislimo na tiste ljudi med nami, 
ki izgubljajo veselje do življenja zaradi 
preizkušenj, ki so jih doletele. Naj v nas 
začutijo in najdejo oporo, da ugledajo Luč… 

ZAHVALA
Ob smrti Valentina 

Mraka smo prejeli 
dar. Iskrena hvala! 
(Sodelavci Župnijske 
karitas)



MISIJONSKI ADVENTNI KOLEDAR 2019

Otroci bodo pri verouku prejeli Misijonski 
adventni koledar za leto 2019, s katerim se 

bodo duhovno pripravljali na božič. V adventni 
akciji Otroci za otroke bodo otroci v škatlice 
darovali svoje prihranke za lačne otroke. Na 
praznik svetih treh kraljev, v ponedeljek, 6. 1. 
2020, bodo škatlice prinesli v župnijsko cerkev 
in jih položili k jaslicam.

Božič praznujemo kot ozdravljenje, ki naj 
nas vodi v stik z Božjim otrokom v nas. Bog 
naj bi se v nas rodil. To pomeni priti v stik 
z enkratno podobo, ki si jo je Bog naredil o 
vsakem izmed nas. Če se v nas rodi Bog, se 
naše življenje prenovi. Začnemo lahko znova. 
Ne določa nas več naša preteklost.

KOLEDOVANJE 
(od 26. 12. 2019 do 6. 1. 2020)

Koledovanje je star običaj, ko sveti trije 
kralji obiskujejo domove in oznanjajo veselo 
novico, da se je rodil Odrešenik sveta. V 
zadnjem obdobju ima ta običaj dobrodelno 
noto. Otroci, oblečeni v tri kralje, skupaj s 
spremljevalcem voščijo Božjega blagoslova 
ob novem letu in zbirajo denarna sredstva za 
otroke v misijonskih deželah, kjer delujejo 
slovenski misijonarji. 

VABILO NA EVROPSKO SREČANJE 
MLADIH

Taizejsko novoletno srečanje mladih bo 
letos od 28. 12. 2019 do 1. 1. 2020 v Wroclawu 
na Poljskem. Informacije in prijave na spletni 
strani www.katoliskamladina.si ali na 
spletnem naslovu esm@katoliskamladina.si. 
Mladi, lepo vabljeni!

DOGODKI PRED NAMI:

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. uri 
sodeluje birmanska skupina.

PEŠ ROMANJE PO FUNTKOVI POTI 
v Šinkov Turn se začne v nedeljo, 1. 12., ob 
13.30 pred cerkvijo v Mengšu. Ob 15. uri 
bodo v Šinkovem Turnu pete litanije. Lepo 
povabljeni peš ali z avtomobili! 

NEDELJA KARITAS
Pri vseh mašah, v soboto zvečer in v 

nedeljo, bo nabirka namenjena za Karitas.

VEROUK ZA ODRASLE bo v ponedeljek, 2. 
12., po sveti maši. 

KULTURNI VEČER (torek, 3. 12., ob 
18.45, po sveti maši)

Na obletnico Prešernovega rojstnega dne 
bo imel pisatelj Ivan Sivec v župnijskem domu 
kulturni večer, kjer nam bo povedal veliko 
lepih zgodb o Francetu Prešernu in Jerneju 
Kopitarju.

SREČANJE ZA STARŠE OTROK 3. 
razreda bo v sredo, 4. 12., ob 19. uri.

1. SREDA (4. 12. po sveti maši)
Prva sreda v mesecu je posvečena češčenju 

sv. Jožefa. Vabljeni k molitvi pred Najsvetejšim.

PRVI ČETRTEK (5. 12. po sveti maši)
Vabljeni na molitev za duhovne poklice.



OBISK BOLNIKOV bo na prvi petek, 6. 12. 
dopoldne. 

MOLITEV za nerojene otroke in njihove 
straše bo 6. 12. ob 17. uri. 

SVETA SPOVED bo 6. 12. od 17.00 do 17.50.

SREČANJE ZA MLADE IN BIRMANCE 
(6. 12. po sveti maši)

Pridite že k sveti maši ob 18. uri.

VPIS SVETIH MAŠ za januar in februar bo v 
soboto, 7. 12., od 7.00 do 8.30.

ODDANE MAŠE: Anton Stopar – 10 maš, 
Valentin Mrak – 10 maš, Marija Zabret – 10 
maš.

VAJE ZA MINISTRANTE bodo v soboto, 7. 
12., ob 9. uri.

PRVA SOBOTA V MESECU 
(7. 12. ob 17. uri)

Vabljeni k molitvi rožnega venca na 
fatimski način pred Najsvetejšim.

CELONOČNA MOLITEV pred 
Najsvetejšim (s 7. na 8. 12.)

Dobrodošli k molitvi od 19. ure v soboto 
zvečer do nedelje do 7.45.

SLOVESNI PRAZNIK 
BREZMADEŽNEGA SPOČETJA 
DEVICE MARIJE (8. 12. ob 10. uri)

Med sveto mašo bo obred sprejema novih 
ministrantov.
BIBLIČNA SKUPINA bo v ponedeljek, 9. 
12., po sveti maši.

SREČANJE ZA STARŠE OTROK 6. 
razreda bo v torek, 10. 12., ob 18.30.

2. SREDA (11. 12. po sveti maši)
Drugo sredo v mesecu je molitev pred 

Najsvetejšim namenjena za župnijo.

SVETA MAŠA V DOMU POČITKA bo v 
petek, 13. 12., ob 10. uri.

TAIZEJSKA MOLITEV bo v soboto, 14. 12., 
ob 19. uri v župnijski cerkvi.

MOLITVENI PLESI bodo v soboto, 14. 12., 
ob 20. uri v župnijskem domu.

3. ADVENTNA NEDELJA in DRUŽINSKA 
SVETA MAŠA (nedelja, 15. 12., ob 10. uri)

Pri maši sodelujejo veroučenci 6. razreda. 
Pevska vaja za vse otroke bo ob 9.50.

OBISK BOLNIKOV PO DOMOVIH PRED 
BOŽIČEM (sreda, 18. 12., dopoldne)

Če želite, da poleg rednih bolnikov, ki jih 
obiskujeva vsak prvi petek v mesecu, pred 
prazniki obiščeva še koga, naju, prosiva, 
predhodno o tem obvestite. V januarju rednega 
obiska bolnikov za prvi petek po domovih ne 
bo.



3. SREDA (18. 12. po sveti maši)
Molitev pred Najsvetejšim bo posvečena 

Usmiljenemu Jezusu.

DEKANIJSKI SPOVEDNI DAN PRED 
BOŽIČEM (petek, 20. 12., od 7. do 19. ure)

V župnijski cerkvi v Domžalah bo 
priložnost za sveto spoved pred prazniki. 
Ves čas bosta na voljo dva duhovnika. Lepo 
povabljeni.

V župnijski cerkvi v Mengšu je skoraj 
vedno priložnost za sveto spoved vsaj 30 minut 
pred vsako sveto mašo.

4. ADVENTNA NEDELJA (nedelja, 22. 12.)
Pri sveti maši ob 10. uri sodeluje birmanska 

skupina.

SREČANJE VERA IN LUČ bo v nedeljo, 22. 
12., ob 15. uri.

TRIJE SVETI VEČERI
24. 12., 31. 12. in 5. 1.

Z blagoslovljeno vodo pokropimo 
stanovanje in pokadimo. Ob tem molimo rožni 
venec. V župnijski pisarni sta na voljo oglje in 
kadilo. 

1. SVETI VEČER bo v torek, 24. 12., sv. maši 
bosta ob 18. in 22. uri.

BOŽIČ bo v sredo, 25. 12., svete maše bodo ob 
polnoči, 8.00, 10.00 in 18.00.

SV. ŠTEFAN (četrtek ob 8.00, 10.00 in v domu 
počitka ob 14.00) 

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT 
(petek, 27. 12., po sveti maši)

MEpz SVOBODA Mengeš vabi na 10. 
božično-novoletni koncert.

BLAGOSLOV OTROK NA NEDELJO 
SVETE DRUŽINE (29. 12. ob 10. uri)

Vabljeni starši s predšolskimi otroki. 
Pevska vaja za otroke bo ob 9.50.

2. SVETI VEČER (torek, 31. 12., ob 18. uri)
Vabljeni k sveti maši, kjer se bomo z 

zahvalno pesmijo zahvalili Bogu za vse prejete 
milosti v letu 2019!

3. SVETI VEČER (nedelja, 5. 1. 2020, ob 
17. uri v Loki)

V nedeljo zvečer ob 16.30 se zberemo pri 
kamnitem mostu v Loki in v procesiji odidemo 
v loško cerkev, kjer bo nedeljska maša in kamor 
bodo sveti trije kralji prinesli svoje darove.

PRAZNIK SVETIH TREH KRALJEV 
(ponedeljek, 6. 1. 2020, ob 8. in 18. uri)

Na praznik svetih treh kraljev povabljeni 
k sveti maši vsi, posebej otroci, ki bodo k 
jaslicam prinesli svoje prihranke.

NAROČNINA ZA VERSKI TISK ZA 
LETO 2020:
• Družina – 119,60 € (če plačamo do konca 
januarja 2020, pa le 112,42 €)
• Ognjišče – 33,50 € (naročniki po pošti pa 
34,30)
• Prijatelj – 11,70 €
• Misijonska obzorja – 9 €
• Mohorjeve knjige (prednaročilo šest knjig za 
2021) – 48 €, samo Mohorjev koledar – 18 €



ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE IN 
ŽUPNIJSKEGA DOMA:
 7. december: Pristava in M. Mengeš, 
  zahodno od Liparjeve
 14. december: V. Mengeš od Grobeljske 
  do Kolodvorske
 21. december: V. Mengeš, severno od 
  Prešernove in Kolodvorske
 28. december:  M. Mengeš, vzhodno 
  od Liparjeve
 4. januar:  Topole in Dobeno

FILMSKI VEČER
Mavrica Radomlje video Mengeš vabi na 

filmski večer v ponedeljek 6.1. 2020 ob 19.00 
uri v župnijski dom. Spored: V objektivu 2019, 
Velika noč v Mengšu 2019, Romali smo na 
Svete Višarje, Reto a la esperanza. Vabljeni. 

9. obljuba
BOGATO BOM BLAGOSLOVIL KRAJE 
IN SKUPNOSTI, KJER BODO IMELI 
NA ČASTNEM MESTU PODOBO 
MOJEGA PRESVETEGA SRCA IN GA 
BODO LJUBILI IN ČASTILI TER SE MU 
IZROČALI V POSEBNO VARSTVO. NA 
TA NAČIN BOM PONOVNO ZEDINIL 
SPRTE DRUŽINE IN POMAGAL 
DRUŽINAM V KAKRŠNI KOLI STISKI, 
ČE SE BODO Z ZAUPANJEM OBRAČALE 
NAME. 

Nemara bi oklevali že glede tega, 
ali postaviti v svojem domu sveto 

podobo na častno mesto, vsem na očeh. Na 
tihem si mislimo, da je pomembneje Boga 
ljubiti, kot pa razkazovati nabožne predmete. 
Toda, če smo iskreni … Ravno to, da imamo 
podobo Jezusovega Srca na vidnem mestu, 
je znamenje, da nam ni nerodno priznati 
svoje vernosti. Jezus nam za to obljublja svoj 
blagoslov. 

Blagoslov, ki ne zadeva le posameznika, 
ampak vso družino. Tudi tako in predvsem 
tako, ki doživlja hude stiske. Gotovo je 
bridkeje, če se v njej krha ljubezen, kot to, da 
si zaradi pičlih dohodkov more manj privoščiti. 
Sprta zakonca na robu ločitve, nesoglasja med 
otroki in starši, med starejšo in mlajšo družino, 
različni pogledi na krščanske vrednote, 

odtujevanje drug od drugega, zasvojenost, 
gospodovalnost, pravo nasilje …

Jezus kaže izhod iz stiske. Izhod je 
medsebojna sprava. Potrebno je pogled upreti 
Vanj. Vsaj eden naj v sprti družini začne 
zaupno moliti, častiti Jezusovo Srce, opravljati 
pobožnost prvih petkov. Ko se bo, podprt z 
Jezusovim blagoslovom, pomiril on, bo svoj 
mir izžareval in ga prenašal na druge. Opazili 
bodo, da se v njihovem domu nekaj prijazno 
spreminja. Da mama ni več nervozna. Da 
pripravi kako prav okusno jed. Da v nikogar 
več ne sili z vprašanji. Da postaja oče boljše 
volje. Da kar sam od sebe pove, kaj je doživel v 
službi. Da hčerka po kosilu ne odide več takoj 
v sobo med svoje polepljene stene. Da postaja 
prijetno. 

Tiha mamina molitev. Zvest Jezusov 
blagoslov. Povezanost z Jezusom že v tem, da 
ne živijo več drug mimo drugega, ampak drug 
z drugim in celo drug za drugega. 

Mnoge družine preživljajo stiske. Jezus 
želi pomagati vsem, vendar je potrebno, da se 
nanj obračamo z zaupanjem, z ljubeznijo in 
trdno vero. Če mi prihajamo k Jezusu, tudi On 
prihaja k nam. Naša velikodušnost do Njega 
izzove še mnogo večjo velikodušnost do nas. 

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

SVETI MIKLAVŽ (5. 12.)
V četrtek, 5. 12. 2019 ob 16.30 nas bo pred 

cerkvijo sv. Mihaela v Mengšu obiskal sveti 
Miklavž, v Topolah pri kapelici sv. Lucije pod 
Plešo pa ob 18.00.

Vabljeni vsi predšolski otroci iz Mengša 
in Topol, da se skupaj s starši udeležite 
Miklavževega obiska!



SEZNAM OSEB, S KATERIMI SE LAHKO DOGOVORITE ZA SPREJEM MARIJE

Ana Jernejčič (01 723 90 56) Dobeno
Fanika Kimovec (01 723 86 99) Trzinska in Pot na Dobeno
Janez Galjot (01 723 82 92) Gasilska in Testenova
Marjana Brojan (01 723 82 35) Gasilska in Testenova 
Biserka Ocepek (01 723 77 26) Na gmajni in Za Pšato
Anica Skok (01 729 12 10) Cankarjeva, Hribarjeva, Koblarjeva in Baragova
Katarina Štruklec (041 356 626) Zajčeva in Murnova
Marička Benda (01 723 70 52) Glavičeva
Marjanca Benda (01 723 70 40) Stara pot, Slovenska od križišča pri gasilskem domu 
 do koncu ulice
Andrej Potočnik (01 723 71 49) Liparjeva in Ropretova (do št. 12)
Tone Hribar (01 723 96 65) Gregčeva, Jelovškova in Šubičeva
Janez Slokan (01 729 11 23) Linhartova in Rašiška
Mojca Rot (01 723 85 79) Pristava in Muljava
Minca Škrlep (01 723 72 34) Trubarjeva, Dalmatinova in Ropretova
Kunstelj (01 723 85 34) Zoranina, Zadružniška, Maistrova in Slomškova
Marija Flerin (01 723 88 11) Grobeljska, Šubljeva, Vodnikova in Jarška
Mija Labrović (040-350-298) Janševa, Kersnikova, Detelova, Mehletova in Balantičeva
Bojan Mehle (01 723 77 64) Zavrti, Slovenska cesta od začetka do križišča 
 pri gasilskem domu
Janez Bregar (01 723 78 04) Slamnikarska
Ljubica Furjan (031 487 103) Levčeva in Glavarjeva
Nada Štrucelj (041 249 548) Levčeva in Prelovškova
Zvonka Košak (064 131 189)  Kolodvorska, Novakova, Krekova, Lavričeva in Kopitarjeva
Cilka Lukan (01 723 77 14) Kolodvorska 2 (a, b in c) in Zavrti 36
Jerca Stopar (01 723 96 40) Erjavčeva in Svetčeva
Francka Svete (01 723 90 87) Kamniška (do št. 15)
Zorman (01 723 96 69) Kamniška in Zupanova, Gostičeva in del Steletove
Ivanka Peterlin (01 723 86 47) Jalnova, Levstikova, Jurčičeva, Finžgarjeva in del Steletove 
Francka Orel (041 539 864) Prešernova, Glavni trg, Šolska in Ogrinovo
Jernej Žnidar (01 723 88 40) Veselovo nabrežje, Staretova, Medvedova, Dragarjeva, Japljeva 
 in Sadnikarjeva
Mateja Ipavec (041 897 383) Gorenjska cesta in Drnovo
Peter Jemec (01 723 84 71) Topole
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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/

SEZNAM BRANJA BERIL

1. ADVENTNA nedelja 1. 12. 8.00 Janez Slokan Mija Labrović
10.00 BIRMANSKA SKUPINA

2. ADVENTNA nedelja 
- BREZMADEŽNA

8. 12. 8.00 Katarina M. Hribar Martina Burja
 10.00 Bojan Mehle Urša Posavec

3. ADVENTNA nedelja 15. 12. 8.00 Helena Škrlep Sara Košak
10.00 DRUŽINSKA MAŠA

4. ADVENTNA nedelja 22. 12. 8.00 Zvonka Košak Tea Žnidar
10.00 BIRMANSKA SKUPINA

Torek – SVETI VEČER 24. 12. 18.00 Rok Posavec
22.00 Andrej Mehle Bojan Bartulović
24.00 Katarina Štruklec Andrej Potočnik

Sreda – BOŽIČ 25. 12. 8.00 Rok Burja Janez Slokan
10.00 Tea Žnidar Bojan Mehle

Četrtek – SV. ŠTEFAN 
in DAN SAMOSTOJNOSTI

26. 12. 8.00 Mija Labrović
10.00 Marička Benda

Nedelja – SVETA DRUŽINA 29. 12. 8.00 Martina Burja Katarina M. Hribar
10.00 Ana Pišek Janez Bregar


