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Toliko boš napredoval, kolikor
strožji boš do samega sebe.
Tomaž Kempčan

STARŠI NISMO AVTOMAT ZA
OTROKOVE ŽELJE
tarši praktično vsak dan poslušamo želje
svojih otrok. Po svoje je lepo, da nam
zaupajo, kaj bi radi imeli, kaj bi radi jedli,
kaj doživeli, kaj pritegne njihovo pozornost,
kam jih vleče srce … Pa vendar je tako, da
moramo večino njihovih želja zavrniti. Seveda
jim damo, kar potrebujejo, želje pa tehtno
presojamo. Razumljivo je, da se pritožujejo.
Včasih potem popustimo, ali kaj obljubljamo,
pogojujemo …
Tudi Mojzes je kar naprej poslušal
raznovrstne želje, potrebe in negodovanje
izvoljenega Božjega ljudstva. Mojzes tega ni
jemal nase. Ni sem jim opravičeval, da jim
ne more dati, ni popuščal pred njimi, ni dajal
praznih obljub, niti jih ni skušal zatreti. Njihove
potrebe in želje je izročal Bogu in zaupal, da bo
On dal tisto, kar zares potrebujejo.
Ne smemo imeti slabo vest, če otroku kdaj
kaj odrečemo. Naredimo kot Mojzes, ki je
vsem prisluhnil, presojal pa z Bogom.
Luka M. na https://portal.pridi.com/
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100 LET USMILJENK V MENGŠU
estre usmiljenke, ki so v Mengšu navzoče
že od leta 1921, letos torej obhajajo svojo
stoletnico. Dogovorili smo se, da jo bodo
nekoliko proslavile tudi v okviru naše župnije.
V nedeljo, 19. septembra, bodo z nami pri
sv. maši ob 8. in 10. uri. Kolikor bodo razmere
dovoljevale, lepo povabljeni še v večjem
številu, da se skupaj s sestrami zahvalimo za
Božjo pomoč in varstvo v teh sto letih. Kaj vse
so skupaj z Mengšani doživljale, pa boste lahko
prebrali v knjižici, ki so jo pripravile in vam jo
želijo podariti.
Ker so sestre pred dvema letoma, se pravi
2019, obhajale stoletnico svoje Slovenske
province in so ob tej priložnosti pripravile
bogato fotografsko razstavo, si boste tudi
to lahko ogledali v naši veroučni dvorani.
Na ogled bo dva meseca (predvidoma od 1.
septembra).
Sestre so že v letu 1920 osnovale zavetišče
sv. Vincencija Pavelskega. V Mengeš so prišle
3. 1. 1921. Glavni razlog njihovega prihoda
je bil v tem, da je gostilničar in premožen
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gospodar Janez Levec – Vahtar ostal brez
potomcev. Ko je bil še župan, se je srečeval z
velikimi socialnimi problemi občine, zato je
svojo posest hotel dati v dobrodelne namene.
Domačijo s posestvom, 23 hektarjev zemlje,
živino in stroje je izročil sestram sv. Vincencija
Pavelskega. Uradno se sestre imenujejo Hčere
krščanske ljubezni. V letih 1921–23 so sestre
pozidale veliko zavetišče, v katerem so
sprejemali ostarele in onemogle. Sedaj je to
Dom počitka Mengeš. Sestre pa so leta 2012
čez cesto zgradile nov dom – Dom sv. Katarine.
V njem je vključno s sestrami nastanjenih 60
oskrbovancev.

PO PRAZNIKU MARIJINEGA
VNEBOVZETJA
a praznik Nebovzetja Device Marije
je papež Frančišek v nagovoru pred
opoldansko molitvijo Angel Gospodov
poudaril, da je na ta dan v središču bogoslužja
Marijina hvalnica – Magnifikat. Ta hvalnica je
kot podoba – fotografija Božje Matere. Marija
se raduje v Bogu, kajti ozrl se je na nizkost
svoje dekle (Lk 1.47-48). Ponižnost je Marijina
skrivnost. Ponižnost je pritegnila pogled Boga
nanjo. Človeško oko išče veličino in se tako
pusti preslepiti temu, kar je vpadljivo. Bog pa
ne gleda na videz. Bog gleda srce, očara ga
ponižnost.
Vsakdo od nas se lahko v svojem srcu
vpraša: kako je z
mojo
ponižnostjo?
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Naš bližnji ni samo
oseba, do katere čutimo
takojšnje prijateljstvo,
ampak nekdo, ki najbolj
zasluži, da nanj gledamo
s Kristusovimi očmi.
Roger Schutz

Ali si prizadevam, da me drugi priznajo, se
uveljavljam, da bom pohvaljen ali pa mislim na
služenje? Znam prisluhniti kakor Marija ali pa
hočem samo govoriti in pritegniti pozornost?
Znam biti tiho ali pa vedno klepetam? Znam
stopiti korak nazaj, umiriti prepire in razprave
ali si prizadevam biti prvi? Ali znam razmisliti
in si postaviti vprašanje: ali sem ponižen?
(Vir: Novice iz Vatikana, 16.8.2021)
Tudi za sodelavce Karitas naj bi bila
ponižnost vedno izhodišče za delo. Temeljnega
pomena je, da se zavedamo, da smo v svojem
poslanstvu potrebni Božje pomoči. Kdor je
poln sebe, ne da prostora Bogu. Kdor pa ostaja
ponižen, omogoči Bogu, da dela velike stvari…
OBVESTILO STAREJŠI GENERACIJI
Obdobje epidemije je bilo in je še težavno
predvsem za starejše prebivalce. Mlada karitas,
ki deluje v okviru Slovenske karitas, v jeseni
prav zato organizira predavanje, namenjeno
spodbujanju starejših k aktivni skrbi za lastno
dobro počutje in reševanju stisk. Poudarek
bo na dejavnosti posameznika za krepitev ter
ohranjanje duševnega in telesnega zdravja.
Že zdaj toplo vabimo, da se predavanja
udeležite. Točen datum in uro bomo javili
kasneje.
Sodelavci Župnijske karitas

DOGODKI PRED NAMI

Radio Ognjišče (6. 9.): Radio Ognjišče
prihaja tudi v našo župnijo. Letošnje kolesarsko
romanje Od Marije k Mariji so podnaslovili »Od
prijatelja k prijatelju«. Kolesarili bodo po naših
krajih in se želijo srečati tudi z vami – našimi
župljani, poslušalci in PRO-jevci (tistimi, ki
jih tudi finančno podpirate). Zato vas vabim,
da jih počakate v ponedeljek, 6. septembra, od
11.45 do 12.30 pred župnijsko cerkvijo, da se
z njimi na kratko srečate. Pravijo, da vam ne
bo vzeli veliko časa, največ 30 minut. Če na
srečanje ne boste mogli priti, vas vabim, da v
dneh od 6. do 8. septembra Radiu Ognjišče še
bolj intenzivno prisluhnete (ali ga spremljate
po spletu, FB …), saj bodo veliko govorili o
naših krajih.

 Priprava na krst (petek, 10. 9. ob 17.00):
Otroka za krst predhodno prijavite v župnijski
pisarni. K vpisu prinesite otrokov rojstni list in
družinsko knjižico, če ste cerkveno poročeni.
Če je boter iz druge župnije, naj si pri domačem
župniku priskrbi potrdilo o sposobnosti za
krstnega botra.


Katehetska maša (12. 9.): Ob začetku
veroučnega leta bo v nedeljo, 12. 9., ob 10.00
sveta maša, ko bomo prosili milosti za novo
veroučno leto, da bi potekalo brez večjih
zapletov, ne kot zadnji dve leti, ko smo bili
prisiljeni iskati druge načine poučevanja.

 Mali šmaren (8. 9.): Sveti maši bosta ob
8.00 in 19.00. Marijin rojstni dan bomo najlepše
praznovali z udeležbo pri sveti maši.
 Vera in Luč (11. 9.): Letos mineva 50 let,
odkar je v Lurdu v Franciji nastalo gibanje
Vera in Luč – krajše ViL. Skupina, ki združuje
osebe z motnjami v duševnem razvoju, njihove
sorodnike in prijatelje, skoraj deset let deluje
tudi v Mengšu. Ta dan bo vseslovensko
srečanje Vere in Luči v baziliki v Brestanici,
ki ji pravimo tudi slovenski Lurd. Maševal
bo škof dr. Anton Jamnik. Iz Mengša bomo
poromali z avtobusom.


Stična mladih (sobota, 18. 9.) bo v
cistercijanskem samostanu v Stični. Letos je
to že jubilejna, 40. po vrsti. Geslo je: »Utrdi
moje korake« (Ps 40). Program bo trajal od
9.30 do 21.30. Sveta maša bo v dopoldanskem
času, zaključek bo z glasbenim programom.
Vstopnice in vozovnice bodo na spletni strani
www.sticna.net. Mladi, vabljeni v Stično.

 Izbira novih članov ŽPS (26. 9.): Mandat
ŽPS – župnijskega pastoralnega sveta je 5
let. Zadnji je bil imenovan v letu 2015. Tako

je bilo že vse pripravljeno, da bi izbirali nove
člane in članice že 14. in 15. 3. lani. Vendar
zaradi korone tega nismo mogli izvesti. Tako
je bilo izbiranje prestavljeno na jesen 2020, a
je zopet odpadlo. Sedaj je prevideno za 25. in
26. 9., ko boste lahko vzeli gradivo, lističe, na
katerih boste za svojo okolico predlagali svoje
kandidate.

Razpored:
8.00
9.00
10.00
11.00–12.00
12.00–12.30
12.30–14.00
		
14.00–15.00
15.00–16.00
16.00–17.00
17.00–18.00
18.00
		
		
		

sveta maša
Loka in Dobeno
sveta maša
Topole in Pristava
duhovniki
češčenje se prekine; lahko je
tiho češčenje, če se kdo javi
sestre usmiljenke
Veliki Mengeš
Mali Mengeš
kdor prej ne more
sklep celodnevnega češčenja
z litanijami in sveto mašo, ki jo
bo vodil g. Andrej Svete,
zlatomašnik

Čiščenje cerkve:
11. september M. Mengeš, vzhodno
		 od Liparjeve
18. september Topole in Dobeno
25. september Pristava in M. Mengeš,
		 zahodno od Liparjeve
2. oktober generalno čiščenje
		 za vse skupine
9. oktober V. Mengeš od Grobeljske
		 do Kolodvorske


Pravico izbire imajo župljani, ki so
dopolnili 16 let in so prejeli zakramente
uvajanja. Pravico biti izbran pa ima vsak, ki
izpolnjuje zgornje pogoje in ga odlikujejo
trdna vera, nravno življenje in razsodnost.
Vsakdo bo lahko predlagal največ 6 članov iz
svojega okolja. Tako želimo pridobiti v nov
sestav ŽPS predstavnike iz vseh okolij naše
župnije. Mandatna doba traja 5 let.
Predloge boste oddali naslednjo soboto,
2. 10., ali nedeljo, 3. 10., v skrinjico na sredini
cerkve. Novi člani bodo imenovani in prevzeli
mandat že letos. Upam le, da korona tega ne bo
zopet preprečila.
 Dan celodnevnega čaščenja (29. 9.): Na
praznik župnijskega zavetnika nadangela
Mihaela je vedno dan celodnevnega češčenja.

Župnija Mengeš
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 Dobra dela: Alojzija Šimenc, r. Hrovat (96
let): 1 maša, Ignac Vrhovnik (87 let): 2 maši in
75 € za fasado.
 Sklad za obnovo fasade: Od 18.7. do 18. 8.
smo zbrali 565 €. Bog povrni.

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/

