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ROŽNI VENEC – MOLITEV V SRCU 
KRŠČANSKEGA ŽIVLJENJA 

Italijanski redovnik in duhovni pisatelj 
Alessandro Pronzato je zapisal: Naj povem, 

da sem ohranil zelo grdo navado, da molim 
rožni venec. In to vsak dan, vsak večer. Tudi 
v avtomobilu ga molim, zlasti po avtocesti, 
ko položim nogo na plin in vozim po cestišču, 
kjer me more vsakdo prehiteti … Nekateri 
pri rožnem vencu zadremajo, drugi zehajo, 
tretji se dolgočasijo, so slabe volje, zdi se jim 
blebetanje in zapravljanje časa – zame pa 
pomeni rožni venec vedno nekaj novega, ob 
njem razmišljam in dobim nove spodbude … 
Povedali so mi, da je neki duhovnik v cerkvi 
raztrgal rožni venec in mahal pred verniki z 
evangelijem v roki, češ: To berite, tisto staro 
šaro pa vrzite stran! Rekli so mi, da ga je neka 
ženica po tistem »obredu« takole zavrnila: 
»Gospod, jaz ne vidim več brati. Pripravljena 
sem poslušati branje evangelija, ko boste 
vi zares verovali in ko boste potrgali vse 
molke. Za nagrado pa bom vsak dan zmolila 
en rožni venec za vas. Je prav tako?« Rožni 
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Obstaja pet poti spreobrnjenja: 
prva je obsodba lastnih grehov, 

druga, da odpuščamo krivdo 
svojemu bližnjemu, tretja 
obstoji v molitvi, četrta v 

miloščini in peta v ponižnosti. 
Nikar ne postopaj v brezdelju, 

ampak vsak dan stopaj po vseh 
teh poteh. (sv. Janez Zlatousti)

venec – molitev, ob kateri so se v času po 2. 
vatikanskem koncilu marsikje »lomila kopja«; 
nekateri so ga zavračali kot staromodno in 
preživeto obliko molitve, drugi so ga ohranjali 
in po tej molitvi še naprej utrjevali svojo vero. 
Cerkveno učiteljstvo je podpiralo in še podpira 
to molitev ter vernike vzpodbuja, naj radi 
molijo rožni venec. In to so voditelji Cerkve 
tudi delali. Pa ne le z besedami, ampak najprej 
s svojim zgledom. Papež Janez XXIII. je vsak 
dan zmolil vse dele rožnega venca. Dejal je: 
»Petnajst rožnovenskih skrivnosti je petnajst 
oken, skozi katera v Božji luči gledam vse, 
kar se dogaja na svetu.« Njegov naslednik, 
papež Pavel VI., je rekel, da je rožni venec 
»povzetek celotnega evangelija« in je zato 
»šola evangeljskega življenja«. Papež Janez 
Pavel II. pa je bil nasploh neločljivo povezan s 
to molitvijo. Izdal je posebno apostolsko pismo 
»Rožni venec Device Marije«, s katerim je, 
poleg treh običajnih starodavnih delov rožnega 
venca, uvedel še četrti, t. i. »svetli del rožnega 
venca«, v katerem povzema Jezusovo javno 
delovanje. Tako rožni venec sedaj dejansko 
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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

Domovina je naša ljuba 
mati. Bodimo si med 

seboj kakor dobri otroci 
in pomagajmo iz vseh 

moči k sreči domovine in 
vsakega prebivalca.

Blaženi A .M. Slomšek

povzema celotni evangelij. Tudi vsi mi smo 
povabljeni, da damo priložnost, da v mesecu 
oktobru v naši sredi še bolj oživimo to molitev. 
Naj nam pomaga poglobiti našo vero. 

Po: J. Kužnik.

SLOMŠEK ZA DANAŠNJI ČAS

Po godu blaženega Antona Martina Slomška 
in po Slomškovi nedelji oživljamo le nekaj 

odlik tega našega priljubljenega svetniškega 
kandidata: Slomšek je svojo vero, svoj odnos z 
Bogom živel z veseljem, z velikim zaupanjem 
in ponosom. Rečemo lahko, da se je svetost 
v vsej resničnosti in iskrenosti na zgovoren 
način razkrivala skozi vsa obdobja njegovega 
zemeljskega življenja. Tako lahko pri njem 
svetost odkrivamo že v otroški in mladostniški 
dobi. Z odraščanjem postaja luč svetosti le 
še svetlejša in vedno bolj prepoznavna in 
jasna. Tako nam Slomšek s svojim svetniškim 
življenjem prepričljivo sveti kot otrok, kot 
dijak, bogoslovec, še bolj pa kot duhovnik in 
škof.

Slomškova značilna gorečnost, ki veje 
iz njegovega škofovskega gesla »Vse v večjo 
Božjo slavo in zveličanje duš«, ni nekaj , kar 
je veljalo za čas njegovega življenja, ampak 
še vedno živi in nagovarja tudi sodobnega 
človeka in ga sredi vrtincev današnjega časa 
vabi v zaupanje v Božjo previdnost.

(Slomškov list, št.1, sept.2021)

Koliko pa je še drugih Slomškovih odlik! 
Skrb za vzgojo in izobraževanje, negovanje 
maternega jezika, ljubezen do domovine, 
poštenosti, delavnosti in skrb za dobra dela – 
saj je že davno ubesedil »program« Karitas: 
»Skrbi, da boš več dobrega storil, kakor 
govoril.«

Sodelavci Župnijske karitas



DOGODKI PRED NAMI

OBISK BOLNIKOV PO DOMOVIH bo na 
prvi petek, 1. 10., dopoldan.

MLADINSKI VEROUK: Srednješolci, 
študentje, mladi v poklicih, vabljeni na 
mladinska srečanja! V oktobru bodo ob petkih 
ob 20.00. Mlad človek potrebuje za zdrav 
osebni razvoj tudi primerno okolje svojih 
vrstnikov. Ena od možnosti je tudi mladinski 
verouk. 

VPIS SVETIH MAŠ za november in 
december bo v soboto, 2. 10., od 7.30 do 9.00. 

POHOD ZA ŽIVLJENJE: 2. 10. ob 9.30 
izpred cerkve Sv. Jakoba v Ljubljani. prijave na 
www.24kul.si.

KATEHUMENAT (priprava odraslih na 
prejem zakramentov) bo ob nedeljah po sveti 
maši ob 10.00 v župnišču na Viru. Začetek 3. 
10., informacije na 031/694-164 ali zupnija.
vir@gmail.com. 

MIHAELOVA NEDELJA bo v nedeljo, 3. 10. 
Pri vseh mašah 2. in 3. 10. bo ofer za obnovo 
župnijske cerkve. 

ROŽNI VENEC V OKTOBRU
Na rožnovensko nedeljo, prvo nedeljo v 
oktobru (3. 10.), bo na Homcu ob 14.30 molitev 
rožnega venca, ob 15.00 sveta maša, procesija 
pa zaradi epidemije covid-19 odpade. Za vstop 
v cerkev je potrebno imeti pri sebi potrdilo 
PCT.

Na drugo nedeljo (10. 10.) bo molitev rožnega 
venca v loški cerkvi ob 15.00.

Na tretjo nedeljo (17. 10.) bo molitev rožnega 
venca pri kapeli sv. Lucije v Topolah, in sicer 
tudi ob 15.00. 

Na četrto nedeljo (24. 10.) bo molitev rožnega 
venca v župnijski cerkvi ob 15.00. 

ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA je vsako 
sredo s pričetkom eno uro pred sveto mašo. 
Prav tako na prvi četrtek, petek in soboto v 
mesecu eno uro pred sveto mašo. Vabljeni. 

PRIPRAVA NA KRST: Starše in botre vabim 
na pripravo na krst , ki bo v sredo, 6. 10., ob 
17.00. Otroka je za krst potrebno predhodno 
prijaviti v župnijski pisarni v času uradnih ur 
ali po dogovoru. 

SVETA MAŠA ZA ZAKONSKE 
JUBILANTE bo v soboto, 9. 10., ob 19.00 v 
župnijski cerkvi. Zaradi epidemije covid-19 
po sveti maši ne bo druženja in pogostitve v 
župnijskem domu. Niti ne boste po pošti prejeli 
posebnih vabil. Vabljeni k sveti maši vsi, ki ste 
se cerkveno poročili pred 5, 10, 15, 20, 25, 30, 
35, 40, 45, 50, 55, 60 in 65 leti. S seboj morate 
imeti potrdilo PCT.

ŽEGNANJSKA NEDELJA: Druga nedelja v 
oktobru (10. 10.) je spominska nedelja na dan, 
ko je bila posvečena naša župnijska cerkev. 
Rečemo ji tudi žegnanjska nedelja. 

MISIJONSKA NEDELJA (23. in 24. 10.): Pri 
vseh mašah bo nabirka za misijone. 

VRNITEV NA SONČNI ČAS bo zadnjo 
nedeljo v oktobru, 31. 10. Večerna sveta maša 
bo zopet ob 18.00. In tako naprej v novembru 
…
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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/

ČIŠČENJE CERKVE
 9. oktober: V. Mengeš od Grobeljske 
  do Kolodvorske 
 16. oktober:  V. Mengeš, severno od 
  Prešernove in Kolodvorske
 23. oktober:  M. Mengeš , vzhodno 
  od Liparjeve
 30. oktober:  Topole in Dobeno
 7. november:  Pristava in M. Mengeš, 
  zahodno od Liparjeve

Sklad za obnovo fasade: od 19. 8. do 23. 9. 
smo zbrali 545 €. Bog povrni. 

VINCENCIJEV KOLEDAR 2021/22 je 
izdalo društvo prostovoljcev Vincencijeve 
zveze dobrote, ki je humanitarna organizacija. 
Deluje na treh lokacijah: v Ljubljani, na 
Mirnskem Gradu in v Predosljah pri Kranju. 
Poslanstvo društva je pomagati človeku v stiski. 

Z nakupom koledarja podprete delo društva. 
Ob koledarju so kuverte s položnicami. Dar za 
koledar naj bi bil vsaj 10 €. 

DOBRODELNA AKCIJA »ZA SRCE 
AFRIKE«. Akcija odgovarja na stiske revnih 
otrok in družin v Afriki, ki živijo v pomanjkanju 
osnovnih dobrin, kot sta pitna voda in hrana. 
So brez možnosti šolanja, zdravstvene oskrbe 
in dostojnega dela. Darovalci svoj dar lahko 
prispevajo na Slovensko karitas, Kristanova 1, 
1000 Ljubljana. TRR: SI56 0214 0001 5556 761, 
SKLIC 2127, NAMEN: ZA SRCE AFRIKE. 

PROŠNJA ZA POMOČ PRI GRADNJI 
SKAVTSKE HIŠE: Slovenski skavti so 
s 5300 člani med največjimi mladinskimi 
organizacijami v državi. Prostore, ki jih sedaj 
uporablja društvo, bo lastnik namenil za druge 
dejavnosti. Zato so se odločili, da zgradijo 
svojo hišo v Štepanjskem naselju v Ljubljani. 
Njihov TRR je SI56 0214 0001 1096 119. 
SKLIC 88, ZA SKAVTSKO HIŠO. Naslov: 
Združenje slovenskih katoliških skavtov 
in skavtinj, Ulica Janeza Pavla II. 13, 1000 
Ljubljana. Dodatne informacije po telefonu: 01 
433 21 30 ali 031 210 944. 

PRO – PRIJATELJI RADIA OGNJIŠČE. 
V ponedeljek, 6. septembra, so nas v Mengšu 
obiskali zaposleni na tem radiu ter nam v cerkvi 
pripravili kratek prisrčen kulturni program. Če 
želite postati nov prijatelj radia Ognjišče in 
finančno podpreti delovanje tega katoliškega 
radia, jih pokličite na 01 512 11 26 ali pišite na 
tajništvo@ognjisce.si od ponedeljka do petka 
od 7.00 do 15.00. 


