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UVOD

V teh dneh še posebej molimo za blagoslov, 
srečo in razumevanje v družinah. Polni smo 

dobrih želja in prizadevanj, da bi otrokom lahko 
omogočili čim bolj celovit osebnostni razvoj, 
zakoncem pa harmonijo in ljubezen.

Zelo kratek odlomek iz Lukovega evangelija 
nam spregovori o družinskem življenju Svete 
družine. Po treh dneh zaskrbljenega iskanja se 
je Jezus vrnil s staršema v Nazaret in jima je 
bil pokoren. Njegova mati pa je vse to ohranila 
v svojem srcu. Jezus je napredoval v modrosti, 
starosti in milosti pri Bogu in pri ljudeh (prim. 
Lk 2,51–52).

Ostali so skupaj, čeprav marsičesa drug 
o drugem niso razumeli. Spoštovali so se in 
v takem ozračju sta starša Jezusu postavljala 
modre zahteve, ki jih je on ubogal. Spomin 
na trpko izkušnjo iskanja in nerazumevanje 
dogodka v templju je ostal shranjen v srcu 
staršev za kasnejši čas. Jezus pa je ob njuni 
vzgoji napredoval v modrosti, starosti in milosti 
pri Bogu in pri ljudeh.

Ob prazniku sv. Jožefa (očetovskem dnevu) 
in prazniku oznanjenja (materinskem dnevu) si 
želimo takega sobivanja, da bo lahko družina in 
vsak član posebej napredoval v modrosti, starosti 
in milosti pri Bogu in pri ljudeh.

leto XXIV
2020
številka 33

Poznam ljudi, ki imajo vedno 
smehljaj na ustnicah, ki širijo 

okrog sebe vedrino, ki prav 
malo razkazujejo breme, ki 

ga nosijo, ki se pogumno 
spoprijemajo s preizkušnjami. 

To je krščanska svetost, ki 
odkupuje mnoga življenja in 

pridobiva nešteto spreobrnjenj.
Carlo Maria Martini

DOGODKI PRED NAMI
• 1. POSTNA NEDELJA in SODELOVANJE 
BIRMANCEV PRI SVETI MAŠI (nedelja, 1. 3. 
ob 10. uri): Sodeluje birmanska skupina, ki jo vodi 
sestra Jelka. 
• KRIŽEV POT (nedelja, 1. 3., ob 15. uri) v 
župnijski cerkvi
• VEROUK ZA ODRASLE (ponedeljek, 2. 3., po 
sveti maši) 
• SESTANEK ČLANOV ŽPS (torek, 3. 3., po 
sveti maši)
• PRVA SREDA (4. 3. po sveti maši): Molitev v 
čast sv. Jožefu. 
• PRIPRAVA STARŠEV IN BOTROV NA 
SVETI KRST (sreda, 4. 3., ob 19. uri): 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, 8. 3. 
• PRVI ČETRTEK (5. 3. po sveti maši): Molitev 
za nove duhovne poklice.
• OBISK BOLNIKOV po domovih (petek, 6. 3.) 
• DUHOVNE VAJE za birmance na Prežganju (od 
petka, 6. 3., do nedelje, 8. 3.)
• PRVI PETEK ter MOLITEV ZA NEROJENE 
OTROKE IN NJIHOVE STARŠE (6. 3. ob 17. 
uri)
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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

Vsak, kdor zvesto 
hodi za Kristusom, 

ima v sebi luč 
življenja. Vsi smo 
poklicani, da luč 

dobrote, poštenja, 
iskrene in žive vere 

približamo tudi 
drugim.

Janez Zupet

POROČILO O DELU ŽUPNIJSKE 
KARITAS ZA LETO 2019

Obračunsko leto 2019 je za nami in dolžni 
smo poročati o našem delu.

Pomoč s hrano, higienskimi potrebščinami, 
obleko, obutvijo in različno opremo

Iz podarjenih sredstev smo za nakup hrane in 
higienskih potrebščin porabili 929,20 €. Razdelili 
smo 120 kg sladkorja, 100 kosov namazov, 100 
kosov ribjih konzerv, razne druge prehrambene 
proizvode in 100 komadov detergenta za pranje.

Razdelili smo še 325 kg podarjene hrane: 
testenine, sladkor, marmelade, razne konzerve, 
32 kg higienskih potrebščin za odrasle, 85 kosov 
šolskih potrebščin, 150 kg piškotov za pogostitev 
na binkoštno nedeljo, romarjev iz Črnuč, za 
obdaritev varovancev v domu sv. Katarine in v 
Domu počitka Mengeš pred božičnimi prazniki. 
Podarjeno hrano so darovali posamezniki.

Iz intervencijskih zalog EU smo razdelili 
3003 kg moke, 1580 kg riža, 2379,5 kg testenin, 
7630 kosov zelenjavnih konzerv, 10332 litrov 
mleka in 3357 litrov olja.

Pomoč je prejelo 75 družin s 341 člani, 133 
posameznikov in 167 starejših oseb, kjer je 
zajeto več skupnosti. Poleg oblačil in obutve smo 
oddali več kosov športne opreme, igrač, otroške 
opreme, zdravil in razne druge opreme.
Drugi odhodki

Za nakup pisarniškega materiala, poštnine, 
bančne stroške, voščilnice, znamke, pogostitev in 
darila manjših vrednosti za obiske starejših smo 
porabili 1.824,97 €. Znesek 
8.926,57 € smo porabili 
za plačilo položnic naših 
prosilcev. Plačevali smo 
stroške elektrike, stroške 
kurjave, komunalne 

storitve, stanovanjske stroške in stroške dodatnega 
zdravstvenega zavarovanja. Znesek 1.634,06 € 
smo porabili za plačilo šolske prehrane in stroškov 
predšolskega varstva. Znesek 467,94 € smo porabili 
za nakup šolskih potrebščin in plačilo počitnic eni 
družini v okviru akcije Družina, ki jo vsako leto 
organizira ŠK Ljubljana. Za vključevanje mladih v 
Karitas smo porabili 349,72 €. Za pomoč ob potresu 
v Albaniji smo Misijonskemu središču v Ljubljani 
nakazali 200,00 € in Slovenski karitas za Srce 
Afrike 100,00 €.

Vir prihodkov
Dotacija Občine Mengeš nam je zagotovila 

24,01% sredstev, s katerimi razpolagamo, drugo so 
darovi dobrotnikov, sredstva iz botrstva, donacije 
in drugi prihodki. Prihodki pa že nekaj let upadajo.

Druge aktivnosti Župnijske karitas
Srečanja sodelavcev III. Arhidiakonata v 

Domžalah se je udeležila ena sodelavka.
Marca smo imeli občni zbor naše Karitas.
Občasno se udeležujemo strokovnih predavanj, 

ki jih pripravljata Slovenska in Škofijska karitas. Na 
velikonočno soboto smo v jutranjih in dopoldanskih 
urah sodelovali pri čaščenju pred Božjim grobom.

Dva sodelavca sta se udeležila romanja, ki ga 
vsako leto pripravi Škofijska karitas.

Na binkoštno nedeljo smo pripravili srečanje 
bolnih in ostarelih. Srečanje se je začelo s sveto 
mašo v župnijski cerkvi. Po sveti maši je bilo 
družabno srečanje v župnijskem domu. 

Spremljali smo bolne in ostarele na Brezje.
V oktobru so se 

tri naše sodelavke 
udeležile seminarja 
v Stični z naslovom 
DOBRO IZ VSAKEGA 
SRCA, novembra pa 



dve sodelavki srečanja v AIA Mengeš na temo 
Medgeneracijsko sodelovanje.

Varovancem zavoda Prizma iz Ponike, enote 
Mengeš smo pripravili miklavževanje.

Za velikonočne in božične praznike smo 
osebam, starim nad petinsedemdeset let, poslali 
voščila, nekatere smo tudi osebno obiskali. Pred 
božičnimi prazniki smo obiskali varovance Doma 
sv. Katarine in Doma počitka Mengeš in jih obdarili 
s piškoti in sokovi.

Vse leto obiskujemo bolne in ostarele po 
domovih in v obeh domovih za ostarele, tudi v 
enoti Trzin. Naša sodelavka Marija enkrat tedensko 
sodeluje pri pogovorni skupini in skupini za 
druženje v Domu počitka, sodelavki Marjanca in 
Anica pa pomagata pri hranjenu težko bolnih oseb.

Zaključek
V letu 2019 smo opravili 2515 ur prostovoljnega 

dela. Pri delu nas je vedno manj, zaradi smrti 
smo spet izgubili eno sodelavko. Novih moči 
ni, zato prostovoljci Župnijske karitas ponovno 
vabimo medse nove sodelavce. Dela je na vseh 
področjih veliko. Pri našem delu vsako leto znova 
ugotavljamo, da materialna stiska naših prosilcev 
nastane zaradi izgube službe, zaradi bolezni, raznih 
zasvojenosti in drugih problemov. Vsak primer 
poskušamo reševati po svojih najboljših močeh.

Ko pregledujemo opravljeno delo, se iskreno 
zahvaljujemo vsem dobrotnikom za finančno 
in materialno pomoč. Delavcem Filca d.d. in 
Marjanu Žnidarju prisrčna hvala za pomoč 
pri razkladanju in prevozu hrane iz evropskih 
rezerv. Hvala gospodinjam za pecivo, sadje in 
sokove, ki jih radodarno namenijo ob različnih 
priložnostih. Hvala tudi našim prosilcem in drugim 
posameznikom, ki nam priskočijo na pomoč, ko jo 
potrebujemo. Hvala vsem, ki molite za nas.

Minka

DOGODKI PRED NAMI (nadaljevanje)
• IZLET ZA MINISTRANTE (sobota, 7. 3., ob 
8.30 iz Doba): Prijave do 1. 3. 
• PRVA SOBOTA V MESECU (7. 3. ob 17. uri): 
Vabljeni k molitvi rožnega venca na fatimski način 
pred Najsvetejšim. 
• CELONOČNA MOLITEV PRED 
NAJSVETEJŠIM (s 7. na 8. 3.): Dobrodošli k 
molitvi od 19.00 v soboto zvečer do nedelje do 7.45.
• 2. POSTNA NEDELJA in KRŠČEVANJE po 
10. maši

• KRIŽEV POT (nedelja, 8. 3., ob 15. uri) v 
podružnični cerkvi v Loki.
• POGOVORNA SKUPINA (torek, 10. 3., ob 
19.00), ki je namenjena moškim in ženskam od 18. 
leta dalje in je možnost dialoga v Cerkvi. Namen 
skupine je pogovor in/ali pričevanje, kaj je Bog 
storil v mojem življenju, razmere v domači župniji 
ter v slovenski in vesoljni Cerkvi, moje mesto v 
svetu in Cerkvi. Skupina se bo srečevala enkrat 
mesečno. Voditelj bo župnik Marko Košir. 
• 2. SREDA (11. 3. po sveti maši), ko je molitev pred 
Najsvetejšim namenjena za župnijo in kateheza 
za starše prvoobhajancev ob 19. uri v župnijskem 
domu. Tema: praznovanje prvega svetega obhajila 
s pomočjo simbolov. 
• SVETA MAŠA V DOMU POČITKA (petek, 
13. 3., ob 10. uri)
• ŽPS – izbira novih članov/ic

V postnem času bo po naših župnijah potekala 
izbira novih članov župnijskih pastoralnih svetov. 
V okviru sedanjega sestava ŽPS je bila oblikovana 
komisija, ki bo pripravila gradiva, ki bodo na voljo 
14. in 15. 3. pri svetih mašah. 

Pravico izbire imajo župljani, ki so dopolnili 16 
let in so prejeli zakramente uvajanja. Pravico biti 
izbran pa ima vsak, ki izpolnjuje zgornje pogoje 
in ga odlikujejo trdna vera, nravno življenje in 
razsodnost. 

Vsakdo bo lahko predlagal največ šest članov/
ic iz svojega okolja. Tako želimo pridobiti v nov 
sestav ŽPS predstavnike iz vseh okolij naše župnije. 
Mandatna doba traja 5 let. 

Predloge boste oddali naslednjo nedeljo ali v 
soboto zvečer v skrinjico sredi cerkve. Novi člani 
bodo imenovani 24. 5. pri sveti maši ob 10.00. 
Mandat nastopijo v septembru 2020. 
• PRVA SPOVED za letošnje prvoobhajance (za 
tiste, ki ste bili odsotni 1. 2.) bo v soboto, 14. 3., ob 
10.00 v župnijski cerkvi. 
• TAIZEJSKA MOLITEV (sobota, 14. 3., ob 19. 
uri v župnijski cerkvi) za vse.
• 3. POSTNA NEDELJA in DRUŽINSKA 
SVETA MAŠA, pri kateri sodelujejo veroučenci 4. 
razreda in njihovi starši.
• KRIŽEV POT (nedelja, 15. 3., ob 15. uri) v 
župnijski cerkvi.
• DEKANIJSKI KRIŽEV POT ZA MLADE, ki 
se začne ob 15. uri v Podstrani.
• 3. SREDA (18. 3. po sveti maši), ko bo molitev 
pred Najsvetejšim namenjena Usmiljenemu Jezusu.
• SVETI JOŽEF (ponedeljek, 19. 3., ob 8. in 18. 
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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/

uri): Sveti Jožef, ki je bil pravični človek, zakonski 
mož in Jezusov skrbnik, je zavetnik in priprošnjik 
za vesoljno Cerkev, za Slovenijo, za iskalce 
stanovanj, ljudi v stiskah, za popotnike, za tesarje, 
mizarje in obrtnike, za može, zakonske pare in 
starše ter za srečno smrt.
• ROMARSKA SVETA MAŠA pri svetem Jožefu 
na Viru ob 10. uri
• TEDEN DRUŽINE redno obhajamo med 
praznikom sv. Jožefa 19. marca (letos v četrtek) in 
Gospodovim oznanjenjem 25. marca (letos v sredo). 
Tema letošnjega pastoralnega leta je Vseživljenjska 
kateheza. Zato je Urad za družino pri SŠK za teden 
družine izbral geslo »Kdor se uči, je mlad«.
• DUHOVNO-DRUŽABNI VIKEND za 8. 
razred v Šentjakobu ob Savi bo od petka, 20. 3., do 
nedelje 22. 3.
• 4. POSTNA NEDELJA in IZBIRA ČLANOV 
ŽPS 
• KRIŽEV POT (nedelja, 22. 3., ob 15. uri) v 
župnijski cerkvi.
• GOSPODOVO OZNANJENJE in 
MATERINSKI DAN (sreda, 25. 3., ob 8.00 in 
18.00): »Na praznik Gospodovega oznanjenja 
zato praznujmo to pot od ene matere in enega 
očeta do druge Matere in drugega Očeta. Danes 
lahko objamemo Očeta, ki je zahvaljujoč krvi 
svojega Sina postal eden izmed nas in nas rešil. 
Tega Očeta, ki nas vse dni čaka … Poglejmo 
podobo Eve in Adama, poglejmo podobo Marije 
in Jezusa, poglejmo pot zgodovine z Bogom, ki 
je hodil s svojim ljudstvom in recimo: ´Hvala. 
Hvala, Gospod, ker danes Ti nam praviš, da si nam 
podaril zveličanje.́  Danes je dan, da se Gospodu 
zahvalimo!« (Papež Frančišek med sv. mašo v 
Domu sv. Marte 25. 3. 2014) 
• MOLITEV ZA MATERE IN OČETE (sreda, 
25. 3., po sveti maši) 
• MOLITVENI PLESI (sobota, 28. 3., ob 20. uri v 
kapeli v župnišču)

• SREČANJE VERA IN LUČ (sobota, 28. 3., v 
Jaršah)
• 5. POSTNA NEDELJA ali TIHA NEDELJA: 
Spremeni se ura, zato bo večerna sveta maša od te 
nedelje naprej ob 19. uri.
• KRIŽEV POT NA SVETO TROJICO nad 
Dobom in v župnijski cerkvi (nedelja, 29. 3., ob 15. 
uri)
• ČIŠČENJE IN KRAŠENJE cerkve in 
župnijskega doma:
 7. marec:  M. Mengeš, vzhodno od Liparjeve
 14. marec:  Topole in Dobeno
 21. marec: Pristava in M. Mengeš, 
  zahodno od Liparjeve
 28. marec:  V. Mengeš od Grobeljske 
  do Kolodvorske
 4. april: V. Mengeš, severno od Prešernove 
  in Kolodvorske
• FINANCE: Moški ofer januarja: 2.265,69 €, 
ženski ofer februarja: 2.651,57 €, Trikraljevska 
akcija: koledniki so za slovenske misijonarje zbrali 
5231,56 €, • Otroci za otroke (adventna akcija): 
532,16 €. Bog povrni! 
• ODŠLI SO OD 1. 1.–12. 2. 2020: Ivana Žužek, r. 
Podboršek (80 let) – 1 maša, Janez Rusolnik (81 let), 
Marija Jeretina, r. Tome (86 let) – 16 maš, Antonija 
Kopina, r. Unetič (92 let), Franc Majdič (82 let), 
Cirila Majdič, r. Pirnat (89 let) – 5 maš, Leopoldina 
Oražem, r. Kuhar (80 let), Albin Burgar (96 let) – 
100 € za cerkev, Frančišek Dermastja (81 let) – 24 
maš, 250 € za cerkev in 20 € za Karitas. 
• BOŽJI OTROK je postal Leon Časar. 
• SKLAD ZA OBNOVO FASADE na župnijski 
cerkvi: S 1. 1. letos sem ustanovil poseben sklad, 
kjer se bodo zbirala sredstva za obnovo fasade. 
V ta sklad bodo šla sredstva, ki se bodo zbrala 
pri ofrih, darovih, ki jih bodo ljudje prinesli v 
župnišče za cerkev, ali darovali ob pogrebih. Od 1. 
1. do 12. 2. smo zbrali 5.467,25 €. Bog povrni! 


