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Spoštuj, brani, ljubi vsako
človeško življenje in mu služi!
Samo po tej poti boš našel
pravičnost, razvoj, pravo
svobodo, mir in srečo.
sv. Janez Pavel II.

VEROUK
eprav smo sredi počitnic, pa seveda že
razmišljam naprej. Tako boste starši,
upam, še pravočasno obveščeni, kateri dan
in uro bo potekal verouk za vašega otroka.
Upamo seveda, da bo v veroučni učilnici, a
izkušnje zadnjih dveh let so žal drugačne.
Upamo na najboljše.
1.razred: torek ob 16.00 in 17.00
2.razred: sreda ob 15.00 in 16.00
3.razred: torek ob 15.00 in 16.00
4.razred: sreda ob 15.00 in 16.00
5.razred: četrtek ob 14.00 in 16.00
6.razred: sreda ob 14.00 in 17.00
7.razred: četrtek ob 15.00 in 17.00
8.razred: ponedeljek ob 15.00 in 16.00
9.razred: petek ob 14.00 in 15.00

Č

Vpis v prvi razred verouka bo v sredo, 1.
9., od 16.00 do 18.00 v župnišču. Vpis v ostale
razrede bo v četrtek, 2. 9., od 17.00 do 18.00
v župnijskem domu. Z veroukom bomo pričeli
v ponedeljek, 6. 9., če bodo seveda razmere
dopuščale.

Za vpis v prvi razred starši prinesite krstni
list otroka, če je bil krščen v drugi župniji. K
vpisu za ostale razrede prinesite od staršev
podpisano veroučno spričevalo.
Prispevki za učbenike
Razred  Učbenik  Delovni zvezek 
Liturgični zvezek in listki
1. Božji otrok sem + spričevalo 2
11 € 3 €
2. Praznujemo z Jezusom
11 € 3 €
3. Kristjani praznujemo skupaj
11 € 3 €
4. Pot v srečno življenje (8,5 €)
6,5 € 3 €
5. Znamenja na poti k Bogu (8,5 €) 6,5 € 3 €
6. Skupaj v novi svet (8,5 €)
6,5 € 3 €
7. V življenje (8,5 €)
6,5 € 3 €
8. Za tvojo duhovno rast
12 € 3 €
9. Za tvojo duhovno rast
12 € 3 €
V prihodnjem letu se bosta 8. in 9. razred
pripravljala za zakrament svete birme, zato
imajo otroci enake delovne zvezke. Prispevek
za ogrevanje letos odpade, saj zaradi korone
lani pozimi nismo ogrevali veroučnih učilnic.
Tako ostane le simboličen prispevek za
katehezo 1 uro 10 € na družino.

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

Naš
utrip

ŽELIM SE NAGLEDATI
Želim se nagledati travnikov in gričev,
opaziti tančico, s katero jih sonce pokriva
kakor mati.
Dvigniti se k Tebi, veliki Bog.
Želim z zadovoljstvom gledati drevo,
opaziti čar, ki izhaja iz njega kakor iz
nežne roke.
Dvigniti se k Tebi, veliki Bog.
Želim z veseljem gledati v obraz drugega
človeka,
opaziti milino na njem…
Dvigniti se k Tebi, veliki Bog.
Anton Rotzetter

Misli iz pesmi naj bodo razlog za poletno
veselje. Ne le, da se naužijemo lepot božjega
stvarstva, posvetimo se tudi drug drugemu,
odpočijmo se. Poletje je tudi čas, ko ne
pozabimo na Boga; saj vera ne odhaja na
počitnice. Zagotovimo si trenutke tišine. V
tišini prepoznamo notranje sadove, kot sta
veselje in globok mir, in tudi zunanje sadove,
kot so dela usmiljenja. Tišina je izhodišče na
poti človekove izpolnitve.
CEPLJENJE PROTI COVID 19 –
ZAŠČITIMO SEBE IN DRUGE
Zaradi nizke stopnje precepljenosti tudi na
Slovenska karitas skupaj
s slovenskimi škofi
spodbujajo k cepljenju,

Sad tišine je molitev;
sad molitve je vera;
sad vere je ljubezen;
sad ljubezni je
služenje; sad služenja
je mir in veselje.
Mati Terezija

saj je to edini način, da omejimo breme na
bolnišnice ter s tem zaplete in smrti zaradi
koronavirusa. Prav tako z višjo precepljenostjo
prebivalstva zmanjšamo ekonomsko škodo,
ki nastane zaradi ustavitve dejavnosti in
posledično socialne stiske. Zato s Slovenske
karitas prosijo, da v okviru Župnijskih karitas
spodbujamo cepljenje. Vse prejemnike pomoči
želimo še posebej nagovoriti, da se odločijo
za cepljenje in s tem naredijo velik korak za
normalizacijo življenja. Stopimo skupaj in se
cepimo!
Sodelavci Župnijske karitas

OBVESTILO STARŠEM
ŠOLOOBVEZNIH OTROK
S turističnimi boni lahko kupite tudi
učbenike in delovne zvezke. Znesek nabave je
predpisan, pozanimajte se v poslovalnicah.
Sodelavci Župnijske
karitas

NAPOVED DOGODKOV
 Prvi petek (6. 8.): obisk bolnikov po
domovih.
 Prva sobota (7. 8.): vpis svetih maš za
september in oktober (7.30-9.00).
 Priprava na krst otrok (sreda, 11. 8., ob
17.00); starši naj otroka za krst predhodno
prijavijo v župnišču.
 Veliki šmaren (15. 8.): pri svetih mašah
bomo obnovili posvetitev slovenskega naroda
Mariji.
 Nedelja, 22. 8., ob 10.00 bo sveta maša v
Topolah.


Oratorij: 23.-27. 8.

 Vpis k verouku za 1. razred: sreda, 1. 9.,
od 16.30 do 18.00.
 Vpis otrok za 2.-9. razred: četrtek, 2. 9.,
od 17.00 do 18.00.
 Prvo sveto obhajilo: nedelja, 5. 9., ob
10.00.
Čiščenje cerkve:
7. avgust: V. Mengeš, severno
		 od Prešernove in Kolodvorske
14. avgust: M. Mengeš, vzhodno
		 od Liparjeve
21. avgust: Topole v Topolah
		 Pristava in M. Mengeš,
		 zahodno od Liparjeve
28. avgust: V. Mengeš od Grobeljske
		 do Kolodvorske
4. september: V. Mengeš, severno
		 od Prešernove in Kolodvorske
11. september: M. Mengeš, vzhodno
		 od Liparjeve
 Dobra dela: Frančiška Čebul, r. Lužar (87
let): 2 maši, Janez Dermastja (75 let): 15 maš in
930 € za fasado, Magdalena Burger, r. Čebular

(80 let): 12 maš in 100 € za fasado, Marija
Zabret, r. Merše: 8 maš in 200 € za fasado,
Franc Gregorc (83 let): 27 maš in 250 € za
fasado, Terezija Jankovič, r. Poljanšek (96 let):
2 maši, Franc Hren (87 let): 11 maš.

Zlata maša g. Andreja Sveteta - ofer:
1462,97 €, biserna maša g. Štefana Babiča ofer: 1644,79 €.
 Sklad za obnovo fasade: Od 9. 6. do 17. 7.
smo zbrali 4777,76 €. Bog povrni.
 Molitev pred Najsvetejšim: vsako sredo
ter prvi četrtek, petek in soboto v mesecu ob
18.00, sledi sveta maša ob 19.00.
 Veliki šmaren (15. 8.): Marija, naša tolažba
in naše veselje, ki nam jo je njen sin Jezus, naš
Gospod, dal na križu za mater. Vsi kristjani
smo njeni duhovni otroci, ki jih ljubi, za katere
skrbi. Kje je najboljši del, ki ji ne bo vzet,
ki ga želi deliti z nami? To so nebesa, večna
blaženost. Ravno danes praznujemo blaženi
dan, na katerega se je poslovila od te žalostne
zemlje, da bi vzela v posest svoj najlepši del
v nebesih, kjer sedaj kraljuje povišana nad vse
zvezde, kraljica vseh očakov, vseh prerokov in
apostolov, in prosi za nas, svoje otroke. O, da bi
se tudi mi nekoč na večer svojega življenja prav
tako blaženo ločili od tega sveta, dosegli tisto
veselje, ki ga Mati Božja, povzdignjena v nebo,
sedaj že uživa.
ORATORIJ 2021 ORIGINALEN.SEM
Letos je glavni junak oratorija blaženi Carlo
Anutis. Rojen je bil 3. maja 1991 v Londonu.
Njegova starša sta bila uspešna italijanska
poslovneža. Bila sta sicer katoličana, a le na
papirju. H krstu sta ga nesla bolj iz tradicije
kot iz vere. Septembra istega leta se je družina
vrnila v Italijo, v Milano, kjer je Carlo preživel
večino svojega življenja. Leta 1998, pri sedmih
letih, je bil pri prvem svetem obhajilu. Od
tistega dne je sveto mašo obiskoval vsak dan in
šel tudi k svetemu obhajilu vsak dan.
Rad je imel živali. Družbo so mu delali dve
mački, štirje psi in nekaj zlatih ribic.

Tudi njegov odnos do okolja ni bil
brezbrižen. V parku je pobiral smeti.
Sam se je učil igrati saksofon. Zelo rad je
tudi kuhal in igral video igrice. Po TV je rad
gledal kvize, akcijske filme in detektivke.
Njegova strast so bili računalniki, še posebej
programiranje, postavljanje spletnih strani in
montiranje videov.

Pri 11 letih je starše prosil, da so obiskali
kraje, kjer so se zgodili evharistični čudeži, ki
jih je priznala tudi Cerkev. Uspelo mu je obiskati
136 takih krajev, kjer so se zgodili evharistični
čudeži. Zbral jih je v virtualnem muzeju, ki še
deluje na www.miracolieeucaristici.org.
Od svetnikov sta ga nagovarjala dva;
blažena Aleksandrina Maria da Costa, ki je
prikovana na posteljo vrsto let živela izključno
od svetega obhajila, nagovarjal pa ga je tudi
Frančišek Asiški.
Jeseni 2006 je zbolel za levkemijo tipa
M3, ki velja za praktično neozdravljivo. 12.
oktobra 2006 je umrl. Leta 2012 je milanska
škofija začela postopek za Carlovo razglasitev
za svetnika. 10. oktobra 2020 je bil v Assisiju
razglašen za blaženega. Sodoben svetnik za ta
čas.
 Romanje: Župnija Tržič Bistrica organizira
romanje v kraje device in mučenke svete Marije
Goretti (južno od Rima) od 2. do 6. novembra
2021. Cena je 320 €. Podroben program
romanja je v župnišču. Lahko se pridružite.

Njegova vrlina je bila zmernost.
Ko je opazil, da mu igranje Playstationa
vzame veliko časa, ga je omejil na največ eno
uro na teden. Postavil je tudi omejitve pri hrani.
Zmernost je kazal tudi pri oblačenju.
Živel je v skladu s prepričanjem, da je telo
svetišče Svetega Duha, in se zato trudil za
čistost. Varoval se je filmov, ki so prikazovali
pornografske prizore.
Njegova duhovnost je temeljila na
vsakodnevnem obisku svete maše in prejemu
obhajila, vsakodnevni molitvi rožnega venca in
tedenski spovedi.
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/

