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ŽIVLJENJE S COVID-19

Dragi bratje in sestre v Kristusu, vsi ljudje 
dobre volje! Danes, ko pišem te vrstice 

(19. 10. 2020), je vlada razglasila epidemijo. 
Slovenski škofje so nam 15. 10. posredovali 
navodila v teh časih. Več si lahko preberete 
na spletni strani Slovenske škofovske 
konference. Sam pa sem izluščil nekaj 
poudarkov, ki se tičejo praktičnega življenja 
naše župnije: 

1. Svete maše z ljudstvom so do 
nadaljnjega odpovedane. Dovoljene so 
zasebne maše duhovnika brez vernikov. 

2. Dovoljena je individualna oskrba 
vernikov.

Zaradi izrednih razmer lahko verniki, 
ki se ne morejo udeležiti svete maše (to ste 
skoraj vsi), prejmejo sveto obhajilo izven 
obreda svete maše. 

V župnijski cerkvi bo možnost prejema 
obhajila vsak delavnik in soboto ob 17.00, ob 
nedeljah pa ob 9.00 in ob 11.15. 

Ob vstopu v cerkev, ki je odprta vsak 
dan od 7.00 do 17.00, si je potrebno razkužiti 
roke, nadeti masko in ohranjati razdaljo vsaj 

leto XXIV
2020
številka 1111

Kdor hoče tolažiti, mora znati 
poslušati in umolkniti, mora 
drugemu dopustiti, da izrazi 

svoja čustva. 
Metka Klevišar

2 metra. (To ne velja za družine in člane 
istega gospodinjstva.)

3. V cerkvi je naenkrat lahko največ 10 
vernikov. 

4. Dovoljeno je spovedovanje v 
spovednicah, ki imajo nameščeno PVC-
folijo. Spovedovanje je možno od 16.30 do 
17.00 vsak petek ali po dogovoru. Možna je 
tudi spoved v zimski kapeli ali v veroučni 
učilnici, če to želi spovedanec. Spovedovanje 
po telefonu ali spletu ni dovoljeno, saj 
ni zagotovljena tajnost. Redna oblika 
spovedovanja je osebna spoved. 

5. Krsti, poroke, birme in druge župnijske 
slovesnosti so preložene na čas, ko se bo 
epidemiološko stanje izboljšalo. 

6. Cerkveni pogrebi so dovoljeni ob 
upoštevanju državnih navodil. 

7. Kateheza (verouk) se za vse razrede do 
nadaljnjega izvaja na daljavo. 

8. Vsa župnijska srečanja se izvajajo na 
daljavo. Zato do nadaljnjega odpadejo vsa 
srečanja ŽPS, molitvene skupine, biblična 
skupina itd. Priporočam, da se po družinah 
moli rožni venec. 
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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

Ne vem, koliko 
časa je Gospod 

odmeril mojemu 
življenju: ne more 

biti veliko; vedno sem 
pripravljen na odhod. 

sv. Janez XXIII

Sveto mašo spremljajte preko televizije, 
radia ali spleta. Čas posvetite molitvi, branju 
Božje besede ali dobrim delom. 

9. Na praznik vseh svetih, 1. novembra, 
in spomina na verne rajne, 2. novembra, letos 
na pokopališčih in v cerkvah niso dovoljena 
bogoslužja. V domačem krogu po družinah 
molite za rajne, npr. rožni venec. 

10. Prepovedane so pevske vaje. 
11. Obhajanje bolniškega maziljenja je 

dovoljeno. Obiski bolnikov za prve petke so 
dovoljeni. 

12. Škofje vabijo vse vernike, duhovnike, 
redovnice, redovnike ter katoliška laiška 
gibanja, naj okrepijo molitev za zdravje, 
bolnike, zdravstvene delavce in blagoslov 
našega naroda ter konec pandemije. 

13. Sprejeti ukrepi veljajo do preklica. Če 
bi prišlo do poslabšanja zdravstvenega stanja 
in zaostrovanja državnih navodil, bo vsak 
škof ordinarij za svojo škofijo sprejel dodatne 
omejitve na področju verskega oziroma 
bogoslužnega življenja župnij. 

ŽUPNIJSKA KARITAS MED 
EPIDEMIJO

Kar prehitro smo spet »padli« v nenavadne 
razmere, ko se soočamo z mnogimi 

omejitvami, mnogokrat tudi s spremembo 
ekonomskih zmožnosti. V teh razmerah 
bo naša Župnijska karitas imela odprta 
vrata vsak torek - kot običajno. Dobrodošli 
vsi prosilci in tudi osebe, ki do sedaj niste 
potrebovali naše pomoči! V času epidemije 
bomo pomagali s paketi hrane, ne bo pa 
mogoče vstopiti v skladišče obleke in druge 
opreme. Prosimo tudi za razumevanje, da teh 
dobrin začasno ne bomo sprejemali. Delovali 
bomo z upoštevanjem vseh varnostnih 
ukrepov in bo morda potrebno nekaj 
potrpežljivosti; pozivamo pa, da so prosilci 
točni in prihajajo takrat, ko so naročeni.

Opozarjamo na spremembo časa: po 
25.10 2020 bodo naši prostori odprti od 16.30 
h do 18.00 h. Pričakujemo vas! 

VAŠ DAR OB PRAZNIKIH VSEH 
SVETNIKOV IN VSEH VERNIH 
RAJNIH

Tudi oba novembrska praznika bosta letos 
drugačna. Naših rajnih se bomo spomnili v 
molitvi, seveda bomo ob primernem času 
stopili tudi do grobov in prižgali svečko njim 

v spomin. Spet bi radi 
spomnili, da glede 
števila prižganih sveč 
ravnamo razsodno. 
Nekaj zadnjih let smo 



vabili, da namesto nakupa sveč darujemo 
za Karitas. Letos tudi tega ne bo, a vseeno 
povabimo, da svoj dar ob spominu na rajne 
prinesete v času uradnih ur na Župnijsko 
karitas. Je pa še ena novost: v obeh trgovinah 
Merkator (Veliki in Mali Mengeš) je blizu 
blagajne voziček, ob njem pa plakat z napisom 
DOBRI SOSEDJE SE IZKAŽEJO V 
TEŽKIH TRENUTKIH. V te vozičke lahko 
odložite kupljeno hrano, ki bo namenjena 
pomoči potrebnim. Toplo priporočamo in 
hvala!

Sodelavci Župnijske karitas

MOLITEV ZA ZDRAVJE V ČASU 
EPIDEMIJE KORONAVIRUSA 
COVID-19

Oče usmiljenja in tolažbe,
Tvoj Sin Jezus Kristus

Nam je s križem pokazal vrednost trpljenja.
Pomagaj našim bratom in sestram,

Ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani,
Nakloni jim izboljšanje zdravja,

Njihovim svojcem pa pogum in zaupanje.
Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in 

zdravje,
Da bodo vztrajali  v ljubezni do bolnikov,

Raziskovalcem pa,
Da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo.

Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov,
Da bodo rešeni bolezni

In se ti bodo mogli s tvojo Cerkvijo 
zahvaljevati.

Amen.

Sv. Marija, zdravje bolnikov 
– prosi za nas.

Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni 
– prosi za nas.

Vsi božji svetniki in svetnice 
– prosite za nas.

DUHOVNE SPODBUDE 
1. Dnevno prebiranje Božje besede ali 

brevirja (www.hozana.si).
2. Vernike vabimo, da namenijo svoj čas 

tihoti. Brez tihote Bog izgine v hrupu. 
3. Svetnik dneva in razlaga božje besede. 

Povezavo do teh besedil najdete na spletni 
strani Revija Ognjišče in pastoralnem portalu 
Pridi in poglej ter Evharistija. 

4. Za družine: kako smiselno zapolniti 
in izpolniti dan. Pomen pomoči bolnim, 
onemoglim in invalidom. Spletne prevare, 
lažno akviziterstvo in goljufije. 

5. Verouk za otroke: Slovenski katehetski 
urad pripravlja kateheze za otroke.

DOGODKI PRED NAMI

Nedelja, 1. novembra
Praznik vseh svetih. Letos bo potekal 

drugače. Svetih maš z ljudstvom ne bo, prav 
tako ne opravila božje besede in nagovora 
na pokopališču ob 14.00. Grobove bova z g. 
Štefanom blagoslovila zasebno. Ta dan bo 
možnost prejeti sveto obhajilo ob 9.00, 11.15 
in ob 15.00. 

Ker je v cerkvi lahko istočasno le 10 ljudi, 
odpade skupna molitev rožnih vencev. Rožne 
vence zato molite doma v družinskem krogu.

Ponedeljek, 2. novembra
Spomin vseh vernih rajnih – vernih duš 

dan. Ta dan duhovniki mašujemo po namenu 
svetega očeta in za duše v vicah. Obhajilo bo 
ob 9.00 in 17.00. 

Petek, 6. novembra
Po domovih bo obisk bolnikov.
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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, 8. novembra
Zahvalna nedelja. Z veliko hvaležnostjo 

se oba z g. Štefanom zahvaljujeva vsem za 
vse, kar dobrega storite za župnijo ali za naju 
osebno. 

Nedelja, 22. novembra
Praznik Jezusa Kristusa, Kralja 

Vesoljstva. Ta praznik je za vso latinsko 
cerkev uvedel leta 1925 papež Pij XI. Po prvi 
svetovni vojni so propadla razna zemeljska 
kraljestva, npr. Nemčija in Avstro-Ogrska.  
Svet je bil v razvalinah in tičal globoko v 
zlu tudi zaradi napredujoče se boljševiške 
revolucije. Ravno praznik Kristusa Kralja 
naj bi nam pomagal, da bi v Jezusu videli 
kraljestvo resnice in življenja, kraljestvo 
svetosti in milosti, kraljestvo pravičnosti, 
miru in ljubezni. Ta praznik praznujemo 

v zavesti, da je Kristus naš kralj in da ima 
njegovo kraljestvo prostor v naših srcih. 

Ta dan goduje tudi sveta Cecilija, 
zavetnica cerkvene glasbe. Zahvaljujem se 
vsem organistom, zborovodjem, pevkam in 
pevcem za sodelovanjem pri liturgiji. Lepa 
popestritev ste tudi kantorji, ki prepevate 
psalme in (ali) vodite ljudsko petje. Bog vam 
povrni. 

Ta dan zaključujemo tudi teden zaporov 
in začenjamo teden Karitas. 

Nedelja, 29. novembra
Ta dan je prva adventna nedelja in začetek 

novega cerkvenega leta. Advent je čas 
pričakovanja, hrepenenja. Marija in Jožef sta 
hrepenela po rojstvu otroka, ki sta mu dala 
ime Jezus. Mi pa v tem času hrepenimo, da 
bi bili zdravi, da bi se ukrepi sprostili in bi to 
kugo premagali. Da bi se zopet normaliziralo 
življenje. Da bi lahko imeli slovesnost svete 
birme itd. 

Doma si izdelajte adventne venčke ali pa 
jih kupite, če jih bo dovoljeno prodajati. 

Sklad za obnovo fasade: ofer za Mihaelovo 
nedeljo: 5456,65 € + darovi od 18. 9. do 21. 
10.: 1915,00 €. Skupaj to pomeni 7371,65 €. 
Bog povrni. 

V župnišču imamo na voljo naslednje 
koledarje za leto 2021 in njihove vrednosti: 
Marijanski 2,50€, luknjani 5,90€, Špirala 
6,50€, list 0,70€ 


