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RAZMIŠLJANJA O SVETEM JOŽEFU
OČE USTVARJALNEGA POGUMA: 

Pogum se pojavi predvsem takrat, kadar 
naletimo na težave. Pred težavo se lahko 
ustavimo in umaknemo ali pa se na neki način 
znajdemo. Včasih ravno težave iz nas potegnejo 
rezerve, za katere sploh nismo mislili, da jih 
imamo. Jožef je imel obilo težav: v Betlehemu 
ni primernega bivališča, Herod Jezusu preti 
po življenju itd. Včasih se zdi, da je tudi naše 
življenje na milost in nemilost izročeno oblasti 
močnih. Evangelij pa nam pravi, da Bogu 
vedno uspe rešiti tisto, kar je pomembno, 
pod pogojem, da uporabljamo ustvarjalni 
pogum tesarja iz Nazareta. On je znal problem 
spremeniti v priložnost, tako da je vedno dajal 
prednost zaupanju v Božjo previdnost. 

OČE, KI DELA: Sv. Jožef je bil tesar, ki 
je pošteno delal, da je vzdrževal družino. Od 
njega se je Jezus naučil vrednosti, dostojanstva 
in veselja tega, kaj pomeni jesti kruh, ki je 
sad dela lastnih rok. Z delom razvijemo svoje 
možnosti in dobre lastnosti, ker jih postavimo 
v službo družbe in občestva. Prosimo sv. 
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Dajmo Bogu jutranjo in 
večerno molitev. Zjutraj se mu 

zahvalimo za preteklo noč, 
zvečer za vse dobrote dneva.

(bl. A. M. Slomšek)

Jožefa Delavca, da bi mogli najti poti, ki nas 
bodo obvezale, da bomo rekli: Noben mlad 
človek, sploh noben človek in nobena družina 
brez dela!

OČE V SENCI: Poljski pisatelj Jan 
Dobraczynski v svoji knjigi Očetova senca 
v obliki romana pripoveduje o življenju sv. 
Jožefa. Jožefov lik je v odnosu do Jezusa kot 
»zemeljska senca nebeškega Očeta«: pazi nanj, 
ga varuje, se nikoli ne loči od njega, da hodi po 
njegovih stopinjah. Očetje se ne rodijo. Očetje 
postanejo. Kadar koli nekdo prevzame skrb 
za življenje nekoga drugega, v nekem smislu 
v odnosu do njega uresničuje očetovstvo. 
V družbi našega časa je pogosto videti, da 
otroci nimajo očeta. Tudi današnja Cerkev 
potrebuje očete. Biti oče pomeni vpeljati 
otroka v izkustvo življenja, resničnosti. Ne ga 
zadrževati, ne ga zapirati, ne ga posedovati, 
ampak ga usposabljati za odločitve, za 
svobodo, za odhode. Vsak otrok vedno nosi v 
sebi skrivnost, nekaj neznanega, ki se lahko 
razodene samo s pomočjo očeta, ki spoštuje 
njegovo svobodo. 
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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

Gospod, odpri oči 
mojega srca, da bom 

videl človeka ob 
sebi, njegovo lepoto, 
njegovo bolečino in 

Tvojega duha v njem.
Lojze Kozar ml.

PO VELIKONOČNI SLAVI PRIHOD 
SVETEGA DUHA

Še živimo v veselju velikonočnega sporočila, 
bliža pa se že slovesni praznik binkošti, ki ga 

bomo praznovali 23. maja. Po svetopisemskem 
sporočilu je petdeset dni po veliki noči nad 
zbrane učence prišel Sveti Duh. Vsako leto 
smo se na ta dan v naši župnijski cerkvi zbrali 
starejši, bolni in invalidi. Skupaj smo obhajali 
sveto mašo in se nato srečali na prijateljskem 
druženju, ki nam je mnogim ostalo v lepem 
spominu do naslednjega srečanja. Lani je 
zaradi epidemije slovesnost odpadla. Vsi smo 
upali, da je bilo to izjemno leto; žal se je letos 
epidemiološko stanje ponovilo. Tako tudi to 
leto srečanja ne bo. Upamo pa, da bomo ta 
dan lahko pri rednih mašah in se v Svetem 
Duhu povezali. Vemo namreč, da Sveti Duh 
spremlja naše versko življenje in Cerkev na 
poti napredovanja. Po molitvi, veri in krstu 
Sveti Duh podarja moč za pričevanje ter vodi 
Cerkev pri njenem misijonskem poslanstvu, 
oznanjanju evangelija in karitativnem 
delovanju.

Želimo, da nam Sveti Duh pomaga v času 
epidemije, da nam kljub omejitvam poživi vero 
in nas na novo duhovno prebudi.

Sodelavci Župnijske karitas 

MESEC MAJ JE MARIJIN MESEC

Obhajamo šmarnično pobožnost. Letos 
bomo prebirali šmarnice za odrasle Moj 

Camino, romanje duhovnika koprske škofije g. 
mag. Marka Rijavca, ki je tudi župnik v Idriji. 
Na binkošti (23. 5.) ob 12.00 je načrtovana 
birmanska slovesnost za 1. letnik srednje šole 
in 9. razred osnovne šole. Bomo videli, kakšne 
bodo takrat razmere. 

1. maj je praznik dela. Pravimo, da življenje 
ni praznik, ampak delovni dan. Lahko boste 
prebrali nadaljevanje razmišljanj o sv. Jožefu 
papeža Frančiška, ki je bilo že objavljeno v tretji 
številki. 13. maja bomo obhajali Gospodov 
vnebohod, ki je poleg velike noči in binkošti 
eden največjih krščanskih praznikov. Tega dne 
se je Jezus poslovil od svojih učencev in odšel 
v nebo. Mesec maj zaključujemo s praznikom 
svete trojice (30. 5.).

ČIŠČENJE CERKVE
 8. maj:  Pristava in M. Mengeš, zahodno 
  od Liparjeve
 15. maj:  V. Mengeš od Grobeljske 
  do Kolodvorske
 22. maj:  starši birmancev (če bo birma), 
  drugače V. Mengeš, severno od 
  Prešernove in Kolodvorske
 29. maj:  M. Mengeš, vzhodno od Liparjeve
 6. junij:  Topole in Dobeno



DOBRA DELA
Ciril Lukan (84 let) 13 maš in 80 € za cerkev, 
Franc Bergant (88 let) 5 maš, Franc Pečnik (80 
let) 4 maše in 100 € za cerkev, Janez Kosec 
(62 let) 20 maš in 210 € za cerkev (7 maš 
oddal), Bogdan Kuclar (70 let) 1 maša, Tanja 
Klemenčič (48 let) 3 maše, Jernej Kragelj (52 
let) 7 maš, Ciril Burgar (86 let) 6 maš, Marija 
Černetič, r. Koželj (87 let) 10 maš, Igor Guna (77 
let) 5 maš, Jožef Ficko (86 let) 2 maši, Elizabeta 
Habjan, r. Rešetar (88 let) 2 maši, Ivana Galjot 
(97 let) 16 maš ( 5 maš oddal), Danica Veider, 
r. Šijanec (89 let) 4 maše, Danica Podboršek, r. 
Kralj (65 let) 19 maš in 1110 € za cerkev (8 maš 
oddal). Ob smrti Andreja Urankarja, ki je bil 
pokopan 19. 3. v Selah nad Kamnikom, so za 
župnijsko cerkev v Mengšu darovali: Levstek 
50 €, Slavka Kosec 20 €, Helena in Matija 20 €, 
Jemec 40 €, Franc Zabret 50 €, Matjaž Zabret 
30 € (vsi iz Topol). Ofer za veliko noč in vel. 
ponedeljek: 460 €. Sklad za obnovo fasade: od 
21. 3. do 20. 4. smo zbrali 2030 €. Bog povrni. 

OBISK BOLNIKOV po domovih bo na prvi 
petek (7. 5.). 

VPIS SVETIH MAŠ za maj in junij bo 
drugo soboto v maju (8. 5.) od 7.30 do 9.00, 
ker je bil v aprilu zaradi ukrepov, povezanih s 
koronavirusom, slab obisk. 

PROŠNJI DNEVI: v ponedeljek 10.5. ob 
7.00 bo sveta maša v Loki, v sredo 12.5. ob 7.00 
v Mengšu. Procesija odpade.
V torek 11.5. ob 7h bo sveta maša v Grobljah.

V primeru, če bodo v maju še omejitve glede 
obiska svetih maš, lahko pridete vsaj k obhajilu 
vsako nedeljo od 9h do 9.15h.

NOVA KNJIGA: Mengeški rojak, g. Tone 
Kompare, župnik župnije Ljubljana – Trnovo, je 
izdal in založil knjigo z naslovom KAKO SEM 
POSTAL ČUDAK. Knjiga obsega 250 strani 
in opisuje njegovo življenjsko pot in njegovo 
poslanstvo duhovnika. Knjigo lahko dobite v 
župnišču. Priporočen dar je 10 €. Ekonomska 
ter seveda duhovna vrednost sta večji. Če 
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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/

boste prispevali kak evro več, bo ostalo šlo za 
obnovo fasade pri župnijski cerkvi. 

KARITAS: Pomagajmo preživeti in živeti. 
Mnogi v Sloveniji nimajo možnosti, da se sami 
preživijo. Pomagajmo jim. V letu 2020 so pri 
slovenski Karitas pomagali 91.080 ljudem. 
Kdor želi pomagati, lahko dobi položnico v 
cerkvi. Informacije so na voljo tudi v župnišču. 

GOSPODOV VNEBOHOD je poleg velike 
noči in binkošti eden izmed najpomembnejših 
krščanskih praznikov, ki so ga zanesljivo 
obhajali že ob koncu 4. stoletja. Praznik 
obhajamo štirideset dni po veliki noči, saj 
se je Jezus po svetopisemskem izročilu po 
vstajenju štirideset dni prikazoval učencem 
in izbranim pričam, preden je odšel v nebo 
(prim. Mr 16,19–20; Lk 24,50–53 in Apd 1,9–
11). Praznik želi poudariti pomen Kristusove 
bližine z Bogom Očetom in Svetim Duhom. 
Jezus, ki je z dušo in telesom odšel v nebesa, 
ostaja med nami prisoten na več načinov. Kot 
je zapisano v Konstituciji o svetem bogoslužju 
Drugega vatikanskega cerkvenega zbora, je 
Kristus navzoč tedaj, ko skupnost verujočih 
(Cerkev) moli ali poje, v Božji besedi, zapisani 
v Svetem pismu, v duhovnikovi osebi, ko 
deluje v Jezusovem imenu, v zakramentih ter 

na posebej očiten in izrazit način v zakramentu 
evharistije, ki predstavlja trajno Kristusovo 
navzočnost. Povzeto po: radio.ognjisce.si.

MOLITEV V ČAST SVETEMU JOŽEFU
Bog, stvarnik vseh stvari, hotel si, naj človek s 
svojim delom spopolnjuje tvoje stvarstvo in te 
s tem slavi. Po zgledu svetega Jožefa Delavca 
in pod njegovim vodstvom, naj delamo, kar je 
naša dolžnost, in prejmemo plačilo, ki nam ga 
obljubljaš. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, 
tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega 
Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.


