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Vodi me, dobrotna luč …
Naj te razglašam, ne da bi
pridigoval: naj te oznanjam
ne z besedo, marveč s svojim
zgledom, s skrivno močjo, s
tihim vplivom ljubezni.
bl. John Henry Newman

SVEČA
lagoslovljena krstna sveča je bila prižgana
z besedami: »Sprejmi gorečo luč«. Tako
kot gori v rokah botra luč, gori v srcu neumrljive
duše luč vere, tako kot pred tabernakljem gori
večna luč, tako gori v srcu svetilka posvečujoče
milosti.
»Ali ne veste, da ste bili nekoč tema, sedaj
pa ste luč v Gospodu. Živite kot otroci luči!«
(prim. Ef 5,8). Cerkev skrbno neguje to luč
krstne milosti, priliva olje svetih naukov vse
nedelje in praznike, očiščuje nas po zakramentu
pokore, ko hoče ugasniti, jo na novo in sveže
oživlja s podeljevanjem zakramenta evharistije,
zato da človek ne tava v temi, temveč hodi za
Jezusom. Ko v rokah držiš gorečo svečo, kliči:
Kje je luč milosti, ki sem jo prejel pri krstu?
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KAJ JE SMISEL POSTA?
a nas kristjane je post čas, v katerem
skušamo še bolj utrditi temelje naše vere.
V tem času izkažemo svojo hojo za
Kristusom, to pomeni iti z njim na križ, da bi
bili deležni vstajenja. Da bi človek duhovno
rasel, je potrebno, da se telesno omeji, si
vzame čas za molitev. Človek se mora zbrati,
se ograditi od zunanjosti in tako odrinemo na
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globoko, kot pravi Jezus. Za to je potrebno tudi
obvladati svoje telo. Post naj bi osvobodil in
razširil krila ter poglobil naše življenje. Ne gre
brez določenih telesnih priprav, skozi katere
človek bolj svobodno živi. Bistvo posta je v
tem, da se v molitvi odpremo Bogu, dobimo
duhovno globino in večjo moč za ljubezen do
bližnjega. (po: J. Juhant)
NISI POZABLJEN
elovanje župnijskih Karitas ljudje na
splošno kar dobro poznamo; vemo, da tam
najdejo pomoč mnogi, ki so pomoči potrebni, v
okviru Karitas se odvije marsikatera župnijska
»akcija«, ko n.pr. obiščemo in skromno
obdarimo jubilante, ko starejši za praznike
prejmejo voščila itd. Dolžnosti sodelavcev
Karitas pa je še mnogo več: prisluhnemo
ljudem, ki se na nas obrnejo v različnih težavah
in poskušamo poskrbeti, da se ljudje okoli nas
ne bi počutili sami in pozabljeni; in še ena
naloga je pomembna - da si prizadevamo, da
bi se med ljudi naselilo veselje, da bi bili veseli
kristjani, saj imamo za to dovolj razlogov. Ne
bodimo čemernih obrazov in pokažimo svoje
veselje nad zavedanjem, da naše križe in
težave lahko zaupljivo izročimo v Božje roke;
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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
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seveda pa pri tem ne ostajamo pasivni kristjani
– »s svojimi rokami« se odpravimo na delo! Ob
teh nalogah je dobrodošlo razmišljanje Phila
Bosmansa, ki pravi:
k življenju ne sodi samo to, da imamo hrano
in pijačo. Za življenje je prav tako nujno, da se
na nas kdo ozre in nas nagovori. Od malih nog
hrepenimo po veselih očeh, prijaznih besedah,
nežnem dotiku. To hrepenenje po bližini
prijaznih ljudi nam ostane do konca življenja.
Kolikor dlje moramo pogrešati to bližino,
toliko huje je. Takrat se nam iz srca izvije
pritožba: tako sam sem. To je kar neverjetno.
V našem času popolne tehnične povezanosti
toliki živijo osamljeni. Mnogi trpijo zaradi
manjkajočih ali razpadlih zvez, starejši se
pogosto počutijo pozabljene, bolni osamljene.
Ob tem mnogokrat ni treba veliko, da bi
olajšali globoko rano osamljenosti. Včasih že
razumevajoča beseda naredi čudež. Srečnega te
ne naredi kroženje okrog samega sebe, marveč
misel na druge in skrb zanje. Občutljivo srce
bo zaznalo nemo trpljenje osamljenih ljudi
in našlo poti do njih, da bodo začutili: nisem
pozabljen.
A pri vsej bližini, ki jo podarjamo drug
drugemu, zadenemo ob meje. Pogovor ni
neskončen, in kdor pride na obisk, se mora tudi
posloviti. Hrepenimo po nekem Ti, ki nas nikoli
več ne zapusti. Bližji je, kot si mislimo. Govori
nam: «Celo če bi mati pozabila svojega otroka,
te jaz ne pozabim.«

Lahko rečem, da je
najlepše in najbolj
naravno veselje,
ki sem ga videl v
svojem življenju,
veselje zelo ubogih
ljudi, ki imajo malo
dobrin, katerih se
oklepajo.
Papež Frančišek

DOGODKI PRED NAMI
• VPIS SVETIH MAŠ ZA MESEC MAREC
IN APRIL (sobota, 1. 2., od 7.00 do 8.30)
Darujete lahko tudi v času uradnih ur.
• SVEČNICA in ŽENSKI OFER (sobota, 1.
2., in nedelja, 2. 2., pri vseh svetih mašah),
katerega darovi bodo namenjeni za obnovo
fasade župnijske cerkve. Pri vseh mašah bo
blagoslov sveč.
• SODELOVANJE BIRMANCEV PRI
SVETI MAŠI (nedelja, 2. 2., ob 10.00)
Sodeluje birmanska skupina, ki jo vodi gospa
Nada.
• SVETI BLAŽ (3. 2.) Pri sveti maši bo tudi
blagoslov v čast svetemu Blažu, h kateremu se
zatekamo, naj nas reši bolezni v grlu in vsakega
drugega zla.
• SESTANEK ČLANOV ŽPS (torek, 4. 2.,
po sveti maši)
• PRVA SREDA (5. 2. po sveti maši) Molitev
v čast sv. Jožefu.
• PRIPRAVA STARŠEV IN BOTROV NA
SVETI KRST (sreda, 5. 2. ob 19.00) Otroka
za krst predhodno prijavite v župnijski pisarni.
Otrok ima lahko enega ali dva botra. Če sta
dva, naj bosta različnih spolov. K prijavi
prinesite otrokov rojstni list, in če ste cerkveno
poročeni, družinsko knjižico. KRST bo v
nedeljo, 9. 2.
• PRVI ČETRTEK (6. 2. po sveti maši)
Molitev
za
nove
duhovne poklice.
• OBISK BOLNIKOV
PO
DOMOVIH
(petek, 7. 2.)

• PRVI PETEK ter MOLITEV ZA
NEROJENE OTROKE IN NJIHOVE
STARŠE (7. 2. ob 17.00)
• PRVA SOBOTA V MESECU (8. 2. ob
17.00) Vabljeni k molitvi rožnega venca na
fatimski način pred Najsvetejšim.
• Celonočna molitev pred Najsvetejšim (z
8. na 9. 2.) Dobrodošli k molitvi od 19.00 v
soboto zvečer do nedelje do 7.45.
• SODELOVANJE BIRMANCEV PRI
SVETI MAŠI (nedelja, 9. 2., ob 10.00) Sodeluje
birmanska skupina, ki jo vodi gospod župnik.
• VEROUK ZA ODRASLE (ponedeljek, 10.
2., po sveti maši)
• SVETOVNI DAN BOLNIKOV (torek,
11. 2.) Ob godu Lurške Matere Božje se
spominjamo vseh bolnikov in trpečih ter se
zahvaljujemo tudi vsem, ki zanje skrbijo.
• 2. sreda (12. 2. po sveti maši), ko je molitev
pred Najsvetejšim namenjena za župnijo.
• SVETA MAŠA V DOMU POČITKA
(petek, 14. 2., ob 10.00)
• TAIZEJSKA MOLITEV (sobota, 15. 2., ob
16.00 v župnijski cerkvi), kamor ste vabljene
družine in vsi ostali.
• 3. sreda (19. 2. po sveti maši), ko je molitev
pred Najsvetejšim namenjena Usmiljenemu
Jezusu.
• SREČANJE VERA IN LUČ (nedelja, 23.
2., ob 15.00)
• BIBLIČNA SKUPINA (ponedeljek, 24. 2.,
po sveti maši)
• PEPELNIČNA SREDA (26. 2. ob 8.00 in
18.00) S pepelnico začnemo postni čas. Hvala
vsem, ki se boste pridružili akciji »40 dni brez
alkohola« in drugim pobudam za post.
• MOLITEV ZA USPEH MISIJONA (sreda,
26. 2., po sveti maši) kot priprošnja za bodoči
misijon.
• VAJE ZA MINISTRANTE (sobota, 29. 2.,
ob 10.00)
• MOLITVENI PLESI (sobota, 29. 2., ob
20.00 v kapeli v župnišču)
Čiščenje in krašenje cerkve in župnijskega
doma:
1. februar: M. Mengeš, vzhodno
		 od Liparjeve
8. februar: Topole in Dobeno

15. februar:
		
22. februar:
		
29. februar:
		

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

POSTNA POSTAVA
Postni čas, ki se začne s pepelnično sredo,
nas vsako leto pripravlja na veliko noč. Naj
bo to res čas milosti, duhovne poglobitve in
dobrih del, ki jih bomo darovali za potrebe
Cerkve in vsega sveta.
Cerkev za postni čas določa tudi posebne
oblike spokornosti. Strogi post je na
pepelnično sredo (letos 26. 2.) in na veliki
petek (letos 10. 4.). Ta dva dneva se le enkrat
na dan do sitega najemo in se zdržimo mesnih
jedi. Strogi post nas veže od izpolnjenega
18. leta do začetka 60. leta. Samo zdržek od
mesnih jedi je na vse petke v letu.
Zunaj postnega časa smemo zdržek od
mesnih jedi zamenjati s kakim drugim dobrim
delom pokore ali ljubezni do bližnjega. Zdržek
od mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega
14. leta. Kadar je praznik (cerkveni ali državni)
na petek ali je v družini kakšna slovesnost
(poroka, pogreb …), post in zdržek odpadeta.
Na postne nedelje popoldan ob 15.00 in na
postne petke po sv. maši molimo križev pot.
ODDANE SVETE MAŠE: Anton Stopar 10x,
Valentin Mrak 10x, Marija Zabret 10x, Marija
Rogelj 10x, Franc Urankar 10x.
DOBRA DELA: Cerkveni pevci (jutranji zbor)
so ob smrti mame pevke Anke Ves darovali za
sveto mašo in 100 € za cerkev.
VERSKA STATISTIKA za MENGEŠ 2019:
KRSTI: Krščenih je bilo 38 otrok, in sicer
15 deklic in 23 dečkov. Od tega jih je 14 iz
cerkvenega zakona, 4 iz civilnega zakona, 19
iz zunajzakonske skupnosti, 1 pa je nezakonski
– živi le z mamo. V prvem letu življenja je bilo
krščenih 30 otrok, 5 v starosti od 2 do 6 let, 3
starejši od 6 let. Leta 2018 je bilo 28 krstov.
PRVO SVETO OBHAJILO: Pri
obhajilu je bilo 37 otrok iz tretjega razreda.

Bilo je 15 dečkov in 22 deklic. Leta 2018 je bilo
36 prvoobhajancev.
BIRMA: Pri birmi je bilo 30 otrok. Eden
je bil pri birmi drugod. V letu 2018 je bilo pri
birmi 27 otrok.
POROKE so bile le 3, leta 2018 pa jih je
bilo 10.
CERKVENIH POGREBOV je bilo
50. Umrlo je 34 žensk in 16 moških. Vse tri
zakramente (spoved, bolniško maziljenje in
obhajilo) jih je prejelo 8. Tistih, ki so prejeli
bolniško maziljenje ali so redno hodili k sveti
maši in prejemali zakramente, je bilo še 25.
Leta 2018 je bilo 46 cerkvenih pogrebov.
OBISK SVETE MAŠE: Štetje smo imeli
spomladi in jeseni. Spomladi je prišlo k štirim
nedeljskim mašam 761 ljudi, jeseni pa 797.
Povprečje je 779. Moških je v povprečju 211,
žensk 315, otrok pa 243. Najbolj obiskana sveta
maša je ob 10. uri, ko pride k maši v povprečju
309 vernikov, najmanj pa v soboto in nedeljo
zvečer, kjer se število giblje od 138 do 159. V
letu 2018 je bilo povprečno 810 nedeljnikov.
OBHAJIL je bilo razdeljenih približno
35.000, v letu 2018 pa 41.500.
VEROUK obiskuje 344 otrok, kar je
približno 40 % šoloobveznih otrok. Mladinski
verouk obiskuje približno 22 mladih.
ROMANJE: Imeli smo dve romanji. V
maju za tiste, ki čistite cerkev, v Cerknico.
Novembra pa smo šli v Maribor.
ORATORIJ: Letos je bil oratorij najbolj
množičen. Prijavilo se je kar 189 otrok, za
katere je skrbelo 40 animatorjev.
V oktobru smo ustanovili skavte.
Vključenih je 30 osnovnošolcev in 8 mladincev.
V ministrantske vrste smo sprejeli tri nove.
Vseh je 22.

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

V župniji deluje ŽPS, več molitvenih
skupin, imamo tri izredne delivce obhajila.
Pa tudi tri redovnice imajo dovoljenje deliti
obhajilo.
V župniji delujejo štirje pevski zbori.
Občasno pa sodeluje še kakšna pevska zasedba.
Župnija ima šest organistov in tri zborovodje.
Bralcev beril je 22.
Tudi letos smo imeli koledovanje.
V župniji deluje tudi Karitas.
GOSPODARSKA STATISTIKA 2019:
V župnijskem domu je bil v obeh veroučnih
učilnicah in pevski sobi pobrušen in polakiran
parket. Pevska soba je bogatejša za nove omare
za note.
DOBRA DELA: V kleti župnišča je bil
zamenjan dotrajan leseni pod, ki je namenjen
skladiščenju sekancev za ogrevanje. Pri
glavnem vhodu v cerkev je bil znižan tlak, da
se vrata lažje odpirajo. Nova je ključavnica pri
vhodu v župnijski dom. Vsa ta dela je opravil
ključar župnijske cerkve gospod Marjan
Žnidar, za kar sem mu hvaležen in se mu za to
zahvaljujem. Za vsa ta dela je bilo potrebnih
približno 30 delovnih dni. Stroški so bili samo
materialni, delo je bilo opravljeno brezplačno.
NAPOVED DOGODKOV V LETU 2020
• Duhovne vaje za birmance: 6.–8. 3. na
Prežganju.
• Sveta birma: sobota, 18. 4., ob 10. uri.
• Medžupnijsko romanje v Južno Italijo:
25.–30. 4.
• Prvo sveto obhajilo: 17. 5. ob 10. uri.
• Zaključek veroučnega leta: 31. 5. ob 10. uri.
• Maša za bolnike: 31. 5. ob 15. uri.
• Oratorij: 17.–22. 8.

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/

