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Vsaka družina, kjer so dobri
otroci in kjer sta dobra oče in
mati, je sveta družina.
Karel Mauser

ADVENT, ČAS HIŠNE CERKVE
nogi so v teh časih previdni in se bojijo
iti v cerkev. Vendar čutijo potrebo
po duhovnem življenju. Kristus nas vabi:
Prisluhnite! Stojim tudi pred vašimi vrati
in trkam. Adventni venec je lepo znamenje
tega časa. Gostimo ga štiri tedne. Luč
postaja vedno močnejša. Prav po tej luči,
po varnosti, zdravju in skupnosti v teh dneh
najbolj hrepenimo. Zelene veje nas vabijo,
naj ne nehamo zaupati. Škoda bi bilo, če bi
bil adventni venec samo okras stanovanja.
Sprejmimo ga kot povabilo k pogovoru,
branju Svetega pisma, molitvi in skupnemu
uživanju hrane. Tako bo postal naš dom hišna
cerkev. Začnimo s tem, da v soboto zvečer
ali na prvo adventno nedeljo doma svečano
začnemo advent. Zberimo se okoli venca,
blagoslovimo ga, prisluhnimo lepim starim
adventnim pesmim, in če gre, samo zapojmo
Vi, oblaki ga rosite ali Je angel Gospodov
oznanil Mariji. Če ste sami, pa naj vas venec
ali goreča sveča spominja, da kdor veruje,
nikoli ni sam, saj ste odprli vrata Njemu, ki
trka. (Iz tednika Nedelja – cerkveni list krške
škofije, št. 48, stran 8.)
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BOŽIČNO-NOVOLETNO VOŠČILO
ba z g. Štefanom vam želiva predvsem
poguma in potrpežljivosti, da bi znali
živeti z ukrepi, ki so nam v pomoč, da ne
zbolimo. Vsi pa seveda hrepenimo, da ta
nadloga čim prej mine.
Vesele božične praznike in božjega
blagoslova in Marijinega varstva v letu
Gospodovem 2021. Gremo naprej.

O

Cerkev je odprta vsak dan od 7.00 do
17.00. V cerkvi je dovoljena zasebna molitev
enega vernika ali ene družine ali članov istega
gospodinjstva Spovedovanje je dovoljeno po
dogovoru. Torej pred božičem boste lahko
opravili sveto spoved, le dogovoriti se bo
potrebno za vsako spoved posebej (040/200367 – Marko Košir, župnik, 040/320-135 –
Štefan Babič, duhovni pomočnik).
Sveto obhajilo je dovoljeno deliti zgolj
in samo posamično – enemu verniku ali
eni družini ali članom istega gospodinjstva.
Ta uredba je bila izdana 13. 11. in velja do
preklica.
Sveto obhajilo je možno prejeti od
ponedeljka do sobote ob 17.00, ob nedeljah od
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8.30 do 9.30 ter od 11.00 do 11.30. Nedeljski
termin bo tudi na božič in praznik svetega
Štefana ter 1. 1.2021. Obhajilo je možno
prejeti tudi izven tega časa po predhodnem
dogovoru. Pomembno je, da se držimo
predpisov, kot so objavljeni ob vhodu v
cerkev.

PRIČAKOVANJE
as nam kljub izrednim razmeram
hitro mineva. Pravzaprav naši dnevi
postajajo eno samo pričakovanje – ne
samo adventno, marveč tudi pričakovanje
boljših epidemioloških razmer. Ko smo iz
dneva v dan soočeni z novimi, ne preveč
spodbudnimi podatki, vendarle vztrajamo v
novem pričakovanju…
Naše delo na Župnijski karitas teče.
Prejemnikov pomoči je vedno več.
Zavedamo se, da pomoč s paketom hrane
sicer mnogokrat veliko pomeni, a obiskovalci
si želijo kaj več, predvsem pogovora. Ker so
stiki vedno manj osebni, smo pripravljeni
prilagoditi naše prostore in možnosti, da bi
bili pogovori vendarle bolj pristni, saj se le
tako odkrivajo problemi, ki včasih preveč
pritiskajo z vseh strani. Predlagamo pa tudi,
da se v stiski oprimete že skoraj pozabljenega
načina izražanja: vzemite pisalo in problem
opišite. Pošiljite ga na
naš naslov (Župnijska
karitas, Trdinov trg
9,
1234
Mengeš)
in navedite
svoje
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Resnično krščansko
življenje človeka ne
postavlja v oblake.
Nasprotno, postavlja
ga na najbolj realna
tla. Daje mu moči,
da sprejme življenje,
kakršno je in ga
obvlada.
Franc Bole

podatke, da se bomo z vami lahko povezali
– vas poklicali po telefonu, vam napisali
elektronsko pošto ali vas povabili k nam. Če
pa pokličete ob torkih od 16.30 h do 18 h,
se bo prav gotovo oglasil nekdo, ki vam bo
prisluhnil.
Tudi na Škofijski karitas spodbujajo
k vzpostavljanju stikov. Poleg tega so za
letošnjo dobrodelno akcijo Stiska izbrali
misel Ivana Cankarja: Srečna je pot, če je
ljubezen vodnik. Položnice za pomoč ljudem
v stiski so na voljo pri zadnjih vratih naše
župnijske cerkve. Lahko pa svoj dar prinesete
kar na Župnijsko karitas.
Naj nas Cankarjeva misel vodi skozi
adventne dni v pričakovanju Luči.
Sodelavci Župnijske karitas
DUHOVNA SPODBUDA, KI OGREJE
DUŠO: »Vsak kratek telefonski klic, vsako
elektronsko sporočilo, morda celo pismo,
vsako dobro delo lahko naredi čudež.«
škof Jože Marketz
ČAS POGREBOV
ihaelov list ima tudi nalogo, da ohranja
dogodke, ki so pomembni za krajevno
zgodovino. V tem času je zelo veliko
cerkvenih pogrebov. Kdor je šel v teh dneh
mimo pokopališča, je
na oglasni deski lahko
videl kar štiri »parte«
oziroma
osmrtnice.
V enem tednu bodo 4
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pogrebi, v 11 dneh pa 7 pogrebov iz župnije
Mengeš. Od tega je bil tudi prvi z diagnozo
COVID -19.

KAJ NAS ČAKA V MESECU
DECEMBRU?
 Prvi petek (4. 12.) bo obisk bolnikov po
domovih.
 Prva sobota (5. 12.) od 8.00 do 10.00 bo
vpis svetih maš za januar in februar.
 Miklavž (nedelja, 6. 12.) – bodimo drug
drugemu Miklavž.
 BREZMADEŽNA (8. 12.): To je Marijin
praznik, ko se spominjamo, da je bila Marija
spočeta brez madeža izvirnega greha. To je
praznik ministrantov. Sedaj ni svetih maš, ki
bi bile dovoljene tudi na splošno za vernike.
Ministranti trenutno lahko sodelujejo le pri
pogrebnih obredih.

Božična devetdnevnica od 16. 12.
Verjetno jo bomo letos spremljali kar po
televiziji ali radiu.
 V ponedeljek, 21. 12., bo obisk bolnikov
po domovih pred božičem, zato ga v januarju
ne bo.
 Božični prazniki bodo tudi verjetno kar
pred TV-zasloni.


SVETI VEČER (24. 12.): Doma z
blagoslovljeno vodo pokropite stanovanja
in pokadite. Kadilo in oglje sta na voljo v
župnišču.
 Koledovanje 26. 12.–6. 1. 2021: Razmere
verjetno ne bodo dopuščale koledovanja.

Silvester, 31. 12.: Ta dan ali januarja
delamo bilanco o tem, kakšno je bilo leto
Gospodovo 2020. Kar dva vala koronavirusa
sta nas zaznamovala. Umrla sta dva škofa:
aprila nadškof msgr. Alojz Uran in novembra
pomožni škof dr. Jožef Smej. Eden pa je bil
posvečen – msgr. dr. Mitja Leskovar (za
diplomatsko službo). Tudi v letu 2020 je bilo
veliko lepega. Tega se spominjajmo. Tudi iz
težkih situacij – pouk na daljavo, bolezen itd.
– se lahko marsičesa naučimo.
VERSKI TISK
 Družina 119,60 €
 Ognjišče 33,50 €
 Mohorjeve knjige 48 €
 Mohorjev koledar 18 €
 Prijatelj 12,60 €
 Magnifikat 52,92 €
 Misijonska obzorja 9 €
Prosim, če naročnino lahko poravnate
do 15. 1. 2021 ali pa vsaj poveste, da boste
naročeni še naprej.
Sodelovanje pri sveti maši med epidemijo
koronavirusa
Stopi ljubi angel v cerkvi ti na prostor
moj. Bodi tam pri sveti maši, v duhu združen
bom s teboj. Pri darovanju ti položi na pateno
še moj dar: moje križe, moje delo večnemu
ponudi v dar. Pri povzdigovanju moli v sveti
hostiji Boga: prosi, naj še mene skrije v rano
svojega Srca. Dušam v vicah, mojim dragim,
nesi sveto Rešnjo kri, grešnike, umirajoče
z njo pokropi, greh izmij. Ko se mašnik bo
obhajal, tudi meni, angel moj, sveto hostijo
prinesi, moli Jezusa z menoj. Prosi, da ves
svet deležen svete maše bo sadov, meni pa
na dom prinesi svete maše blagoslov. (Vir: V
Materini šoli, december 2020, stran 6).

BOŽIČNO VOŠČILO 2020
Praznovanje božiča v tako izrednih
razmerah nas spodbuja, da razmišljamo,
kaj je v življenju in v naših praznovanjih
bistveno in kaj manj pomembno, čeprav
lahko prispeva k lepoti praznovanja. V
božičnem praznovanju doživljamo radost in
srečo družinskega življenja in tudi bolečino
vseh, ki so v kakršni koli stiski, še zlasti
bolnikov. Bližina Boga, ki se nam je približal
in nas v Jezusu Kristusu objel, nas spodbuja,
da smo blizu drug drugemu, da poglobimo
vezi medsebojne pripadnosti in zvestobe.
Združeni v molitvi ob družinskih jaslicah
lahko doživimo Božjo ljubezen. Vse to nam
je dosegljivo, kljub temu da doživljamo ovire
za božično bogoslužje in za širše osebne stike
z vsemi, ki so nam blizu. Kljub karanteni in
nevarnostim za okužbe in celo za življenje
lahko poskrbimo, da se Jezus lahko rodi v
naši sredi, saj je obljubil, da bo med nami, če
bomo zbrani v Njegovem imenu in v Njegovi
ljubezni.
Vsi
hrepenimo
po
povezanosti,
pripadnosti občestvu. Ustvarjeni smo po
Božji podobi – po Troedinem Bogu – Bogu
odnosov. Zato samota, nemir in pretrgana
razmerja v zadnjem času še bolj bolijo. Tudi
Marija in Jožef sta doživljala neke vrste
izolacijo in stisko, daleč od domačega kraja
in svojih domačih. A vesela novica božične
noči je namenjena prav vsem, ki doživljajo
te omejitve. Bog je prišel reševat, kar je
izgubljeno, obrobno. »Zaradi nas ljudi in
zaradi našega zveličanja je prišel iz nebes,«

Župnija Mengeš
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1234 Mengeš
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pravi veroizpoved. Prihaja, da bi se v Njem
prepoznali kot sinovi in hčere ljubečega
Očeta. Bog vstopa v naše odnose, da bi
v drugih, zlasti pa v bolnih, nesrečnih in
zapuščenih, osamljenih, videli brate in sestre
istega Očeta, odrešene po Njegovi ljubezni.
To univerzalno bratstvo bomo slovenski
kristjani letos doživljali še na poseben način.
V božičnem času bomo povezani z Rimom,
vso Cerkvijo in papežem Frančiškom. Ob
jaslicah na trgu sv. Petra bo stalo slovensko
božično drevo iz Kočevske, okrašeno s
slovenskimi, ročno izdelanimi okraski.
Bratstvo vseh ljudi je tudi glavna misel
papeževe zadnje okrožnice »Vsi bratje«, ki
naj letos v božičnih dneh in v novem letu
2021 odmeva v naših srcih in okrepi naša
prizadevanja za pomoč v stiskah bližnjih.
Ob božičnem prazniku in pred novim
letom se obračamo tudi k vsem rojakom
zunaj meja naše domovine, v zamejstvu in
izseljenstvu. Vsem vam in vašim najbližjim
želimo iz srca lepo, čeprav okrnjeno božično
praznovanje. Voščilo velja tudi vsem
vernikom drugih krščanskih skupnosti in
vsem ljudem dobre volje.
Vaši škofje

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/

