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JASLICE NAM POMAGAJO, DA 
GRADIMO MEDSEBOJNO LJUBEZEN

V času od božiča pa do praznika Jezusovega 
krsta v Cerkvi obhajamo božični čas. V 

tem času imamo po domovih in v župnijski 
cerkvi postavljene jaslice. (V cerkvi so 
postavljene vse tja do svečnice, 2. 2.) Letos 8. 
februarja je v Gospodu zaspal p. dr. Leopold 
Grčar. Bil je velik poznavalec jasličarstva. 
S tega področja je na Teološki fakulteti v 
Ljubljani napravil celo doktorat. V reviji 
Novi svet (december 2020) so objavili eno od 
njegovih razmišljanj o jaslicah.

Nobena stvar tako ne nagovarja otroka, 
odraslega, izobraženca, učenjaka in starčka, 
moža in ženo kot jaslice. Zakaj imamo tako radi 
jaslice? Ker so najgloblje sporočilo troedinega 
Boga, da Bog ni poslal na svet svojega edinega 
Sina, da bi svet obsodil, ampak da bi se po Njem 
rešil. Še posebej jih imamo tako radi zato, ker 
nam vsakokrat, ko smo zazrti vanje, obujajo in 
krepijo vero ter zaupanje v brezmejno Božjo 
ljubezen in usmiljenje, ki sta v novorojenem 
Božjem Detetu prišla med nas, da bi človek 
zaslutil in spoznal, kako neizmerno nas Bog 
ljubi, in bi tako mogel uresničevati Jezusove 
besede, zapisane v evangeliju, ter postajati 

leto XXV
2021
številka 11

Nekdo prebere celo Sveto 
pismo, pa se ga ne dotakne. 

Gleda, pa ne vidi, posluša, pa 
ne sliši. Drugi pa prebere samo 

eno vrstico in jo premišljuje 
cele dni.

Jurij Bizjak

»uresničena Božja beseda«.
Jaslice imamo zato tako radi, ker so 

po besedah papeža Benedikta XVI. »šola 
življenja«, so predvsem izraz vere, so 
domača oblika verskega dogajanja, ki je vsem 
dostopno. Vsi lahko pri jaslicah sodelujejo, 
vsi se čutijo nagovorjeni, vsi lahko v jaslicah 
najdejo tudi svoje mesto in se poistovetijo 
z osebami, ki v jaslicah nastopajo, ali pa so 
soudeleženi v jasličnem dogajanju. Človek 
kljub padcem išče Resnico ter jo hoče videti 
in doživeti. Jasličarstvo odkriva v človeku 
njegovo prvotno usmerjenost in sinovski odnos 
do Boga, Odrešenika. V jaslicah vidimo s 
sv. Frančiškom Asiškim največjo revščino 
in izjemno ponižnost Božjega Sima, ki nas 
na nov in izviren način vabi k sveti maši, saj 
pravi: »Glejte, vsak dan se poniža, prav tako 
kot takrat, ko je s kraljevskega prestola stopil v 
telo Device, vsak dan pride k nam v ponižnosti. 
Vsak dan stopi iz Očetovega naročja na oltar 
v duhovnikove roke. In kakor se je apostolom 
prikazal v resničnem telesu, tako se tudi sedaj 
nam kaže v posvečenem kruhu.« (Opomini 
16–21) Vsaka sveta maša je obnovljeni božič, 
vsak oltar, na katerem se daruje sveta maša, 
so prave in resnične jasli … Ohranimo v srcih 
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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 življenje 
sprejme kot dar, kot 
nalogo, dano mu od 
zgoraj, kdor se tudi 

sam podarja Bogu in 
Bližnjemu, bo svoje 

življenje rešil.
Miha Žužek

pretresljive besede Angelusa Silesiusa, da če bi 
bilo to dete v Betlehemu tisočkrat rojeno, pa če 
ni v tvojem srcu, je še vse izgubljeno!

Kako naj to brezmejno Božjo ljubezen 
vračamo? Jezus nam zagotavlja: »Kjer sta 
dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam 
sem sredi med njimi!« (Mt 18, 20) Jaslice nam 
pomagajo, da gradimo medsebojno ljubezen 
in edinost ter tako omogočamo Jezusu, da se 
lahko vedno znova rodi med nami! Življenje 
z Jezusom med nami nam omogoča doživetje 
nenehnega božiča! Tako dajemo Bogu največjo 
slavo, ljudem pa prinašamo tisti zaželeni mir, 
ki so ga v sveti noči oznanjali angeli, ko so 
peli: »Slava Bogu na višavah in na zemlji mir 
ljudem, ki so mu po volji!« (Lk 2,14) 

p. Leopold Grčar (1939–2020)

»KARKOLI STE STORILI ENEMU OD 
TEH MOJIH NAJMANJŠIH BRATOV, 
STE MENI STORILI.« (MT 25,40)

Na Župnijski karitas je advent mineval 
po običajni poti; pa vendar ne čisto po 

običajni. Vsa leta smo se v tem času pripravljali, 
da obiščemo oskrbovance v obeh domovih 
– Domu počitka Mengeš in Domu svete 
Katarine. Pred tem smo seveda gospodinje 
prosili za pecivo, da smo lahko pripravili 
darila in jih skupaj z voščilnicami ponesli med 
oskrbovance. To je bil vedno ganljiv dogodek 
za nas in za oskrbovance.

Kaj pa letos? Vedeli 
smo, da si moramo 
domisliti nekaj drugega. 
Obisku se nismo odrekli. 
Z vodstvom obeh domov 

smo se dogovorili, kdaj lahko pridemo – skupaj 
s predstavniki Mlade karitas. Na določeno 
mesto smo odložili sokove in voščilnice za 
oskrbovance. Zaposleni so jim te majhne 
pozornosti razdelili. Vse je potekalo ob 
upoštevanju varnostnih ukrepov, a vendar smo 
v sebi čutili srečen občutek, da smo obiskali 
»naše najmanjše brate«…

Pa še en srečen občutek: vse voščilnice, 
tudi tiste, ki ste jih dobili občani, starejši od 
75 let, so pripravili mladi; s tem upamo, da 
se začenja obdobje, ko bomo lahko z njimi 
načrtovali ralične dejavnosti, saj mladost ob 
izkušnjah starejših predstavlja poživitev, nova 
znanja, nove poglede, nov polet. Tako v novo 
leto stopamo veseli in pomirjeni, da imamo ob 
sebi zanesljive sopotnike.

Vsem, ki nas podpirate z darovi, molitvijo 
in ki opazite naše delo, želimo miru, veselja, 

zdravja in zaupanja v 
Božje varstvo.

Sodelavci Župnijske 
karitas



MESEC JANUAR – MESEC 
VERSKEGA TISKA

V času interneta, ko veš, da bi bilo o neki 
stvari dobro kaj napisati ali povedati, in si 

v zadregi, kaj napisati, povedati, greš preprosto 
na svetovni splet. Tako sem tudi sam odtipkal 
geslo pod zgornjim naslovom in našel članek 
Jožefa Pavliča iz leta 2018. Zdi sem mi, da se 
v zadnjih treh letih na medijskem področju ni 
zgodilo veliko novega, tako povzemam misli iz 
tega članka. 

Mesec verskega tiska je lepa priložnost, da 
vsakdo izmed nas premisli, kako je glede tega 
pri njem: kaj ima od verskega tiska naročeno, 
koliko knjig z versko vsebino kupuje, najprej 
pa, koliko od tega sploh bere in iz prebranega 
živi. 

Ljudski pregovor pravi: Po duhovnikih vera 
gor ali dol. Lahko bi dodali: Po duhovnikih 
verski tisk gor ali dol. Duhovnik, ki ne bere 
verskega tiska in ga ne priporoča faranom, 
ne bi smel biti na veliki župniji, je dejal prof. 
Jože Zadravec. Iz svoje 25-letne duhovniške 
izkušnje lahko povem, da le tu v Mengšu 
delam reklamo za Družino, Ognjišče in druge 
verske revije skoraj pri vsaki nedeljski maši. 
Res nekateri zaidejo tudi v materialno stisko 
in si težje privoščijo verski tisk. Zato imajo 
pri medijskih hišah tudi sklad, kamor smo 
povabljeni prispevati dodatna sredstva, da 
pomagamo tudi tistim z majhno pokojnino. 
Kristjana, ki verskega tiska ne bere, lahko 
pobere. Res je, tudi nas bo »pobralo«, ko 
bomo umrli. Dokler pa živimo in če nam oči 
še služijo, da lahko beremo, berimo kristjani 
tudi versko literaturo. Verski tisk piše tudi o 
lepem in dobrem. Verski tisk je v pomoč naši 
veri. Tudi v teh koronačasih vidim, da imam 
več časa za branje. Ne le časopisov in revij, 
pač pa tudi dobrih knjig. Tudi v letu 2021 vam 
želim, da bi bili zvesti bralci verskih vsebin in 
ob branju doživeli veliko lepih trenutkov za 
svojo dušo. Naša duša se nasiti tudi z branjem. 

 Sklad za obnovo fasade: od 22.10.do 
31.12. smo zbrali 11.090€. Bog povrni. V letu 
2020 se je v skladu zbralo 27.488,90€. Bog 
povrni. 

 Čiščenje cerkve:
 9. januar:  M. Mengeš vzhodno 
  od Liparjeve
 16. januar:  Topole in Dobeno
 23. januar:  Pristava in M. Mengeš 
  zahodno od Liparjeve
 30. januar:  V. Mengeš od Grobeljske 
  do Kolodvorske
 6. februar:  V. Mengeš severno 
  od Prešernove in Kolodvorske

 Svete maše: Od 18.12. 2020 so zopet 
dovoljenje svete maše, seveda z nekaj 
omejitvami. Tako je istočasno lahko v cerkvi 
le 14 vernikov, oziroma 14 članov istega 
gospodinjstva. Do lani sva z g. Štefanom 
maševala v cerkvi le ob delavnikih. Uvedla 
sva dve sveti maši, da ste se lahko razporedili. 
Od 10.1. bodo tudi nedeljske svete maše, kot so 
bile prej. (8h, 10h in 18h) ter sobotna ob 18h 
(pozimi), dodana je še sveta maša ob 17h. Če bo 
potrebno, bomo uvedli še dodatno sveto mašo 
v nedeljo. Sproti se učimo na podlagi izkušenj. 
Pomembno je, da vsi skrbimo za svoje zdravje 
in za zdravje drugega. V cerkvi je obvezna 
uporaba zaščitnih mask, razkuževanje rok 
ob vstopu in izstopu iz cerkve ter ohranjanje 
razdalje vsaj 1,5m, če nismo člani istega 
gospodinjstva. Seveda sem trenutno v čudni 
situaciji. Ne smem vas vabiti k sveti maši. Da 
nas ne bi prišlo preveč, kot je po predpisih. 
Tako bo večina še vedno doma preko Tv ali 
računalnika spremljala sveto mašo. Lahko pa 
po sveti maši pridete k obhajilu. Le prej nas 
obvestite. 

 Koledovanje: Zaradi epidemije covid 
19 je letos tudi prepoved koledovanja. Iz 
Misijonskega središča Slovenije so nam 
poslali letake v katerih je tudi položnica pa 
pomoč našim misijonarjem. Zahvaljujem se 
mengeškim skavtom, ki ste v preteklih dneh 
na domove odnesli letake. Če je komu ljubše, 
lahko denar za misijone prinese tudi v župnišče 
ali v poštni nabiralnik župnišča, pa bom sam 
dostavil denar v misijonsko pisarno. Če pa kdo 
letaka ni prejel in bi rad daroval v ta namen, 
lahko svoj dar pošlje na: TRR SI56 0201 
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Župnija Mengeš
 Trdinov trg 9
 1234 Mengeš
 telefon: 01/723 01 10

Pisarna
 •  ponedeljek in torek 
 med 8.15 in 9.00

 •  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/

4005 1368 933. CHAR TRIKRALJEVSKA 
AKCIJA, SI 00 24300, MISIJONSKO 
SREDIŠČE SLOVENIJE KRISTANOVA 1 
1000 LJUBLJANA

STATISTIKA 2020
 Krsti: v letu 2020 je bilo 20 krščenih. Le 4 
od teh iz cerkvenega zakona, , eden iz civilnega, 
ostalih 15 iz zunajzakonske skupnosti. 13 jih je 
bilo kršenih v prvem letu življenja, šest je bilo 
starejših od 1 leta. Eden je bil pa star že 73 let 
in je prejel vse tri zakramente uvajanja. Gre za 
Aljoša Rodeta iz zavoda prizma v Mengšu. Ta 
je bili edini pri birmi v naši župniji. Po spolu 
je bilo 12 dečkov in 8 deklic. V letu 2019 je 
bilo 38 krstov. Torej lani skoraj polovico manj. 
Malo je res vplivala korona, ne pa bistveno. 
Bomo videli, koliko krstov bo v letu 2021. Prvo 
obhajilo smo prestavili. V načrtu je bilo maja, a 
ga zaradi korone ni smelo biti. Bilo je v nedeljo 
14.6. ob 12.00 uri. Posebna sveta maša le ta 
prvoobhajance, njive brate in sestre ter seveda 
starše. Bilo jih je 39. To so učenci in učenke 
tretjega razreda osnovne šole. Leta 2019 je bilo 
37 prvoobhajancev. 
 Birma: Načrtovana je bila za soboto 
18.april. a je bila prestavljena na nedeljo 25. 
oktobra. Pa je zopet odpadla. Sedaj so bodoči 
birmanci že dijaki 1. letnikov srednjih šol. V 
marcu (6.-8.) smo imeli za birmance duhovne 
vaje na Prežganju. 
 Poroke: v letu 2020 je bilo v Mengšu 
7 porok. 1 par je bil mešan zakon krščen, - 
nekrščen. Ostali so bili vsi kristjani. V letu 2019 
so bile le tri poroke. Torej je bila lani statistika 
le boljša. Nekaj porok je pa tudi počakalo na 

boljše čase. Najmlajša nevesta je dopolnila 25 
let, najmlajši ženin 26 let. Najstarejša nevesta je 
dopolnila 45 let, najstarejši ženin pa skoraj 46 
let. Pet porok je bilo v Loki, dve pa v Mengšu. 
 Pogrebi: V letu je bilo 52 cerkvenih 
pogrebov. Dva več kot leta 2019. Od tega je 
umrlo 21 moških in 31 žensk. Najmlajši moški 
Marjan Špruk je imel 47 let in 8 mesecev, 
najstarejši Albin Burgar je dočakal 96 let in 11 
mesecev. Najmlajša ženska Irena Komatar je 
imela 52 let in 5 mesecev, najstarejša Alojzija 
Železnikar pa je dopolnila 96 let in 8 mesecev. 
Večina pogrebov je bila žarnih. Le nekaj je bilo 
krst. Od tet je bilo 21 maziljenih. Še 7 jih je 
redno prejemalo zakramente. Neprevidenih je 
bilo 24. vse tri zakramente: spoved, obhajilo in 
maziljenje so prijeli le 4. 
 Obhajila: V letu 2020 je bilo podeljenih 
20.600 obhajil. Leta 2019 pa 35.000. To se 
pozna, da so bile cerkve kar 2x zaprte. Prvi val 
je bil od 13. marca do srede maja. Drugi val 
pa od 16. oktobra do 18. decembra. V drugem 
valu so ljudje vsaj lahko prišli k obhajilu. Svete 
maša pa so seveda glede na velikost cerkve 
omejene na število vernikov oz. gospodinjstev. 

Zaradi korone smo poleti imeli le 50 otrok 
na oratoriju. Skavti so izvedli dva poletna 
tabora. Klan (srednješolci) so šli peš od Mosta 
na Soči do Bovca, četa (od 5 razreda do 1. 
letnika) na so bili na Medvedici pri Grosupljem. 

Romanj ni bilo. Ne le zato, ker je bilo 
premalo prijav za v Italijo, tudi zaradi korone. 

Septembra so pričeli z veroukom. Verouk 
obiskuje 307 otrok. V novembru smo ga 
nadaljevali na daljavo.


