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Lastna bolečina človeka uči
sočutja do bližnjega. V trpljenju
skušen in utrjen človek je dober
do vsakogar in želi pomagati.
Stanko Janežič

SINODALNOST
apež Frančišek preseneča. Imamo leto sv.
Jožefa, leto družine, leto mladih. Sedaj pa
še sinodo o sinodalnosti. Na odprtju sinode v
ljubljanski stolnici 17. 10. je v pridigi g. nadškof
msgr. Stanislav Zore povedal tudi tole:
Dragi bratje in sestre, kako bomo stopili
na to sinodalno pot? Kot je bilo rečeno, bomo
najprej poslušali. Vendar nas poslušanje
ne sme oviti v varnost skupine, v kateri se
dobro počutimo. To bi bilo zgolj poslušanje
že znanega. Sinodalno poslušanje nas mora
odpreti navzven. Najprej moramo začeti
poslušati Boga, saj smo njegovo ljudstvo.
Kristusova Cerkev smo. On je naš pastir in
mi smo njegovi. Zato morajo biti naša ušesa
in srca naravnana najprej na Božjo besedo,
ki nam jo sinodalni dokumenti predlagajo v
branje in poslušanje. Poslušanje Božje besede
mora postati molitev; ne toliko molitev, v
katerem mi Bogu pripovedujemo svoje želje,
kot je bilo rečeno zgoraj, ampak molitev, v
kateri srce odpremo Bogu in njegovi ljubezni.
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V molitvi si moramo z vso resnostjo postaviti
vprašanje: Kaj Bog želi za nas, za svojo
Cerkev, ki živi v naši škofiji, v naši župniji, v
moji družini? »H katerim korakom nas vodi
Sveti Duh, da bi v skupni hoji na sinodalni poti
rasli?« (Pripravljalni dokument, 26).
Iz te odprtosti za Boga in njegovo voljo se
bomo odprli drug drugemu v pripravljenosti
slišati, kaj po tebi Duh govori naši Cerkvi. Pri
tem smo povabljeni, da govorimo svobodno
in spoštljivo. Odpovedati se moramo všečnim
besedam in prizadevanjem za doseganje
ciljev, ki bi bili meni všeč. Kar povem, povem
iz poslušanja Božje besede in iz molitve,
in kar pove drugi, poslušam ravno tako iz
Božje besede in molitve. Drug drugemu bomo
razodevali, kaj v Duhu spoznavamo kot pot,
po kateri moramo hoditi, da bi postajali vedno
bolj Kristusovi, vedno bolj njegova Cerkev.
Prav zato bomo ves čas sinode posamezno
in skupaj molili molitev k Svetemu Duhu za
sinodo.
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To bo tudi pot, na kateri se bomo neprestano
učili. Na sinodalno pot ne stopamo z vnaprej
izdelanimi rešitvami. To bi pomenilo v samem
izhodišču zgrešiti ne samo cilj, ampak tudi pot.
Naj to razmišljanje zaključim z mislijo
p. Yvesa Congarja: »Ni potrebno narediti
druge Cerkve, potrebno je narediti Cerkev,
ki bo drugačna.« In kako si sam predstavljam
Cerkev, ki bo drugačna? Tako, da bo vsak, ko
bo slišal besedo Cerkev, pomislil nase in ne
na nekaj zunaj sebe. Ko bomo mi vsi postali
Cerkev. Ko bo vsak samega sebe doživljal kot
živega in dejavnega, kot nenadomestljivega
člana skrivnostnega Kristusovega telesa, ki
živi v naših družinah, župnijah, škofijah in v
vesoljni Cerkvi.
Iz pridige g. nadškofa Stanislava Zoreta
NI SVOBODE BREZ LJUBEZNI
ed splošno avdienco 20. oktobra letos je
papež Frančišek govoril o svobodi, ki se
uresničuje v dejavni ljubezni. Poudaril je, da
svoboda ne pomeni slediti svoji volji in sebičnim
nagibom, početi to, kar je všeč meni. Resnična
svoboda pomeni služiti drug drugemu. Gre za
služenje po ljubezni. Posebej v današnjem času
je pomembno odkriti družbeno razsežnost
svobode, ki sledi skupnemu dobremu in ne
lastnim interesom.
»Vi ste namreč poklicani k svobodi, bratje.
Le da vam svoboda ne bo pretveza za življenje
po mesu, temveč služite
drug
drugemu
po
ljubezni. Saj je celotna
postava izpolnjena v eni
zapovedi, namreč: ljubi
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Tudi ostarel človek mora
dajati dragocen prispevek
evangeliju življenja. Z
bogato dediščino izkušnje,
pridobljene v letih, more
in mora biti delivec
modrosti, priča upanja in
ljubezni.
sv. Janez Pavel II.

svojega bližnjega kakor samega sebe.« (Gal 5,
13-14)
Vir: Novice iz Vatikana, 22.10.2021

Sveti oče v svojih katehezah govori, kot
bi govoril prav sodelavcem Karitas; kako
preprosto: služite drug drugemu po ljubezni.
Ni kaj dodati…
TEDEN KARITAS
udi letos bo od 21. do 28. novembra Teden
Karitas. Za vse sodelavce bo to pomenilo
nekaj več dejavnosti v smislu ozaveščanja, da
delujemo med ljudmi za ljudi. V sredo, 24. 11.
bo dobrodelna prireditev Klic dobrote, ki jo
bomo lahko spremljali ob 20 h na TV 1 in na
Radiu Ognjišče. To bo tudi priložnost, da po
svojih močeh darujemo za vse, ki potrebujejo
pomoč; lahko pa se vseh ljudi v stiskah in
sodelavcev Karitas spomnimo v molitvi.
Hvala!
Sodelavci Župnijske karitas

T

DOGODKI PRED NAMI
VEČERNE SVETE MAŠE
Ob zamenjavi letnega in zimskega časa (nedelja)
bo spremenjena ura večernih svetih maš. Ob
nedeljah in delavnikih bodo večerne svete maše
ob 18.00. Molitvene ure pred Najsvetejšim bodo
vsako sredo po večerni maši.

VSI SVETI (ponedeljek, 1. 11.)
Na praznik vseh svetih bodo svete maše po
nedeljskem razporedu: ob 8.00, 10.00 in 18.00.
Slovesno bogoslužje v čast vseh svetnikov bo
ob 14.00 v župnijski cerkvi. Nadaljevali ga
bomo z molitvijo za rajne na pokopališču.
Rožni venec za rajne bomo molili v
župnijski cerkvi ob 17.00. Lepo vabljeni k
molitvi v cerkvi ali doma po družinah.

KRST
Priprava na krst bo v sredo, 3. 11., ob 17.00,
krščevanje v nedeljo, 14. 11. Starši otroka za
krst predhodno prijavite v župnijski pisarni.

VERNE DUŠE (torek, 2. 11.)
Svete maše bodo ob 8.00, 10.00 in 18.00.
Po sveti maši ob 8.00 bodo molitve tudi na
pokopališču.
V naši župniji je navada, da na praznik
vseh svetih pri popoldanskem bogoslužju
in na dan vernih duš zbiramo darove za
delovanje župnijske Karitas. Svojim rajnim
lahko pomagamo z molitvijo, svetimi mašami,
zadoščevanjem in dobrimi deli. Torej so naši
darovi lahko del skrbi za rajne.
ODPUSTKI
Cerkev naklanja v prvih osmih dneh
novembra popolni odpustek za vsak obisk
pokopališča in molitev za rajne. Pogoj je, da
smo pri sveti spovedi in obhajilu, izpovemo
vero ter molimo po namenu svetega očeta (npr.
očenaš).
2. NOVEMBER
Pri nas se je za današnji spominski dan vseh
rajnih udomačilo ime ‘verne duše’ in verni
ljudje prosimo za svoje pokojne, ki so morda
še v kraju očiščevanja in zorenja za nebesa.
Temu kraju ali pravzaprav stanju pravimo vice.
To stanje nastopi takoj po smrti za tiste duše,
ki imajo v sebi Božje življenje posvečujoče
milosti, pa še niso zadostile za grehe, ki so
jih v življenju storile, ali pa jih teži krivda
malih grehov. Kako dolgo traja očiščevanje
v vicah pri posameznih dušah, ne moremo
vedeti. Same si te duše ne morejo pomagati,
pač pa jim moremo pomagati mi, ki spadamo
še k ‘potujoči Cerkvi’. S svojo priprošnjo jim
morejo pomagati tudi zveličani v nebesih.
Temelj za to je tisto nadnaravno dejstvo, ki ga
izraža apostolska vera: »Verujem v občestvo
svetnikov.«

PRVI PETEK (petek , 5. 11.)
Vsak prvi petek obiskujemo bolnike po
domovih. Povabljeni, da tisti, ki zaradi starosti,
bolezni ali PCT-pogojev ne morete biti pri sveti
maši, to sporočite v župnišče. Pred sveto mašo
bo molitev pred Najsvetejšim, v četrtek po
maši pa molitev za nove duhovne poklice. V
soboto pred mašo bo molitev na fatimski način.
Po maši bo v zimski kapeli celonočno češčenje
Najsvetejšega.
ZAHVALNA NEDELJA (6. IN 7. 11.)
Zahvalna nedelja je priložnost, da se Bogu
zahvalimo za vse, kar prejmemo od Njega.
Hvala vsem, ki storite kakšno dobro delo
bodisi za župnijo ali za župnika in duhovnega
pomočnika.
Na zahvalno nedeljo bo ofer za župnika.

JEZUS KRISTUS, KRALJ VESOLJSTVA
(21. 11.)
Pri sveti maši ob 10.00 bodo peli animatorji
oratorija. Pri sveti maši ob 8.00 bom prebral
imena članov novega župnijskega pastoralnega
sveta, ki so glede na vaše predloge sprejeli
članstvo v novem 5-letnem mandatu.

Preprosto zelenje na adventnem vencu nas
vabi, naj v veliki puščavi tega sveta postanemo
majhne oaze, kjer vse začenja spet rasti in
cveteti. Naj ljudje ob nas začutijo spremembo.

TEDEN KARITAS
Nedelji praznika Jezusa Kristusa, kralja
vesoljstva, sledi teden Karitas. Na prvo
adventno nedeljo bo nabirka za potrebe Karitas.
Dve tretjini nabirke pripada škofijski Karitas,
ostalo dobi župnijska Karitas. Med tednom
bo v dvorani Golovec v Celju tudi dobrodelni
koncert, ki ga bosta prenašala TVS in radio
Ognjišče. Po telefonu bo možno darovati za
ljudi v stiski.

ČIŠČENJE CERKVE
6. november: Pristava in M. Mengeš,
		 zahodno od Liparjeve
13. november: V. Mengeš od Grobeljske
		 do Kolodvorske
20. november: V. Mengeš, severno
		 od Prešernove
		 in Kolodvorske
27. november: M. Mengeš, vzhodno
		 od Liparjeve
4. december: Topole in Dobeno

SVETA CECILIJA – ZAVETNICA
CERKVENE GLASBE (ponedeljek, 22. 11.)
Letos zaradi ukrepov, povezanih s
koronavirusom, ne bo pogostitve za pevce.
Hkrati se vam in organistom ter zborovodjem
zahvaljujem za vse, kar tudi v teh časih dobrega
storite za petje in igranje pri svetih mašah.
1. ADVENTNA NEDELJA (27. in 28. 11.)
Pri vseh mašah bo blagoslov adventnih
venčkov. Lepo je, če adventne venčke izdelate
sami doma. Možno pa jih bo seveda tudi kupiti.
Kristjani z adventom začenjamo novo
cerkveno leto. To nas vabi k novemu začetku.
Ne recimo, da se ne da nič spremeniti. Ne
pustimo, da bi bilo še naprej vse po starem.

Župnija Mengeš
Trdinov trg 9
1234 Mengeš
telefon: 01/723 01 10

VPIS SVETIH MAŠ za januar in februar bo
v soboto, 4. 12., od 7.30 do 9.00.

DOBRA DELA: Ivanka Burgar, r. Viriant
(89 let): ena maša, Slavko Dolinšek (80 let): 13
maš, Jožefa Friškovec, r. Ručigaj (85 let): 80 €
za cerkev, Marjan Skok (66 let): ena maša.
OFER NA MIHAELOVO NEDELJO (2.
in 3. 10.): 5269,52 €.
SKLAD ZA OBNOVO FASADE: Od 24. 9.
do 20. 10. smo zbrali 6359,52 €. Bog povrni.
MARIJANSKI KOLEDAR: Izšel je
Marijanski koledar za leto 2022. Letos so
podobe Matere Božje, ki jih je upodobil Juan
Juvančič. Vrednost enega koledarja je 2,50 €.

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/

