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IN VENDAR ŽIVLJENJE TEČE 
NAPREJ

Leto 2020 si bomo vsi zapomnili, da 
je nenavadno: soočili smo se z novim 

virusom, ki nam še vedno kroji življenjske poti. 
Nihče si ne želi, da bi morali spet v socialno 
zaprtost, saj rezultati različnih raziskav kažejo, 
da so posledice življenja v karanteni zelo hude. 
Z upoštevanjem priporočenih varnostnih 
ukrepov se nam zdi, da življenje vendarle spet 
teče.

Tudi v času najstrožjih predpisov glede 
epidemije so Škofijske in Župnijske karitas 
delovale – seveda z zmanjšanim obsegom 
in z upoštevanjem navodil, da naj bo naše 
delo predvsem razdeljevanje hrane in skrb za 
starejše med nami. Zelo hitro smo našli način, 
kako razdeljevati hrano, da bi bilo čim manj 
stikov med prosilci in prostovoljci. Mizica pred 
vhodnimi vrati je bila mesto, kjer so se prosilci 
ustavili in sprejeli paket s hrano. Nekajkrat se 
nam je pri delu pridružil varnostnik; poskrbel 
je, da so prosilci prihajali posamično in je tako 
delo lepo teklo. Glede na navodila Škofijske 
karitas ves čas nismo smeli sprejemati oblačil, 
obutve in različne gospodinjske ali tehnične 
opreme. Vsem, ki ste bili glede tega zavrnjeni, 
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Spoznal sem, da je najboljša 
vzgojna metoda tista, ki 

omogoča spremljanje mladih 
skozi celo življenje. Vzgoja 

niso navodila, ampak hoja z 
njimi in za njimi.

Vinko Kobal

se opravičujemo. Čeprav je virus spet na 
pohodu, z jesenjo želimo napolniti police 
v skladišču oblačil; vendar prosimo, da naj 
stvari, ki jih želite podariti, ne bo več kot za 
eno nakupovalno vrečko.

V času izrednih razmer so nekateri občani 
praznovali različne življenjske jubileje; 
90-letnike radi obiščemo. Vse te dejavnosti 
so se zmanjšale le na pošiljanje voščilnic in 
na naše obveze, da se jih spomnimo v molitvi. 
Tudi letnega srečanja za starejše, bolne in 
invalide na binkošti ni bilo. V mislih na naša 
pretekla snidenja upamo, da je bilo tako samo 
letos…

Seveda smo zelo pogrešali bogoslužje 
v cerkvi. Različne tehnologije so nam sicer 
omogočale spremljanje svetih maš in obredov 
velikega tedna na daljavo. Hvaležni smo za 
to možnost, a vidimo, kako drugače je biti v 
cerkvi in »v živo » sprejemati »živo vodo«. 
Mnogi se še niso vrnili v cerkev in praznovanje 
srebrne maše našega gospoda župnika Marka 
Koširja je minilo s skromno udeležbo vernikov. 
Pogostitev po slovesnosti je potekala z vsemi 
varnostnimi ukrepi. Gospodinje so se spet 
zelo radodarno izkazale s pecivom. Vse, kar je 
ostalo, smo skrbno shranili in sladke dobrote 
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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

Kdor ima pravo in 
popolno ljubezen, 
v nobeni stvari ne 

išče sebe, temveč želi 
samo to, da bi bilo 
vse v Božjo slavo.

(Lojze Bratina)

razdelili otrokom na oratoriju. Gospodinjam 
iskrena hvala!

Poletje se preveša v zgodnjo jesen, 
upajmo, da bodo septembrske dejavnosti 
stekle. Življenje z virusom nas sicer omejuje, 
moramo se zavedati, kako nemočni smo v boju 
z nepoznanimi lastnostmi virusa, a življenje 
mora vendarle teči naprej tako, da se vsak 
obnaša odgovorno. Ne pozabimo na molitev, 
saj pomirja in daje upanje.

Sodelavci Župnijske karitas  

SPOŠTOVANI BRALCI IN BRALKE 
MIHAELOVEGA LISTA,

včasih se v življenju zgodi kaj izrednega, 
nenavadnega. To sem nam je vsem zgodilo s 
pandemijo koronavirusa COVID-19. Javno 
življenje je sredi marca zastalo. Država je 
zaprla šole. Škofje so izdali navodila, da je 
prepovedano javno maševanje s prisotnostjo 
vernikov. Dovoljeni so bili le pogrebi brez 
maše in bolniško maziljenje. Prepovedani so 
bili vsi sestanki, druženja itd. V mesecu maju 
so se ukrepi začeli rahljati. Postopoma so 
otroci ponovno obiskovali pouk v šoli. Ker v 
Mihaelovem listu niso objavljene svete maše, 
sem začasno prenehal pisati Mihaelov list, saj 
ima ta list tudi vlogo obveščanja o dogodkih 
in vabila za razna srečanja. Pred nami je novo 
šolsko in veroučno ter pastoralno leto. Tako 
sem se odločil, da zopet izdamo Mihaelov list. 
Predvsem veroučenci 
bodo prejeli koristne 
informacije, kako in kaj 
v novem veroučnem letu.

VPIS K VEROUKU 2020/21
Vpis za prvi razred osnovne in srednje 

šole (bodoči birmanci) bo v ponedeljek, 31. 8., 
od 8.15 do 10.00 in v torek, 1. 9., od 15.00 do 
18.00 v župnijski pisarni. Za vpis v prvi razred 
potrebujete tudi podatke o krstu otroka, če 
je bil krščen v drugi župniji, torej krstni list 
ali družinsko knjižico (če ste starša cerkveno 
poročena).

Vpis za 2., 3., 4. in 5. razred bo v sredo, 
2. 9., od 17.00 do 18.15. Vpis za 6., 7., 8. in 9. 
razred bo v četrtek, 3. 9., od 17.00 do 18.15. Vpis 
bo v župnijskem domu. Pri vpisu upoštevajte 
varnostno razdaljo in s seboj prinesite masko. 
Ker so veroučna spričevala še pri nas, naj 
jih prinesejo le tisti, ki jih niso prinesli lani. 
Spričevala boste prejeli ob koncu veroučnega 
leta. 

Za prvi in drugi razred veroučencev bo 
mogoč tudi verouk po metodi kateheze dobrega 
pastirja. Otroka h katehezi dobrega pastirja 
vpišite tam, kjer bo potekal vpis za klasični 
verouk.

Poleg veroučnih knjig in delovnih zvezkov 
priporočamo, da se naročite na edino otroško 
versko revijo Mavrica. Deset številk stane 
39,90 €. Za starejše od 12 let priporočamo 
revijo Najst. Šest številk stane 27 €. 

Višina prispevkov za učbenike je na 
naslednji strani.



Učbenike in delovne zvezke lahko kupite 
tudi sami v katoliških knjigarnah. Lahko jih pa 
kupite ob vpisu. V dekaniji Domžale dodajamo 
še prispevek za ogrevanje v simbolni višini 
20 € ter za 1 uro kateheze 10 € na posamezno 
družino. To skupno znese na družino 30 €. 
Če je družina v materialni stiski, prispevek 
odpade. Če ne zmore plačati niti delovnih in 
liturgičnih zvezkov, jih župnija podari, knjigo 
pa posodi. Denar ne sme biti razlog, da otroci 
vernih staršev ne bi hodili k verouku in k sveti 
maši.

URNIK VEROUKA V LETU 2020/21

 Razred Dan Ura
 1. torek 15.00 in 16.00
 2. sreda 15.00 in 16.00
 3. torek  15.00 in 16.00
 4. sreda  15.00 in 16.00
 5. četrtek 16.00 in 17.00
 6. četrtek  15.00, 15.45, 16.30, 17.15
 7. sreda 17.00
 7. četrtek 15.00
 8. ponedeljek  15.00 in 16.00
 9. petek 14.00, 15.00 in 16.00
 1. letnik petek 18.00
 1. letnik sobota 18.00
 1. KDP torek 17.15–18.30
 2. KDP torek 16.00–17.15

DOGODKI PRED NAMI
 Vsako sredo ob 18.00 je v cerkvi molitev 
pred Najsvetejšim do svete maše, ki je ob 
19.00. 

 Sreda, 2. 9. - Ob 20.00 bo priprava 
staršev in botrov na krst otrok. Otroka za 
krst predhodno prijavite v župnijski pisarni. S 
seboj prinesite otrokov rojstni list in družinsko 
knjižico, če ste cerkveno poročeni. 
 Četrtek, 3. 9. - Ob 18.00 bo molitev za 
duhovne poklice. 
 Prvi petek, 4. 9. - Dopoldan bo obisk 
bolnikov po domovih. 
Ob 18.00 bo molitev v cerkvi pred Najsvetejšim 
za še nerojene otroke. 
 Sobota, 5. 9. - Vpisovanje svetih maš bo 
od 7.30 do 9.00. Dar za maše sprejemam tudi v 
času uradnih ur. 
Ob 18.00 bo molitev pred Najsvetejšim na 
fatimski način. Po sveti maši bo celonočno 
češčenje v župnišču.
 Nedelja, 6. 9. - Pri vseh mašah bo nabirka 
za zavod sv. Stanislava.
 Ponedeljek, 7. 9. - Začetek verouka.
 Torek, 8. 9. – rojstvo Device Marije - 
Sveti maši bosta ob 8.00 in 19.00. 
 Sobota, 19. 9. - Stična mladih bo letos 
potekala nekoliko drugače. Srečali se bomo po 
dekanijah. Za dekanijo Domžale bo srečanje 
mladine v Mengšu. Program bo objavljen 
naknadno. Na srečanje se bo zaradi COVIDA-19 
potrebno tudi prijaviti. Več informacij boste 
prejeli preko župnijskih oznanil. 
 Nedelja, 20. 9. – katehetska nedelja - Ob 
10.00 bo blagoslov šolskih torb in sodelovanje 
veroučencev.
 Nedelja, 27. 9. – Mihaelova nedelja - 
Pri vseh mašah bo ofer za fasado na župnijski 
cerkvi. 

Razred Učbenik Delovni zvezek Liturgični zvezek 
in listki

1. Praznujmo in se veselimo + spričevalo 2 € 10,50 € 3 €
2. Praznujmo z Jezusom 10,50 € 3 €
3. Kristjani praznujemo skupaj 10,50 € 3 €
4. Pot v srečno življenje 8,50 € 6 € 3 €
5. Znamenja na poti k Bogu 8,50 € 6 € 3 €
6. Skupaj v novi svet 8,50 € / 3 €
7. Kdo je ta? 8,50 € 6 € 3 €
8. V življenje 8,50 € 6 € 3 €
9. Za tvojo duhovno rast 12 € 3 € + 5 € za evangelije
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Župnija Mengeš
 Trdinov trg 9
 1234 Mengeš
 telefon: 01/723 01 10

Svete maše
 Nedelja: 800, 1000 in 1900 

 Delavniki: 1900

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/

 Torek, 29. 9. – praznik sv. nadangelov 
Mihaela, Gabrijela in Rafaela: dan 
celodnevnega češčenja
Razpored: 8.00 – sveta maša, 9.00 – Loka in 
Dobeno, 10.00 – sveta maša, 11.00–12.00 – 
Topole in Pristava, 12.00–12.30 – duhovniki. 
12.30–15.00 se češčenje prekine. 15.00–16.00 
– sestre usmiljenke, 16.00–17.00 – Veliki 
Mengeš, 17.00–18.00 – Mali Mengeš, 18.00–
18.45 – kdor prej ne more. 18.45 – litanije in 
sveta maša, ki jo vodi g. Jožef Drolc, letošnji 
zlatomašnik.

Napoved dogodkov v oktobru: 
 Sobota, 10. 10. - Sveta maša za gasilce bo 
v Loki ob 16.30. 
Ob 19.00 bo sveta maša za zakonske 
jubilante. Zaradi koronavirusa pogostitev po 
maši odpade. Na slovesnost vas ne bomo vabili 
s posebnimi vabili. Tisti, ki letos praznujete 
okroglo obletnico cerkvene poroke (5, 10, 15, 
20, 25 … 65 let), vabljeni k sveti maši. Še 
vedno je obvezna uporaba zaščitnih mask v 
cerkvi. Zberemo se kar v cerkvi. 
 Žegnanjska nedelja, 11. 10. 
 Birma: nedelja, 25. 10., ob 8.00
 Čiščenje cerkve: 
 5. september:  Pristava in M. Mengeš, 
  zahodno od Liparjeve
 12. september:  V. Mengeš od Grobeljske 
  do Kolodvorske
 19. september:  V. Mengeš, severno od 
  Prešernove in Kolodvorske
 26. september:  generalno čiščenje cerkve 
  – vse skupine
 3. oktober:  M. Mengeš, vzhodno 
  od Liparjeve

Dogodki za nami: 
 Slovesnost prvega svetega obhajila smo 
imeli v nedeljo, 14. junija. K prvemu obhajilu 
je pristopilo 39 otrok, ki obiskujejo 3. razred 
verouka. Slovesnost smo imeli v okrnjeni 
obliki, in sicer le za prvoobhajance, njihove 
starše ter bratce in sestrice. Tudi ura je bila 
posebna - ob 12.00. 
 Miva: Ob Krištofovi nedelji (25. in 
26. 7.) ste ob blagoslovu vozil v zahvalo za 
srečno prevožene kilometre za nova vozila 
za slovenske misijonarje darovali 3.900,00 €. 
Velikodušno. 
 Skavti (klan), stari od 15 do 21 let, so od 
20. do 25. 7. odšli na potovalni tabor od Mosta 
na Soči do Bovca. Bilo jih je 11 (klanovci in 
voditelji). Četa (stari od 12 do 15 let) so imeli 
skavtski tabor v vasi Medvedica v občini 
Grosuplje. Tam so bili od 27. 7. do 2. 8. Tabora 
se je udeležilo 24 skavtov. Z njimi pa so bili 
voditelji in skavti na služenju (8). 
 Oratorij: Tema je bila svetopisemski lik 
kraljice Estere. Letošnji oratorij je bil zaradi 
COVIDA-19 okrnjen. Od 17. do 21. 8. se ga 
je udeležilo 52 otrok, za katere je skrbelo 22 
animatorjev. Tudi letos je oratorij vodil Miha 
Korenjak. Hvala vsem animatorjem oratorija 
in skavtskim voditeljem za služenje vrstnikom 
in prenašanje znanja in izkušenj s starejših na 
mlajše.
 Oddane maše: Polona Leskovec Kompare 
(5-krat), Marija Zabret (5-krat), Franc 
Dermastja (15-krat), Ivana Lukan (5-krat), 
Marija Jeretina (8-krat).
 Sklad za obnovo fasade na župnijski 
cerkvi: Od 13. 2. do 19. 8. smo zbrali 1400,00 
€. Bog povrni!


