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Prosimo te za pravi mir, mir
brez sovraštva, za mir, ki v sebi
nima kali nove vojne. Za mir,
ki nasprotnika ne ponižuje,
ampak združuje v prijateljstvu.
sv. Hieronim

BOŽIČNO VOŠČILO SLOVENSKIH
ŠKOFOV 2019
ožično praznovanje z vrhuncem sredi noči
in v času zimskega sončnega preobrata,
ko se tema najdaljših noči začenja umikati
svetlobi dneva, nam sporoča: Bog ne zapušča
sveta! Ostaja z nami kot Luč, kot Odrešenik!
Dokler bo obstajal svet, ne bo nikoli
prenehala aktualnost angelove vesele novice
iz betlehemske noči: »Ne bojte se! Glejte,
oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse
ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem mestu
rodil Odrešenik, ki je Kristus, Gospod « (Lk
2,10). Samo On je in ostane Pot (Jn 14,6) izhoda
iz »dežele smrtne sence« (Iz 9,1). Ob božičnem
praznovanju slovenski škofje vsem vam,
dragi bratje in sestre v župnijskih občestvih,
pa tudi vsem duhovnikom in diakonom,
redovnikom in redovnicam, bogoslovcem in
semeniščnikom, vsem ožjim sodelavcem, vsem
našim zamejcem in zdomcem ter slovenskim
misijonarjem, še posebej pa vsem bolnikom
in najbolj preizkušenim bratom in sestram,
(pri)voščimo obilje Božjega kruha, ki naj
vaše življenjsko okolje v letu 2020 spreminja
v sodobno hišo kruha za vse bližnje, ki so lačni
pristne ljubezni! Enako voščilo namenjamo

B

v duhu ekumenskega sožitja tudi vsem
pravoslavnim in evangeličanskim bratom in
sestram. (Vaši škofje)
VESELJE DO ŽIVLJENJA
Da bi bil srečen, uglasi svojo notranjost na
veselje.
Ne misli zgolj na svoje skrbi, zaznaj tudi kaj
razveseljivega.
Naštej si tisto, česar se lahko čez dan
razveseliš.
Zakaj si tako nezadovoljen? Zakaj to
nagnjenje,
da bi vsemu kaj očitali in vedno iskali kaj,
kar drugi imajo in tebi manjka?
Zavist in nejevoljno nerganje
naj pri tebi ostaneta brez možnosti.
Pri slabo razpoloženih ljudeh se zaduši vsako
veselje.
Veselje ne uspeva ob stokanju.
Iz zaupanja nastane spokojnost.
Resnično veselje do življenja zraste,
če premagamo slaba nagnjenja
in sledimo dobremu glasu v sebi.
Zjutraj pojdi v svoj dan dobro razpoložen,
zvečer pa naredi dvoje:

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

Boga prosi odpuščanja za vse napake dneva
in se mu zahvali za vse, kar je bilo dobro.
V tebi se bo razširilo tiho veselje
in brez tablet boš lahko zaspal kot otrok.

Ne čakajmo na
druge! S svojimi
rokami na delo! Pa
je treba računati na
kritiko in posmeh
tistih, ki stoje ob poti
križem rok.
Franc Sodja

Z mislimi Phila Bosmansa sodelavci
Župnijske karitas iskreno voščimo za praznike
in novo leto, ki je pred nami.

SPOMIN NA ROMANJE
Naše jesensko romanje na Štajersko je bilo lepo in zanimivo; povsod, kjer smo se ustavili,
smo bili deležni velikodušne gostoljubnosti. Vrhunec naših doživetij je bil obisk groba blaženega
Antona Martina Slomška. Od stolnice, kjer počiva, smo se sprehodili po središču Maribora in se
spustili do Drave na Lent, od koder je skupinski posnetek. Domov smo se vrnili zadovoljni in
notranje obogateni.

DOGODKI PRED NAMI
• NOVO LETO (sreda, 1. 1. 2020) Sveti maši
bosta ob 10. in 18. uri, po večerni maši bo
tudi molitev pred Najsvetejšim v čast svetemu
Jožefu.
• PRVI ČETRTEK (2. 1. 2020 po sveti maši)
Molitev za nove duhovne poklice.
• PRVI PETEK in MOLITEV ZA
NEROJENE OTROKE IN NJIHOVE
STARŠE (3. 1. 2020 ob 17. uri)
• PRVA SOBOTA V MESECU (4. 1. 2020 ob
17. uri) Vabljeni k molitvi rožnega venca na
fatimski način pred Najsvetejšim.
Celonočna molitev pred Najsvetejšim (s 4. na
5. 1. 2020) Dobrodošli k molitvi od 19. ure v
soboto zvečer do nedelje do 7.45.
• 3. SVETI VEČER (nedelja, 5. 1. 2020,
ob 17. uri v Loki) V nedeljo zvečer se ob
16.30 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
oddali svoje prihranke.

uri v župnijskem domu) Turistično društvo
vabi na pogovor z g.Tonetom Vahtarjem, ki
je Mengšan in si je za življenjski cilj zadal,
da se nauči govoriti, brati in pisati – kitajsko.
Njegovo učenje na Kitajskem in spoznavanje
zgodovine ter sedanjosti je tema pogovora z
njim.
• MOLITVENI PLESI (sobota, 11. 1. 2020,
ob 20. uri v kapeli v župnišču)
• MOŠKI OFER (sobota, 11. 1., in nedelja,
12. 1. 2020, pri vseh svetih mašah), katerega
darovi bodo namenjeni za obnovo fasade
župnijske cerkve
• DRUŽINSKA SVETA MAŠA (nedelja,
12. 1. 2020, ob 10. uri), pri kateri sodelujejo
veroučenci 7. razreda.
• VEROUK ZA ODRASLE (ponedeljek, 13.
1. 2020, po sveti maši)
•
PREDAVANJE
ZA
STARŠE
BIRMANCEV, BIRMANSKE BOTRE IN
BIRMANCE (sreda, 15. 1. 2020, ob 19. uri v
župnijskem domu), ki ga bo imela dr. Polona
Vesel. Tema: Sveti Duh, naš prijatelj.

• SREČANJE ZA STARŠE OTROK 7.
razreda (sreda, 8. 1. 2020, ob 18.30)

• ZIMSKI ORATORIJSKI DAN bo v
soboto, 18. 1. 2020, s pričetkom ob 10. uri v
župnijskem domu in zaključkom ob 18. uri s
sveto mašo, na katero ste povabljeni tudi starši.
Prijavite svoje otroke najkasneje do nedelje, 12.
1., do 19.30, prijavnico dobite na spletu ali v
cerkvi.

• 2. sreda (8. 1. 2020 po sveti maši), ko bo
molitev pred Najsvetejšim namenjena za
župnijo.

• Teden molitve za edinost kristjanov (18.25. 1. 2020) s temo »Domačini so nas sprejeli
nadvse ljubeznivo« (Apd 28,2).

• SVETA MAŠA V DOMU POČITKA
(petek, 10. 1. 2020, ob 10. uri)

• SODELOVANJE BIRMANCEV PRI
SVETI MAŠI (nedelja, 19. 1., ob 10. uri)
Sodeluje birmanska skupina, ki jo vodi s. Jelka.

• TAIZEJSKA MOLITEV (sobota, 11. 1.
2020, ob 19. uri v župnijski cerkvi)
•
KITAJSKA
–
DOŽIVETJE
DRUGAČNOSTI (sobota, 11. 1. 2020, ob 19.

• 3. sreda (22. 1. 2020 po sveti maši), ko
bo molitev pred Najsvetejšim namenjena
Usmiljenemu Jezusu.

• SODELOVANJE BIRMANCEV PRI
SVETI MAŠI (nedelja, 26. 1., ob 10. uri)
Sodeluje birmanska skupina, ki jo vodi Anže
Hribar.
• SREČANJE VERA IN LUČ (nedelja, 26.
1., ob 15. uri)
• BIBLIČNA SKUPINA (ponedeljek, 27. 1.
2020, po sveti maši)
• MOLITEV ZA USPEH MISIJONA (sreda,
29. 1., po sveti maši) kot priprošnja za bodoči
misijon.

ROMANJE V ITALIJO
Župnija Mengeš in turistična agencija
Aritours vabita na romanje v južno Italijo
od 25. do 29. aprila 2020. Ker se je do 1. 12.
2019 na romanje prijavilo le pet romarjev, bo
tudi agencija iskala romarje za romanje po celi
Sloveniji. Še vedno se lahko prijavite tudi v
Mengšu. Ob prijavi je potrebno vplačati 50€
akontacije. Cena celotnega romanja je 389e ,
če je 45 romarjev, ali 449€, če je 35 romarjev.
Možnost odplačevanja na obroke.
Obiskali bomo naslednje kraje: Padova,
Assisi, San Giovanni rotondo, Monte Sant
Angelo, Bari, Alberobello, Termoli ter Loreto.

• KATEHEZA ZA STARŠE OTROK 3.
razreda, bodočih prvoobhajancev (sreda,
29. 1. 2020, ob 19. uri) Tema bo: Maša nas
povezuje z Bogom in z ljudmi.
OGLAS Župnija Mengeš prodaja del parcele
na parcelni številki 287/80, ki je nezazidano
stavbno zemljišče. Zemljišče je primerno za
zidanje stanovanjske hiše. Več informacij
dobite v župnišču.
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE IN
ŽUPNIJSKEGA DOMA
4. januar: Topole in Dobeno
11. januar: Pristava in M. Mengeš,
		 zahodno od Liparjeve
18. januar: V. Mengeš od Grobeljske
		 do Kolodvorske
25. januar: V. Mengeš, severno
		 od Prešernove in Kolodvorske
1. februar: M. Mengeš, vzhodno
		 od Liparjeve

Župnija Mengeš
Trdinov trg 9
1234 Mengeš
telefon: 01/723 01 10
Svete maše
Nedelja: 800, 1000 in 1800
Delavniki: 1800

Sprejem novih ministrantov 8. 12. 2019. Novi
so v prvi vrsti.

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/

