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V nekaterih verstvih človek
bolj išče Boga; v krščanskem
razodetju pa najprej Bog išče
človeka in ga iz globine srca
ljubi. (Anton Strle)

SPOROČILO SVETEGA OČETA ZA
POST 2021
ot posta je vsa v luči vstajenja, ki spodbuja
čustva, drže in odločitve tistega, ki hoče
slediti Kristusu.
Post, molitev in miloščina so pogoji in
izrazi našega spreobrnjenja.
Postiti se pomeni osvoboditi naše življenje
tega, kar ga obremenjuje, tudi od zasičenosti
z informacijami – resničnimi in lažnimi – in
potrošniških proizvodov, da bi odprli vrata
svojega srca Njemu, ki k nam prihaja ubog v
vsem, a »poln milosti in resnice«.
Ko v zakramentu, ki je v srcu našega
procesa spreobrnjenja, sprejmemo odpuščanje,
postanemo tudi sami razširjevalci odpuščanja.
V postu bodimo bolj pozorni, da bomo
govorili besede, ki vračajo moč, krepijo,
tolažijo in spodbujajo, in ne besede, ki
ponižujejo, žalostijo, razburjajo in zaničujejo.
S svojo ljubeznijo podarimo besedo
zaupanja in dajmo drugemu čutiti, da ga Bog
ljubi kot sina.
Vsaka etapa življenja je čas, da verujemo,
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upamo in ljubimo. Naj nam ta klic, da bi
pot živeli kot pot spreobrnjenja, molitve in
podelitve naših dobrin, pomaga, da bomo
v svojem skupnem in osebnem spominu
ponovno ovrednotili vero, ki prihaja od živega
Kristusa, upanje, ki ga doživlja piš Duha, in
ljubezen, katere neizčrpni vir je usmiljeno
Očetovo srce.
(Več si lahko ogledate na spletu)
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POROČILO O DELU ŽUPNIJSKE
KARITAS ZA LETO 2020
eto 2020 je minilo, podajamo poročilo o
našem delu.
Pomoč s hrano, higienskimi potrebščinami,
obleko, obutvijo in različno opremo
Iz podarjenih sredstev smo za nakup hrane
in higienskih potrebščin porabili 589,16 EUR.
Razdelili smo 100 kg sladkorja, 82 kosov
marmelade, 150 kosov ribjih konzerv, razne
druge prehrambene proizvode in 50 komadov
detergenta za pranje.
Razdelili smo še 240 kg podarjene
hrane: testenine, sladkor, marmelade, razne
konzerve, otroško hrano in sladkarije ter 38 kg
higienskih potrebščin za odrasle. Podarjeno so
prispevali posamezni darovalci, skupina 100krat na Mengeško kočo z akcijo PRIČARAJ
NASMEH in kupci Mercatorja ob dobrodelni
akciji DOBRI SOSEDJE SE IZKAŽEJO V
TEŽKIH TRENUTKIH.
Iz intervencijskih zalog EU smo razdelili
3370 kg moke, 1278 kg riža, 1700 kg testenin,
5568 kosov zelenjavnih konzerv, 9912 litrov
mleka in 3060 litrov olja.
Razdelili smo še 59 paketov s
prehrambenimi artikli in higienskimi
potrebščinami, ki smo jih v prvem valu
COVID krize prejeli od Občine Mengeš.
Pomoč je prejelo 80 družin s 373 člani, 79
starejših in invalidov ter
196 posameznikov, kjer
je zajetih več skupnosti.
Poleg oblačil in
obutve
smo
oddali
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Vsakokrat, kadar
z dobroto srečamo
koga, ki trpi, koga,
ki je preganjan in
nemočen ter z njim
delimo trpljenje,
pomagamo Jezusu
nositi križ.
Benedikt XVI.

več kosov otroške opreme, igrač, šolskih
potrebščin.
Drugi odhodki
Za nakup pisarniškega materiala, poštnine,
bančne stroške, znamke in darila manjših
vrednosti za obiske starejših smo porabili
1.403,53 EUR.
Znesek 5.762,16 EUR smo porabili za
plačilo položnic naših prosilcev. Plačevali
smo stroške elektrike, stanovanjske stroške,
komunalne
storitve,
stroške
kurjave,
sanacijo strehe in dodatnega zdravstvenega
zavarovanja.
Znesek 464,91 EUR smo
porabili za plačilo šolske prehrane in stroškov
predšolskega varstva. Za delavnice in izdelavo
voščilnic so člani Mlade karitas Mengeš
porabili 344,32 EUR.
Za pomoč ob eksploziji v Libanonu smo
Slovenski karitas nakazali 150,00 EUR.
Vir prihodkov
Občina Mengeš nam je zagotovila 31,79%
sredstev, s katerimi razpolagamo, drugo so
darovi dobrotnikov, sredstva iz botrstva,
donacije in drugi prihodki. Prihodki že nekaj
let upadajo.
Nadaljevanje poročila bo objavljeno v
naslednji številki Mihaelovega lista.

DOGODKI PRED NAMI
V normalnih razmerah bi bil marec poln
verskih dogodkov. Tako pa je na prvem mestu
zdravje. Ko pišem te vrstice (15. 2.), se odpirajo
šole za celotno 9-letko. A kaj bo sledilo, ne ve
nihče; bo še več sproščanja ukrepov ali pa novi
strožji ukrepi? Bomo videli. Obveščeni boste
sproti. Pobožnost križevega pota ob petkih in ob
nedeljah odpade. Lahko imate osebno pobožnost
križevega pota v cerkvi. Priložnost za spoved je
pred sveto mašo, včasih tudi med njo. Verouk do
nadaljnjega poteka na daljavo.
s Prvi petek (5. 3.) - obisk bolnikov po
domovih.
s Sveti Jožef (19. 3.) - začetek tedna družine.
s Materinski dan (25. 3.) - sklep tedna
družine.
s Ker so pri eni sveti maši lahko verniki iz
največ 14 gospodinjstev, sta med tednom dve
sveti maši, in sicer ob 17.00 in 18.00. V februarju
bom naredil anketo med verniki (obiskovalci teh
maš), in če bodo za, bodo svete maše v marcu ob
18.00 in 19.00. Dan postaja vse daljši. Če pa ne,
pa bodo ob isti uri kot sedaj.
s Slovesnost birme je predvidena za soboto,
10. 4., ob 10.00. Bomo videli, ali bodo razmere
to dopuščale. Ko bo zaključena ta slovesnost
za dve generaciji (1. letnik in 9. razred), potem
bomo začeli razmišljati tudi o slovesnosti prvega
svetega obhajila.
s Čiščenje cerkve
6. marca: V. Mengeš od Grobeljske
		 do Kolodvorske
13. marca: V. Mengeš, vzhodno od Liparjeve
20. marca: Topole in Dobeno
27. marca: generalno čiščenje za vse skupine
1. aprila: Pristava in M. Mengeš, zahodno
		 od Liparjeve
9. aprila: starši birmancev, če bo birma;
		
drugače
10. aprila: V. Mengeš od Grobeljske
		 do Kolodvorske.
s Krščevanje je dovoljeno za vsakega otroka
posebej. Posebej je tudi priprava. Prijave za krst
sprejemam v župnijski pisarni. S seboj prinesite
otrokov rojstni list in družinsko knjižico, če ste
cerkveno poročeni.
s Sklad za obnovo fasade: Od 21. 1. do 15.
2. smo zbrali 380 €. Nekatere žene so posebej
prinesle dar za ženski ofer. Tako sem dodal v

sklad vse, kar se je nabralo v skrinjo tudi 6. in
7. februarja, kar znaša 776,03 €. Torej skupaj
1156,03 €. Bog povrni.
LETO SVETEGA JOŽEFA
apostolskim pismom »Patris corde (Z
Očetovim srcem)«, ki je izšlo na praznik
Brezmadežne (8. 12. 2020), se papež Frančišek
spominja 150-letnice razglasitve svetega Jožefa
za zavetnika vesoljne Cerkve. Ob tej priliki bo do
8. 12. 2021 potekalo posebno leto svetega Jožefa.
Ker je v Mengšu prisotna molitev v čast
sv. Jožefu vsako prvo sredo v mesecu, sem se
odločil, da VAS NA TO PAPEŽEVO PISMO
OPOZORIM. Več si lahko preberete na spletni
strani Slovenske škofovske konference. Tukaj naj
nas nekaj misli svetega očeta papeža Frančiška
tolaži v teh koronačasih in daje novega upanja v
jutrišnji dan.
Vemo, da je bil sveti Jožef preprost tesar,
Marijin zaročenec, »pravičen mož«, vedno
pripravljen izpolniti Božjo voljo, kakršna se kaže
v njegovi postavi in po kar štirih sanjah.
Papež Frančišek želi z nami podeliti nekaj
osebnih razmišljanj o tem izrednem liku, ki je
tako blizu človeškemu stanju vsakega izmed
nas. Ta želja je rasla v teh mesecih pandemije, ki
nas prizadeva. Doživljamo, kako naše življenje
»tkejo in podpirajo navadni ljudje – običajno
pozabljeni«. To so zdravniki, bolničarji in
bolničarke, delavci v supermarketih, čistilke,
čuvaji, prevozniki, organi pregona, prostovoljci,
duhovniki, redovnice in mnogi drugi. Mnogi, ki
so razumeli, da se nihče ne reši sam.
Koliko očetov, mater, dedkov in babic,
učiteljev naših otrok s temi majhnimi vsakdani
kaže, kako se spoprijeti s krizo in jo prebroditi
s prilagajanjem navad, dvignjenim pogledom in
spodbujanjem molitve. Koliko ljudi moli, daruje
in prosi za dobro nas vseh.
V sv. Jožefu lahko vsi najdemo človeka, ki
ostaja neopažen, moža vsakdanje prisotnosti,
obzirne in skrite, priprošnjika, oporo in vodnika v
trenutkih težav. Sv. Jožef nas spominja, da imajo
vsi tisti, ki so na videz skriti ali v »drugi vrsti«,
neprimerljivo vlogo v zgodovini odrešenja. Vsem
gre beseda priznanja in hvaležnosti. Sv. Jožef je
kot:
1. LJUBLJENI OČE: Bil je Marijin
zaročenec in Jezusov krušni oče. Papež Pavel VI.

Z

opozarja, da se je njegovo očetovstvo konkretno
izrazilo v tem, da »je iz svojega življenja
naredil služenje, žrtev skrivnosti učlovečenja in
odrešenjskega poslanstva, ki je z njo povezano.
Zaradi te vloge v zgodovini odrešenja je sv. Jožef
oče, ki ga je krščansko ljudstvo vedno ljubilo.
Kakor dokazuje dejstvo, da so mu po celem
svetu posvečene številne cerkve, da so se mnoge
redovne ustanove, bratovščine in cerkvene
skupine navdihovale pri njegovi duhovnosti in
nosijo njegovo ime. Veliko svetnikov in svetnic
je bilo njegovih častilcev, med njimi je tudi
Terezija Avilska, ki ga je sprejela za zagovornika
in priprošnjika.
2. OČE V NEŽNOSTI: Jezus je v Jožefu
videl Božjo nežnost. »Kakor oče izkazuje
svoje usmiljenje nad otroki, Gospod izkazuje
usmiljenje nad tistimi, ki se ga bojijo.…« (Ps
103,13)
Zgodovina odrešenja se v »upanju proti
upanju« uresničuje skozi naše slabotnosti. Zato
se moramo naučiti sprejemati svojo slabotnost
z globoko nežnostjo. Stegnjeni prst in sodba,
ki jo uporabljamo v odnosih do drugih, sta
zelo pogosto znamenje nesposobnosti, da bi
v sebi sprejeli svojo lastno slabotnost, svojo
lastno krhkost. Samo nežnost nas bo rešila
pred delom Tožnika. Zato je pomembno srečati
Božje usmiljenje, zlasti v zakramentu sprave, ko
doživimo resnico in nežnost.
Jožef nas tako uči, da verovati v Boga,
vključuje tudi verjeti, da On lahko deluje
tudi skozi naše strahove, našo krhkost, našo
slabotnost. Uči nas, da se sredi viharjev življenja
ne smemo bati Bogu prepustiti krmila našega
čolna.
3. OČE V POSLUŠNOSTI: Jožefova
poslušnost je povezana s sanjami. Nosečo Marijo
želi naskrivaj odsloviti. »Ko se je Jožef zbudil,
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je storil, kakor mu je naročil Gospodov angel.«
S poslušnostjo je premagal svojo dramo in rešil
Marijo. Prav tako je bil poslušen sanjam, ko je
sveta družina pred Herodom bežala v Egipt.
Potem so se iz Egipta vrnili v Nazaret.
Jožef je v svoji vlogi glave družine naučil
Jezusa biti podrejen staršem v skladu z Božjo
zapovedjo. V skritosti Nazareta, v Jožefovi šoli
se je Jezus naučil izpolnjevati Očetovo voljo.
Tudi v najtežjem trenutku svojega življenja, ki ga
je doživel v Getsemaniju, je raje izpolnil Očetovo
voljo in ne svoje in postal »pokoren do smrti na
križu«.
4. OČE V SPREJEMANJU: Jožef sprejme
Marijo, ne da bi postavljal preventivne pogoje.
V tem svetu, v katerem je psihično, besedno in
fizično nasilje nad ženskami očitno, se Jožef
predstavlja kot lik spoštljivega in nežnega moža.
V našem življenju se velikokrat zgodijo
stvari, katerih pomena ne razumemo. Pogosto je
naš prvi odziv razočaranje in upor.
Jožef ni pasivno v usodo vdan človek.
Njegova vloga je pogumna in močna. Samo
Gospod nam lahko da moči, da sprejmemo
življenje tako, kot je, da naredimo prostor tudi
za protislovni, nepričakovani in razočarani del
bivanja.
Življenje vsakega izmed nas se lahko
ponovno čudežno začne, če najdemo pogum,
da ga živimo skladno z evangelijem. Bog lahko
stori, da med skalami poženejo rože. Tudi če nam
naše srce kaj očita, je On »večji od našega srca in
spoznava vse«.
Jožefova sprejemljivost nas vabi, da druge
sprejemamo brez izključevanja, takšne, kakršni
so, s posebno ljubeznijo do slabotnih, ker si
je Bog izbral to, kar je slabotnega, ker je »oče
sirotam in pokrovitelj vdovam« in ukazuje, naj
ljubimo tujce.

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/

