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ŽUPNIKOVO RAZMIŠLJANJE

Dragi Mengšani, pred nami je mesec 
oktober. Hrvatje mu pravijo vinotok. 

To je čas, ko dozori vinska trta. To je čas 
trgatve in preša se grozdje in v sodih počasi 
nastaja vino. To je tudi čas, ko kmetje s polj 
pospravljajo svoje pridelke in ugotavljajo, 
kakšna je bila letina. 

V župniji pa vsako leto jeseni pričenjamo 
novo pastoralno leto. 

Tako smo septembra ponovno pričeli z 
veroukom, potem ko ga je v marcu nasilno 
prekinil koronavirus. Čas počitnic je za 
nami. Počasi se le malo povečuje število 
nedeljnikov. Nismo pa še dosegli stanja pred 
koronavirusom. In ga najbrž tudi ne bomo. 
Vedno bolj ugotavljam, da župnija postaja 
misijonska. K verouku so starši vpisali 33 
otrok v 1. razred, v šoli pa jih je 125. Dobrih 
25 % iz prvega razreda hodi k verouku. Časi 
se spreminjajo in mi z njimi. Čeprav ima 
župnija častitljiv naziv pražupnija, ker je bila 
ustanovljena pred približno 1000 leti, pa si 
danes s tem ne moremo kaj dosti pomagati. 
Starih Mengšanov je vedno manj, pa še od njih 
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Cerkev je mati. Mati pa ne 
sme otrokom reči: »Ničesar 

vam ne morem dati.« Cerkev 
mora vedno dajati. Dajati 

mora upanje in pogum. 
Jožef Kvas

so mnogi popustili v veri očetov. Že pokojni 
papež sveti Janez Pavel II. je govoril, da 
danes Evropa potrebuje novo evangelizacijo. 
V času koronavirusa postajamo vedno bolj 
digitalna družba. Cerkev bo v prihodnosti 
morala vedno več energije vlagati v delo z 
računalniki. V času koronavirusa so mnogi 
dobro sprejeli prenose preko TV, Facebooka 
ali kanala Youtube. Sedaj, ko so cerkve od 
4. 5. ponovno odprte, smo vsaj duhovniki 
pričakovali večje navdušenje in ponoven 
obisk svetih maš v cerkvah, a se to ni zgodilo. 

Še vedno straši koronavirus. Ko pišem te 
vrstice (17. 9.) mediji poročajo o več kot 100 
okužbah na dan. To narekuje tudi spremembe 
v pastorali. Odpovedana so vsa množična 
srečanja, sestanki za starše veroučencev 
potekajo preko e-pošte. Bolje kot nič. Ne 
more pa to nadomestiti živega stika. Kljub 
temu upam, da bomo – seveda z določenimi 
omejitvami – v oktobru uresničili nekaj 
cerkvenih  dogodkov. To je maša za zakonske 
jubilante (10. 10.), birmanska 9-dnevnica in 
birma (25. 10). Morda tudi blagoslov novega 
zvona v Loki (datum še ni določen).
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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

Roditeljska ljubezen 
zakoncev je 

poklicana, da postane 
za otroke vidno 

znamenje ljubezni 
Boga samega. 

sv. Janez Pavel II.

NAŠI MLADI

»Kar zaboli me, ko slišim kritiko čez 
mladino, ki se po birmi odvrne od 

vere« pravi salezijanec Peter Pušnik, ki je v 
prilogi Naša družina (30.8.2020) spregovoril 
o težavah mladih. Razmišlja o vlogi staršev, 
učiteljev in katehetov. Poudarja, kako 
pomembno je, da starši znajo z mladostnikom 
vzpostaviti pristen, prijateljski odnos. Tako 
tudi začutijo njihovo stisko in zmorejo 
pomagati, da se mladostnik izrazi v svojih 
težavah. Omenjeni duhovnik razmišlja tudi o 
oblikah današnjega verouka, ki je največkrat 
na ravni šolskih predmetov, kot zemljepis ali 
zgodovina. Mladi imajo pogosto občutek, 
da so verni, ker imajo informacijo o veri. 
Navadno veroučne teme niso poosebljene, 
ker poosebiš lahko samo tisto snov, pri kateri 
učitelj vstopi v odnos z učenci. Nadaljuje s 
prispodobo : če je njiva pripravljena – zorana 
in pognojena, bodo zrasla vsa semena, 
čeprav jih ne bo veliko. Enako je z vzgojo 
in izobraževanjem. Če ustvarimo dobro 
razpoloženje, dober teren, ni treba veliko 
govoriti, pa bo vse ostalo.

Starši in duhovniki naj bi po birmi 
delovali tako, da se mladi zapomnijo, da jih 
Jezus vedno čaka, da jim nikoli ne bo obrnil 
hrbta, tudi če se bodo izgubili. Peter Pučnik 
razpleta misli dalje: v 
Cerkvi se včasih preveč 
trudimo, da bi naredili 
dober vtis, premalo pa 
za to, da bi bili pristni. 

Vendar ni vse na duhovnikih in drugih 
pastoralnih delavcih. Evangeliziramo vsi! 
Imeti moramo radi svoje življenje. Zavedati 
se moramo, da nas Bog ljubi vsem napakam 
navkljub. Ob začetku novega šolskega leta 
salezijanec Peter Pučnik polaga mladim na 
srce, naj se zavedajo, da je življenje dar, iz 
katerega lahko napravijo nekaj lepega ali pa 
ga zapravijo. Vredno je imeti za sopotnika 
Boga, na katerega lahko vedno računajo. 
Duhovnik Jure Koželj pa iz svojih izkušenj 
pravi: «Mladi pri birmi in po njej najbolj 
pogrešajo starše, njihovo pričevanje«  
(Aleteia, 21.8.2020).

Tudi sodelavci Župnijske karitas si 
prizadevamo, da bi med seboj imeli mlade. 
Morda ne pričujemo dovolj. Povabimo jih, 
obveščamo o tem in onem, iščemo področja, 
ki bi jih pritegnila; pravih sadov zaenkrat ni. 
Z novim šolskim letom naše upanje, da se 
nam pridružijo, spet oživi. »Računamo« na 
darove Svetega Duha.

Sodelavci Župnijske karitas  

DOGODKI PRED NAMI

 Četrtek, 1. oktobra
Začetek rožnovenske pobožnosti in ob 18.00 
molitev za duhovne poklice. 

Ob 19.00 sveta maša za 
nove duhovne poklice. 
Vabim vas, da tudi v 
ta namen darujete za 
svete maše (enkrat 



na mesec – prvi četrtek v mesecu). Zadnja 
nova maša je bila leta 2012 (Matevž Mehle), 
redovnica pa je postala s. Salomeja Trojanšek 
(slovesne zaobljube 2018). Duhovnikov 
primanjkuje. Eden izmed župnikov v naši 
dekaniji, ki ima že tri župnije, bo ta mesec 
dopolnil 75 let. Še slabše je pri redovnicah. 
Usmiljenke so imele leta 1940 1243 redovnic, 
leta 2020 jih imajo le 88. V zadnjih 80 letih se 
je njihovo število zmanjšalo za več kot 1150. 
Ostalo jih je le še 7 %.

 Petek, 2. oktobra
Dopoldan obisk bolnikov po domovih, 
ob 18.00 molitev pred Najsvetejšim za še 
nerojene otroke. 

 Sobota, 3. oktobra
Od 7.30 do 9.00 vpisovanje svetih maš za 
oktober, november in december. Ob 18.00 
molitev rožnega venca pred Najsvetejšim 
na fatimski način. Po sveti maši celonočna 
molitev pred Najsvetejšim v župnišču. 

 Nedelja, 4. oktobra: rožnovenska 
nedelja
Ob 14.30 molitev rožnega venca in ob 15.00 
sveta maša na Homcu. Vabljeni. 

 Torek, 6. oktobra
Po sveti maši bo srečanje članov ŽPS v 
župnišču. 

 Sreda, 7. oktobra
Ob 16.30 vpis v katehezo dobrega pastirja za 
otroke, stare od 3 do 6 let, v atriju župnijskega 
doma (vhod zadaj s pokopališča). Ob 18.00 
molitev pred Najsvetejšim v čast sv. Jožefu. 
Ob 20.00 priprava staršev in botrov na krst 
otrok v župnijskem domu.

 Sobota, 10. oktobra
Ob 16.30 sveta maša za gasilce v Loki. Ob 
19.00 sveta maša za zakonske jubilante 
v župnijski cerkvi. Zberemo se kar v 
cerkvi in se usedete, kjer želite. Obvezna 

je uporaba zaščitnih mask. Vabljeni vsi, 
ki ste se cerkveno poročili pred 5, 10, 15 
… 65 leti in bivate v naši župniji. Letos 
nisem pošiljal vabil. Po sveti maši zaradi 
ukrepov, povezanih s koronavirusom, tudi 
ne bo skupne pogostitve. Zakonski jubilanti, 
vljudno vabljeni. 

 Nedelja, 11. oktobra: žegnanjska nedelja 
– obletnica posvetitve župnijske cerkve  
Ob 15.00 molitev rožnega venca v loški 
cerkvi. Vabljeni. 

 Sreda, 14. oktobra 
Ob 18.00 molitev pred Najsvetejšim po 
namenu župnije.

 Četrtek, 15. oktobra 
Začetek birmanske devetdnevnice ob 18.30 z 
molitvijo rožnega venca. 

 Sobota, 17. oktobra 
Molitveni plesi ob 20.00 v župnišču.

 Nedelja, 18. oktobra: misijonska nedelja
Pri vseh mašah bo nabirka za misijone. To je 
solidarnostna nabirka, s katero pomagamo 
delnim Cerkvam v revnih predelih sveta. 
S tem podpiramo tudi misijonarje in 
evangelizacijo (širjenje vere po svetu). Ob 
15.00 molitev rožnega venca pri kapeli sv. 
Lucije v Topolah. Vabljeni.

 Ponedeljek, 19. oktobra 
Po sveti maši bo srečanje biblične skupine. 
Vodi g. Štefan Babič.

 Sreda, 21. oktobra
Srečanje birmovalca msgr. Franca Šuštarja z 
birmanci in njihovimi starši ob 18.00. Čeprav 
je to redna birma, letos zaradi koronavirusa 
odpade srečanje z ostalimi skupinami po 
maši. Ob 19.00 sveta maša. Med sveto mašo 
bo g. škof na voljo za sveto spoved. 
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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/

 Nedelja, 25. oktobra
V noči s sobote na nedeljo se spremeni čas, 
s poletnega bomo prešli na zimskega. Tako 
bomo po soncu vstali eno uro kasneje.

Slovesnost svete birme ob 8.00 v župnijski 
cerkvi. Tisti, ki hodite k tej sveti maši, ste 
naprošeni, da greste morda v soboto ali 
nedeljo zvečer ali ob 10.00, da bo ob 8.00 
prostor predvsem za birmance, botre in 
njihove starše ter ožje sorodnike. Za vse je 
obvezna uporaba zaščitne maske. S starši 
bom glede čiščenja in krašenja cerkve 
ter ostalih stvari, povezanih s pripravo, 
komuniciral preko e-pošte ali obvestil, ki jih 
bom otrokom dal pri verouku.
Ob 15.00 molitev rožnega venca v župnijski 
cerkvi. Vabljeni.

 Ponedeljek, 26. oktobra
Po sveti maši bo verouk za odrasle. Vodi g. 
Štefan Babič.

 Sreda, 28. oktobra
Molitev pred Najsvetejšim po sveti maši za 
župnijski misijon. 

 Petek, 30. oktobra
Spovedovanje pred praznikom vseh svetih bo 
v Domžalah od 7.00 do 19.00. Spoved, prejem 
obhajila, obisk pokopališča ter molitev za 
rajne, molitev za svetega očeta in izpoved 

vere omogočajo popolni odpustek. Tako 
lahko pomagamo dušam v vicah. Spoved pa 
je tudi vsak dan pred sveto mašo v župnijski 
cerkvi. 
 V oktobru bomo začeli z mladinskim 
veroukom. Prvo srečanje bo v petek, 2. 
oktobra, ob 20.00 v župnijskem domu. Mladi, 
vabljeni. 

 Sklad za obnovo fasade na župnijski 
cerkvi. Od 20. 8. do 17. 9. smo zbrali 2160,00 
€. Bog povrni. 

 Čiščenje cerkve 
 3. oktober:  M. Mengeš, vzhodno 
  od Liparjeve
 10. oktober:  Topole in Dobeno
 17. oktober:  Pristava in M. Mengeš, 
  zahodno od Liparjeve
 24. oktober:  starši birmancev
 30. oktober:  V. Mengeš od Grobeljske 
  do Kolodvorske
 7. november:  V. Mengeš, severno od 
  Prešernove in Kolodvorske

 Društvo prostovoljcev Vincencijeve 
zveze dobrote je poslalo koledarje. V 
koledarju je tudi pismo s pojasnilom, za 
katere namene zbirajo sredstva ter kakšen 
je priporočen znesek za koledar. Koledarji 
se nahajajo na polici s tiskom pri glavnem 
vhodu v cerkev. 


