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Življenja ne moreš sprejeti
samo po delčkih, samo tisto,
kar bi ti ustrezalo, ampak
kot celotno, v paketu. Človek
se uresniči samo v tej celoti.
(Metka Klevišar)

DUHOVNI SADOVI
metje običajno v jesenskem času
spravijo pridelek z njiv. Prav tako imajo
vinogradniki trgatev jeseni. Po župnijah sta
večinoma maj in junij meseca, ko je čas birm
in prvih svetih obhajil. Cerkev pa se veseli
diakonskih in duhovniških posvečenj ter novih
maš. Čeprav nam jo je zagodla korona, sta pouk
in verouk potekala na daljavo. Poleg učencev
so bili v dogajanje vpeti tudi starši. Vesel
sem, da smo spravili »pod streho« oba letnika
birmancev (1. letnik in 9. razred). V načrtu je še
slovesnost prvega obhajila v soboto, 19. junija,
ob 10.00. Seveda le za ožje sorodnike. Nekaj
jih bo šlo po lastni želji k obhajilu v nedeljo,
5. septembra, če bodo le razmere to dopuščale.
Človek se sprašuje, ali so dovolj pripravljeni na
prejem zakramentov. Za birmance sem zahteval
nekaj veroučnega znanja, za prvoobhajance pa
nekaj molitev. Vendar je to le znanje. Glavna
stvar – vera pa se prenaša iz roda v rod preko
zgleda staršev, starih staršev, vrstnikov in
celotnega cerkvenega občestva. No, tudi
duhovniki smo pomembni. Po duhovnikih
vera gor, po duhovnikih vera dol, pravi že stari
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pregovor. Versko življenje po cerkvah je bilo
v tem času precej okrnjeno. Večina stvari se
je dogajala po svetovnem spletu. Duhovniki,
opremljeni z računalniškim znanjem, so bili tu
v prednosti. Seveda pa ste tudi verniki lahko
prisostvovali pri sveti maši preko TV, radia ali
spleta. Razmere se izboljšujejo in tudi v cerkev
gre sedaj že lahko več ljudi. Upajmo, da se bo
večina le vrnila. Tudi na verskem področju
se dogaja proces, da šibki v veri odpadejo.
Tako kot na gospodarskem področju govorijo
o okrevanju gospodarstva, tako bomo tudi na
področju pastoralnega dela morali razmisliti,
kako ponovno vključiti vernike za sodelovanje
v življenju župnije. Župnik brez sodelavcev je
kot general brez vojske. Nekaj sodelavcev je,
hvala Bogu, ostalo. Potrebno bo pridobiti nove
ministrante in animatorje na različnih področjih
za vodenje birmanskih skupin, Slomškovo
bralno priznanje itd. Skup držimo pa bo šlo.
Vesel sem, da ste se pevci vrnili na pevski kor.
To pomeni, da radi pojete in ste veseli, da je
ponovno dovoljeno tudi zborovsko petje. Hvala
tudi vsem, ki sodelujete z vodenjem petja pri
delavniških mašah.

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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MARIJA, KI RAZVEZUJE VOZLE
molitvijo rožnega venca v vatikanskih
vrtovih se je sklenil majski molitveni
maraton za konec pandemije. Navzoče je
papež Frančišek nagovoril z besedami:
»Veliko je vozlov, ki stiskajo naša življenja in
vežejo naše dejavnosti. To so vozli sebičnosti
in brezbrižnosti, gospodarski in socialni
vozli, vozli nasilja in vojn.« Sveti oče je molil
pred podobo »Marije, ki razvezuje vozle«.
Z njim so molili otroci, družine, duhovniki.
Iz vatikanskih vrtov se je dvigala molitev za
bolne in brezposelne, za znanstvene raziskave,
za ponovno vzpostavitev družbenega življenja.
Tako se je na zadnji majski dan sklenil
molitveni maraton, ki ga je papež na začetku
meseca začel v baziliki sv. Petra. Pobudi
papeža za novo evangelizacijo v sedanjih
razmerah so se pridružila svetišča po vsem
svetu, kjer so verniki vsak dan molili za konec
pandemije. Tako se je v en glas združila molitev
za zdravstvene delavce, za vse, ki so izgubili
službo ali videli umreti bližnjega na oddelku
intenzivne nege, za vse bolne, za posvečene
osebe, za prihodnost novih generacij …
(e-novice, portal Pridi in poglej, 2.6.2021)
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Moli pogosto. Moli
vsak dan, zjutraj in
zvečer. Moli pred jedjo
in po njej. Spomni se
Boga. On je tisti, ki
nam daje vse.
(Friderik Baraga)

Podoba Marije, ki razvezuje vozle, je
svetemu očetu zelo ljuba; kopija je v Domu
svete Marte in pred njo papež Frančišek vsak
dan moli. To delo je okoli leta 1700 ustvaril
nemški slikar Schmidtner in ga hranijo v
Augsburgu. Maj mesec je minil, Marijina
podoba z vozli ostaja – ti vozi predstavljajo
velike in manjše ovire na naši življenjski poti.
Kot sodelavci Karitas občutimo naše lastne
vozle in vozle ljudi, ki se zatekajo k nam po
pomoč. V soju Svetega Duha prosimo, da bi z
Marijino pomočjo znali razvezovati vozle…
Sodelavci Župnijske karitas

DOGODKI PRED NAMI
MAŠNIŠKO POSVEČENJE bo 29. 6. ob
9.00 v ljubljanski stolnici. Posvečeni bodo:
- Peter Čemažar iz župnije Ljubljana Ježica
- Boštjan Dolinšek iz župnije Stranje
- Br. Jurij Slamnik, kapucin, iz župnije
Breznica.
DIAKONSKO POSVEČENJE bo 25. 6. ob
10.00 v župnijski cerkvi Ljubljana Šiška:
- Rok Gregorčič iz župnije Ljubljana Šiška
- Tadej Pagon iz župnije Tržič – Bistrica
- Janez Pavel Šuštar iz župnije Homec.
DUHOVNIKI JUBILANTI. Teh je
veliko več kot novomašnikov. Samo v naši
domžalski dekaniji so trije zlatomašniki in en
biseromašnik. Še posebej dva sta povezana z
našo mengeško faro.
G. prelat Andrej Svete, zlatomašnik. Novo
mašo je imel leta 1971 v Mengšu. Kaplan
je bil v Velikih Laščah in v Tržiču, župnik
v Ovsišah, Kamni Gorici, Brdu in Zlatem
Polju. Od leta 2015 je duhovni pomočnik v
Domžalah. Praznovanje zlate maše bo v torek,
29. 6., ob 18.00 v župnijski cerkvi v Mengšu.
Ta dan ob 19.00 ne bo svete maše.
G. Štefan Babič, biseromašnik. Novo
mašo je imel leta 1961 v Predosljah. Kaplan je
bil v Črnomlju. Službo župnika je opravljal v
Mengšu in v Lescah. Od leta 2011 je duhovni
pomočnik v Mengšu.
Praznovanje biserne maše bo v nedeljo, 4.
julija, ob 10.00.
Navada je, da je pri slovesni maši ofer za
slavljenca. Oba slavljenca bosta denar, zbran
pri ofru, podarila župniji za obnovo fasade

na župnijski cerkvi. Bog povrni za njuno
velikodušnost.
Po obeh slovesnostih bo pogostitev za vse
prisotne, če bodo le epidemiološke razmere
to dopuščale. Za pijačo bo poskrbela župnija,
za pecivo pa se priporočam pri gospodinjah.
V zimski kapeli ga bomo zbirali zvečer pred
slovesnostjo, in sicer 28. 6. od 18.00 do 19.00
ter 3. 7. od 18.00 do 19.00 v prostorih Karitas,
če bo potrebno, če ne bo peciva še dovolj od
29. 6.
NAPOVED DOGODKOV:
19. junij ob 10.00: slovesnost prvega svetega
obhajila (le za ožje družinske člane)
20. junij ob 12.00: skupina Vera in Luč; sveta
maša in zaključni piknik
22. junij po večerni maši seja ŽPS
23. junij ob 17.00: priprava na krst
29. junij ob 18.00: zlata maša g. prelata
Andreja Sveteta
2. julij: prvi petek – obisk bolnikov
4. julij ob 10.00: biserna maša g. Štefana
Babiča
7. julij ob 17.00: priprava na krst
14.–23. julij: skavtski tabor za četo – Podkraj
ob Krki
25. julij, Krištofova nedelja: pri vseh mašah
blagoslov avtomobilov
1. avgust: žegnanje v Loki ob 10.00
6. avgust: prvi petek – obisk bolnikov
7. avgust: vpis maš za september in oktober
od 7.00 do 9.00.
23. do 29. avgust: oratorij
Čiščenje cerkve:
17. junij: starši prvoobhajancev
26. junij: V. Mengeš od Grobeljske
		 do Kolodvorske
3. julij: V. Mengeš, severno od
		 Prešernove in Kolodvorske

10. julij:
		
17. julij:
24. julij:
		
31. julij:
		
7. avgust:
		

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

MOLITVE PRED NAJSVETEJŠIM
so redno vsako sredo ob 18.00 pa tudi na prvi
četrtek, prvi petek in prvo soboto v mesecu eno
uro pred sveto mašo. Iz prve sobote na nedeljo
je tudi celonočno češčenje v zimski kapeli.

Krištofova nedelja (24. in 25. julija). Geslo
Mive: ZA VSAK SREČNO PREVOŽEN
KILOMETER – STOTIN ZA MISIJONSKI
AVTO. To geslo nas vabi, da iz hvaležnosti za
srečno prevožene kilometre darujemo za nova
misijonska vozila. Naša kolesa naj se vrtijo za
srečo ubogih.

Dobra dela: Cecilija Fajdiga, r. Merše (89
let): 1 maša, Anton Podboršek (72 let): 24 maš
in 620 € za fasado, Marijan Ručigaj (80 let): 22
maš in 700 € za fasado, Marija Fink, r. Šimenc
(88 let): 40 € za fasado.
Sklad za obnovo fasade: od 21. 4. do 8. 6.
smo zbrali 2600,00 €. Bog povrni.

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/

