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Kristus je luč v naši noči,
ko vidimo njega, vidimo Boga,
ko vidimo njega,
vidimo sebe in svojo usodo
v tem življenju in v večnosti.
Alojzij Ambrožič

NOVA FOTOGRAFIJA, ki od sedaj
krasi naslovnico tega glasila, je nastala leta
2018. Sestra Salomeja Trojanšek je želela
imeti ob slovesnih zaobljubah v Turnišču
podobico s podobo župnijskega zavetnika
nadangela Mihaela. Fotograf g. Peter Škrlep
je kamnit kip, ki je na vrhu glavnega oltarja,
fotografiral. Slika je ostala v digitalni obliki
in jo uporabljamo sedaj tudi v druge namene,
kot je okrasitev naslovnice. Glede župnijskega
glasila Mihaelov list je še nekaj sprememb. Do
marca je list tiskalo podjetje Grafika 2000 iz
Doba pri Domžalah. Lastnik je šel v pokoj. Ko
smo septembra lani zopet začeli izdajati list,
smo se obrnili na podjetje Salve na Rakovniku
pri Ljubljani, kjer delujejo salezijanci. Sedaj
je pošel tudi predtisk. Nov predtisk smo
sedaj naročili tudi po nasvetu predstavnikov
podjetja Salve na manj kvaliteten papir, ki ga
uporablja tudi večina drugih župnij. Zaradi
korone se je tudi število izvodov zmanjšalo.
Včasih je bil tiskan list v 800 izvodih. Sedaj
pa ga tiskamo v 400 izvodih. Najbrž bomo
število še zmanjšali, ker izvodi ostajajo. Po

drugi strani je pa res, da je list dostopen tudi
na spletni strani župnije.
POTRES V PETRINJI: Sosednjo Hrvaško
je konec decembra prizadel močan potres.
Več kot 5000 hiš je poškodovanih. Mnogi so
ostali brez varnega doma. Potrebujejo našo
solidarnost in sočutje. Zato je Slovenska
Karitas takoj začela z zbiranjem sredstev
za pomoč. Posredovali jih bodo Hrvaški
Karitas, ko bo pomagala predvsem s potresom
prizadetim ranljivim družinam po vaseh v
okolici Petrinje, ki se ukvarjajo s kmetijstvom.
Ti ljudje so že prej živeli skromno, s potresom
pa so mnogi izgubili vse. Najprej jim
bodo zagotovili začasna bivališča in nujne
življenjske potrebščine. V cerkvi je nekaj
položnic. Pomoč pa lahko pošljete na naslov:
POTRES PETRINJA SI56 0214 0001 5556 761
SI00 627, Slovenska Karitas, Kristanova ulica
1, 1000 Ljubljana (koda namena CHAR).

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
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ŽUPNIJSKA KARITAS MENGEŠ
DELUJE 30 LET
lovenska karitas – glas ubogih v družbi –
deluje 30 let. A tudi naša Župnijska karitas
je bila ustanovljena pred tremi desetletji
– sredi januarja 1991. Takrat je bil župnik v
Mengšu gospod Franc Juvan, ki je postal prvi
predsednik. Sestra Barbara Šelih, usmiljenka,
mnogi se je radi spominjamo, je bila
prizadevna pobudnica. Prvi tajnik je postal
Jože Brojan, ustanovna članica je bila tudi
Minka Colnar, ki je prevzela blagajniške posle
in je ostala zvesta sodelavka vse do danes in
vsa leta nadvse vestno vodi računovodske
zadolžitve. Ustanovnim članom so se kmalu
pridružili mnogi Mengšani; nekateri so bili pri
karitativnem delu dejavni kratek čas, nekatere
sodelavke, kot Marjanca Benda, Francka
Orel in Jožica Šimenc, delujejo vse do danes;
želimo, da zdrave vztrajajo tudi v prihodnosti.
Mnogi sodelavci so že odšli v večnost; s
hvaležnostjo se jih spominjamo. Naj jim bo
Bog plačnik za vse, kar so dobrega storili.
Z delom smo najprej začeli v prostorih
mežnarije. Za gospodom Juvanom je v
Mengeš prišel gospod Matej Zevnik, ki je bil
karitativnemu delu zelo naklonjen in je začel
z obnovo kašče, kjer so se ponudili boljši
pogoji za delo Župnijske karitas. Vsa naslednja
leta so se pridruževali novi sodelavci. Ker je
vsakdo prinesel s seboj
nek nov »naboj«, je
naše delo postalo pestro
in je zajemalo pomoč
bolnikom,
invalidom

S

Občutek majhnosti,
ki me vedno spremlja
in mi pomaga, da
se ne prevzamem,
je velika Božja
milost. Ohranja
me preprostega in
me varuje, da se ne
smešim.
sv. Janez XXIII

in ostarelim, socialno pomoč, pomoč pri
fizičnih opravilih in pomoč mladim. Ves čas
smo skrbeli tudi za primerno obveščanje in za
izobraževanje sodelavcev.

Skozi vseh 30 let se je opisana dejavnost
ohranjala; občasno se je razširjala glede na
trenutne dogodke. Pomagali smo ob naravnih
nesrečah, čutili pritisk vojne na področju
nekdanje skupne države, sprejemali begunske
družine, se vključevali v škofijske akcije
za pomoč posameznikom, misijonarjem,
pomagali smo pri različnih akcijah pomoči v
okoliških župnijah.
Še delamo. Raznolikost dela predstavlja
živost naše Župnijske karitas. Kadarkoli smo
pripravljeni pomagati v okviru možnosti, ki
jih imamo. Veselimo se, da je v zadnjem času
z nami tudi Mlada karitas. Prosimo, da nas
podpirate – z molitvijo in kakor morete…
Sodelavci Župnijske karitas

MESEC FEBRUAR je po številu dni
najkrajši mesec v letu. Drug izraz za ta mesec
je svečan, saj se ob prazniku, ki ga obhajamo
na začetku meseca (Jezusovo darovanje –
svečnica), spominjamo 40 dni od rojstva
Odrešenika. Marija in Jožef sta Jezusa prinesla
v tempelj. Takrat je Marija lahko prvič zopet
stopila v tempelj in se tako obredno očistila.
DOGODKI PRED NAMI
 SVEČNICA (torek, 2. 2.): Pri vseh mašah
ob 8.00, 17.00 in 18.00 bo blagoslov sveč.
sBLAGOSLOV SVETEGA BLAŽA
(sreda, 3. 2.): Pri obeh svetih mašah ob 17.00
in 18.00 bo blagoslov svetega Blaža.
sPRVI PETEK (5. 2.): Na ta dan bo po
domovih obisk bolnikov.
sPRVA SOBOTA (6. 2.): Na ta dan bo od
7.30 do 9.00 vpis svetih maš za marec in april.
s11. februar je svetovni dan bolnikov.
sPEPELNICA (17. 2.): Na ta dan začenjamo
sveti postni čas. Pri vseh mašah ob 8.00, 17.00
in 18.00 bo pepeljenje.

sZIMSKE POČITNICE: (22.–26. 2.)
Čeprav je letos šolanje na daljavo, se bodo tudi
letos prilegle šolske počitnice. Tega ne bodo
veseli le otroci, pač pa tudi starši, ki mnogim
otrokom pomagajo pri šolanju na daljavo. Da o
učiteljih in profesorjih niti ne govorim.
sČIŠČENJE IN KRAŠENJE
CERKVE:
6. februar: V. Mengeš, severno od
		 Prešernove in Kolodvorske

13. februar:
		
20. februar:
27. februar:
		
6. marec:
		

M. Mengeš, vzhodno
od Liparjeve
Topole in Dobeno
Pristava in M. Mengeš,
zahodno od Liparjeve
V. Mengeš od Grobeljske
do Kolodvorske

s SVETI BLAŽ
V hudih stiskah poznega srednjega veka, ko
so razsajale razne kužne bolezni, se je začelo
širiti češčenje štirinajstih zavetnikov v sili.
Mednje spada tudi sveti Blaž, zavetnik zoper
bolezni grla in vratu, ker je po legendi ozdravil
materi sina edinca, ki je bil pojedel ribjo kost.
Zaradi prigode pa tudi zaradi bližine svečnice
Cerkev na današnji dan vernikom podeljuje
posebej »blagoslov svetega Blaža«.

Duhovnik vzame dve sveči, zvezani v
obliki križa, ju približa grlu in pri tem moli: »Na
priprošnjo svetega Blaža, škofa in mučenca,
naj te Bog varuje bolezni grla in vsakega
drugega zla. V imenu očeta in Sina in Svetega
duha.« Ta blagoslov spada med zakramentale.
Sicer pa legenda, ki se opira na zgodovinsko
jedro, ve povedati, da je bil sveti Blaž najprej
zdravnik, potem pa škof v Sebasti v Armeniji.
Ko je začel cesar preganjati kristjane, se je
umaknil v votlino v gozdu, kjer so mu divje
zveri postale prijateljice. Lovci so ga nekoč
tam našli in ga odvedli pred sodnika. Tam je
storil prej omenjeni čudež, ko je z molitvijo
ozdravil dečka in ga vrnil njegovi materi, sam
pa šel v trpljenje in mučeniško smrt. Rablji so
ga neusmiljeno prebičali, ga trgali z železnimi
kavlji; naposled ga je dal sodnik obglaviti. To
se je najbrž zgodilo leta 316. Njegovo češčenje
se je hitro širilo. Mesto Dubrovnik, ki je bilo
nekoč pomorska republika, si ga je že davno
izbralo za svojega posebnega zavetnika. Tako
je dan sv. Vlahe, kakor mu pravijo, zanje velik
praznik.

kako in kaj skozi letošnji postni čas.
Strogi post, ko naj bi se samo enkrat v
dnevu najedli do sitega, je na pepelnico in
veliki petek, zdržek od mesa in mesnih jedi
pa vsak petek v postnem času. Namen posta
ni prvenstveno v odpovedi določeni hrani
in pijači, ampak v spreobračanju srca in
doseganju večje odprtosti za potrebe bližnjega
ter v večji povezanosti z Bogom prek molitve.
sTrikraljevska akcija – koledniki:
Zahvaljujem se tudi mladim iz Loke in
Dobena, ki ste letake raznosili na domove. V
župnišče ste do 20. 1. 2021 prinesli 502,50 €.
Bog povrni. Večina pa je gotovo svoj dar za
misijone poslala preko TRR.

sPOSTNI ČAS je spokorni čas in obdobje
priprave na veliko noč. Kristjani v tem času
pri bogoslužju in v zasebnem življenju več
premišljujemo o pomenu Kristusovega
trpljenja in njegove smrti na križu ter o njegov
velikonočni zmagi življenja nad smrtjo.
Pomenljiv vidik posta je poglobitev osebne
povezanosti z Bogom, sredstva za doseganje
tega cilja pa so ob molitvi in prejemanju
zakramenta sprave in evharistije tudi odpoved
določeni razvadi ali dobrini ter dobra dela.
Sami bodimo ustvarjalni in naredimo načrt,

sSklad za obnovo fasade: Od 1. 1.do 20. 1.
2021 smo zbrali 140 €. Bog povrni.

Župnija Mengeš
Trdinov trg 9
1234 Mengeš
telefon: 01/723 01 10

sAdventni koledar – otroci za otroke:
Letos ste mnogi prejeli virtualni koledar, ki
vas je spremljal v pripravi na božič. Tudi otroci
ste bili povabljeni, da se odpoveste kakšnemu
priboljšku in denar namenite za lačne otroke v
misijonih. Svoj dar lahko oddate v misijonsko
pisarno v Ljubljani ali pošljete preko TRR, ki
je na koledarju, ali v župnišče.

sPostne pobožnosti: Glede na navodila
slovenskih škofov v času korona situacije vse
postne pobožnosti odpadejo, torej pobožnost
križevega pota ob petkih in ob nedeljah.
Bodimo veseli, da so vsaj svete maše dovoljene,
čeprav z omejitvami. Če bo situacija drugačna
in bodo škofje dali nova navodila in bo možno
imeti postne pobožnosti križevega pota, boste
obveščeni preko tedenskih oznanil.

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/

