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DOGODKI PRED NAMI
Spoštovani, letošnji veliki teden bo žal 

tudi v znamenju korone. Zato se moramo vsi 
držati ukrepov, da ne bi širili novih okužb. 
Tako bosta temu prilagojena tudi versko 
življenje in obisk svetih maš ter obredov. Ob 
delavnikih med tednom in ob sobotah imava 
z g. Štefanom dve sveti maši, predvsem 
zato, da se tisti, ki želite k sveti maši, lahko 
razporedite. Za obrede velikega tedna bo 
samo en termin. Zato se bo potrebno prijaviti. 
Prijavite se lahko na internetni strani župnije 
Mengeš od ponedeljka, 29. 3., od 8.00 dalje. 
Kdor ni vešč računalnika, pa lahko tudi preko 
telefona pri župniku, prav tako od ponedeljka, 
29. 3., od 8.00 ure dalje. Tel: 01/723-0110 ali 
040/200-367. Obredi se bodo začeli ob 18. uri, 
da boste lahko pravočasno prišli domov. 

s Obisk bolnikov pred veliko nočjo bo 1. ali 
2. aprila dopoldan. Če želite, da pride kdo od 
duhovnikov na vaš dom obiskat bolnika, ki ne 
more več v cerkev, naj sporoči v župnišče. 

leto XXV
2021
številka 44

Gospod, daj mi spoznanje, 
da je vse to naše življenje na 
zemlji vedno novo vstajenje, 

vedno novo začenjanje.
Romano Guardini

s Vpis svetih maš za maj in junij bo 2. soboto 
v aprilu, ker je prva ravno velika sobota, in 
sicer od 7.30 do 9.00. 



Naš
utrip

2010NaslovnicaMihaelovLIstPredloga.indd   2 24.1.2010   19:21:272015NaslovnicaMihaelovLIstPredlogaKrstilnica.indd   2 16.1.2015   10:54:172020_Miahel_g_oltar_NaslovnicaMihaelovLIstPredloga.indd   2 2. 11. 2020   15:37:49

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

Postni čas nas mora 
spodbuditi, da nam 

bo delitev dobrin 
znamenje naše 

vzajemnosti z vsemi 
ljudmi. Vsi smo 

poklicani k deležu 
pri skrivnosti križa 

in Kristusovega 
vstajenja. 

sv. Pavel VI.

POROČILO O DELU ŽUPNIJSKE 
KARITAS - NADALJEVANJE

Aktivnosti Župnijske karitas
Februarja smo imeli občni zbor 

naše Karitas. Srečanja sodelavcev III. 
Arhidiakonata v Komendi so se udeležile tri 
sodelavke.

V mesecu marcu je bila razglašena 
pandemija, vse aktivnosti, vključno z 
različnimi srečanji in izobraževanjem, so se 
ustavile. Z upoštevanjem vseh varnostnih 
meril in z reorganizacijo našega dela pa  smo 
vsak torek razdeljevali najnujnejšo hrano.

Za Miklavža smo v sodelovanju s člani 
Mlade karitas pripravili darila (tetrapak 
sokove) za oskrbovance Doma počitka in 
Doma sv. Katarine. Vlogo Miklavža so tokrat 
prevzele oddelčne sestre. Miklavževa darila 
so po predpisih o varnosti pred COVID prejeli 
tudi varovanci Zavoda Prizma iz Ponikve, 
enota Mengeš.

Za velikonočne in božične praznike smo 
osebam, starim nad petinsedemdeset let, 
poslali voščila, ki  jih je pripravila skupina 
Mlada karitas.

Naša sodelavka Marija je enkrat tedensko v 
Domu počitka sodelovala v pogovorni skupini, 

vendar samo v času, ko je bilo to zaradi 
epidemioloških razmer mogoče, sodelavka 
Marjanca pa je pomagala pri hranjenju težko 
bolnih oseb.

Zaključek
V letu 2020 smo opravili 1960 ur 

prostovoljnega dela. Pri delu nas je vedno 
manj. Novih moči pa ni, zato prostovoljci 
Župnijske karitas ponovno vabimo medse nove 
sodelavce. Dela je na vseh področjih veliko.  
Pri našem delu vsako leto znova ugotavljamo, 
da materialna stiska naših prosilcev nastane 
zaradi izgube službe, bolezni, raznih 
zasvojenosti in drugih problemov. Letos pa 
je vse še poslabšala epidemija. Vsako stisko 
skušamo reševati po najboljših močeh.

Ko pregledujemo opravljeno delo, se 
zahvaljujemo vsem dobrotnikom za finančno 
in materialno pomoč. Delavcem Filca d.d. in 
Marjanu Žnidarju prisrčna hvala za pomoč 
pri razkladanju in prevozu hrane iz evropskih 
rezerv. Hvala tudi našim prosilcem in drugim 
posameznikom, ki nam priskočijo na pomoč, 
ko jo potrebujemo. Hvala vsem, ki molite za 
nas.

Minka



s VELIKI ČETRTEK: Spomin: prva 
sveta maša – zadnja večerja in Jezus apostole 
posveti v duhovnike. Tudi letos žal ne bo 
predstavitve letošnjih prvoobhajancev. Tudi ne 
bo umivanja nog »apostolom«. Po sveti maši 
odpade molitev pri ječi. 

s VELIKI PETEK: Spomin: Jezus je 
umrl na križu. Dan strogega posta, ko ne 
jemo mesa in se le enkrat v dnevu  do sitega 
najemo. Pobožnost križevega pota bo zasebna 
ali v cerkvi preko dneva. Ob 18. uri bo obred 
velikega petka, ki ima tri dele: bogoslužje 
božje besede, češčenje križa in obhajilo. 

s VELIKA SOBOTA: Ob 6. uri blagoslov 
ognja. Po blagoslovljen ogenj pridite od 6.30 
do 9.00, ker je naenkrat skupaj lahko le 10 
ljudi. 

Blagoslov jedil bo le v župnijski cerkvi. 
Začetek ob 10. uri na vsake pol ure. V cerkvi 
je lahko istočasno največ 18 gospodinjstev. 
Lahko pa prinesete le košaro z jedili v cerkev 
in jo po blagoslovu pridete iskat. Ozvočeno bo 
tudi zunaj pred cerkvijo. Vendar se tudi zunaj 
ne smete zbirati v večjem številu, največ po 10 
skupaj. Razpored za blagoslov jedil: 
 10.00:  Topole, Gorenjska cesta, Drnovo, 
  Jama.
 10.30:  Prešernova cesta, Staretova, 
  Sadnikarjeva, Medvedova, 
  Dragarjeva, Japljeva ulica.
 11.00:  Veselovo nabrežje, Erjavčeva ulica, 
  Gostičeva, Steletova, Svetčeva, 
  Kamniška cesta.
 11.30: Zupanova, Jurčičeva, Levstikova, 
  Jalnova, Glavni trg, Finžgarjeva, 
  Čopova, Aljaževa, Novakova.

 12.00: Janševa, Slamnikarska, Levčeva, 
  Glavarjeva, Prelovškova, Detelova, 
  Slovenska cesta, Valvazorjeva, 
  Krekova, Kolodvorska, Kopitarjeva, 
  Lavričeva.
 12.30:  Grobeljska, Zavrti, Vodnikova,
  Šubljeva, Mehletova, Balantičeva, 
  Krstnikova, Jarška.
 13.00:  Cankarjeva, Maistrova, Slomškova, 
  Zadružniška, Zoranina.
 13.30:  Jelovškova, Šubičeva, Dalmatinova, 
  Trubarjeva, Glavičeva. 
 14.00:  Rašiška, Pristava, Muljava, 
  Linhartova, Trdinov trg, 
  Glasbilarska. 
 14.30:  Gregčeva, Ropretova, Pri bajerju. 
 15.00:  Liparjeva, Murnova, Ulica dr. Zajca, 
  Koblarjeva, Baragova, Hribarjeva.
 15.30:  Testenova, Trzinska, Gasilska.
 16.00:  Dobeno, Pot na Dobeno, Na Gmajni, 
  Za Pšato.

Če sem katero ulico izpustil, pridite, ko 
imate čas. Blagoslovov je več zato, da se ljudje 
lažje razporedijo. Glede na število prebivalcev 
pa jih je še vedno  občutno premalo. 
s Velikonočna vigilija ob 18. uri.
s Velikonočne procesije zaradi koronavirusa 
ne bo.
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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/

s VELIKA NOČ
SVETE MAŠE – REDNE OB 8.00, 10.00 in 
19.00. Če bo želja večja, še dodatna ob 9.00. 
Če bo še »dodatno povpraševanje«, pa še ob 
18.00. Možno bo prejeti tudi le sveto obhajilo 
od 11.05 do 11.55. V tem primeru si sveto mašo 
oglejte po TV. 

s Velikonočni ponedeljek: Svete maše bodo 
ob 8.00,10.00, 18.00 in 19.00. 
s Darovi ob praznikih: 

- Veliki petek pri božjem grobu za sveto 
deželo. 

- Velika sobota pri blagoslovu jedil za 
vzdrževanje domačih duhovnikov. 

- Velika noč (tudi v soboto zvečer) za 
potrebe župnije (za obnovo fasade pri župnijski 
cerkvi). 

Vsem darovalcem že vnaprej Bog povrni. 
s Birma je z 10. 4. prestavljena na 22. 5.
s 11. 4. – bela nedelja. 

s 25. 4. – nedelja duhovnih poklicev. Pred 
tem bo teden molitve za nove duhovne poklice. 
Zaradi korone so seveda možne še določene 
spremembe. Na bolje ali na slabše.  Morda 
bomo začeli z veroukom v živo 12. 4. O tem 
boste pravočasno obveščeni. 
s Čiščenje cerkve: 
 10. april: V. Mengeš od Grobeljske do 
  Kolodvorske.
 17. april:  V. Mengeš, severno od Prešernove 
  in Kolodvorske.
 24. april:  M. Mengeš, vzhodno od Liparjeve.
 30. april:  Topole in Dobeno.
 8. maj:  Pristava in M. Mengeš, zahodno 
  od Liparjeve.
s Sklad za obnovo fasade: Od 16. 2. od 20. 
3. smo zbrali 200 €. Bog povrni. 

s VELIKONOČNO VOŠČILO: Oba vaša 
dušna pastirja vam želiva blagoslovljene 
velikonočne praznike. Kristus je vstal. 
Premagal je smrt. Naša borba s Covid-19 sicer 
še ni končana. Vendar prav cepljenje daje vsaj 
nekaj upanja, da se bo naše vsakdanje življenje 
postopoma normaliziralo. 


