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MOLITEV ZA SINODO: 2021–2023

Pred Teboj smo, Sveti Duh, ko smo zbrani v 
Tvojem imenu. Samo ti nas vodi, bodi doma 

v naših srcih; pokaži nam pot, po kateri naj 
gremo, in kako naj hodimo po njej. Šibki smo in 
grešni; ne dopusti, da bi širili nered. Ne dopusti, 
da bi nas nevednost vodila po napačni poti ali da 
bi pristranskost vplivala na naša dejanja. 

Daj, da v Tebi najdemo svojo edinost, da 
bomo lahko skupaj hodili večnemu življenju 
naproti in se ne bomo oddaljili od poti resnice 
in od pravičnosti. Vse to prosimo Tebe, ki 
deluješ na vsakem kraju in v vsakem času, v 
občestvu z Očetom in Sinom na vekov veke. 
Amen.

BOGOSLUŽNI SODELAVCI

Da obred svete maše lepo poteka, poleg 
duhovnika potrebujemo tudi bogoslužne 

sodelavce. To so ministranti, pevci, krasilci 
in čistilci cerkve, organisti in zborovodje, …, 
bralci božje besede in pobiralci darov. In prav 
pri zadnjih dveh se pogosto zatakne. Zvonček 
bo kmalu pozvonil, maša se bo začela, ne vemo 
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Medsebojno primerjanje 
pomeni konec sreče in začetek 

nezadovoljstva. 
Sören Kierkegaard

pa še, kdo bo prebral božjo besedo in kdo bo 
pobral darove vernikov v pušico. Zato iščemo 
tiste, ki se čutite primerne, da bi lahko ob 
nedeljskih in prazničnih mašah vršili katero 
izmed teh dveh pomembnih služb. Bralci, 
tako tisti, ki že ste sodelovali pri bogoslužju 
na ta način, kot tisti, ki bi radi na novo začeli 
s tovrstnim sodelovanjem, povabljeni, da se 
javite g. Bojanu Mehletu (041 882 857), možje 
in fantje, ki bi enkrat ali dvakrat na mesec 
prevzeli skrb za pobiranje darov, pa povabljeni 
da se javite g. Urošu Urbaniji (031 353 969). V 
prihodnje bi radi sestavili razpored, ki bi za 
vse nedeljske in praznične svete maše določal, 
kdo bere berila in kdo pobira pušico. V kolikor 
bo dober odziv, bi se v decembru srečali 
na kratkem sestanku, kjer bi se dogovorili 
podrobnosti.

VERSKI TISK

V decembru se običajno naročite na verski 
tisk. V letu 2022 bodo: Družina 130,00 €, 

Družinska pratika 6,50€. Za druge revije še ni 
podatkov.
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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

Ljubiti pomeni dajati, 
toda pomeni tudi 

sprejemati. Včasih je lažje 
dajati.

Michel Quoist.

GOSPOD PRIHAJA

Ko se izteka cerkveno leto in nas narava 
opominja, da se izteka tudi koledarsko 

leto, je teden Karitas. Popelje nas v prvo 
adventno nedeljo. Vse skupaj prihaja hitro in 
vedno znova se nam zdi, da v advent vstopamo 
nepripravljeni. Advent je, ko pričakujemo 
Gospoda…

Gospod, ki prihaja, prihaja v naša srca, 
da bi se prenovili, ker moramo obnoviti 
našo ljubezen, naše prepričanje, našo vero, 
naše upanje. Ko verujemo v Boga, moramo 
verjeti tudi v sočloveka. Karitas nas vabi, da 
sodelujemo, da tudi nekaj od svojega damo 
prostovoljno, z veseljem, z ljubeznijo za tiste, 
ki nimajo nič in preživijo na najbolj skromen 
način – za mnoge neverjeten.

Z besedami apostola Pavla začnimo novo 
priložnost: «Vas pa naj Gospod obogati in 
napolni z ljubeznijo drug do drugega in do 
vseh, prav kakor jo čutimo mi do vas, da bi 
tako utrdili vaša srca, ki naj bodo neoporečna 
v svetosti pred Bogom in vašim Očetom, ko 
pride naš Gospod Jezus«. (1 Tes 3, 12-13). Vir: 
Hozana.si, nov.2021

Duhovno bogat advent želimo!
Sodelavci Župnijske karitas

NOVI ŽPS

Člani novega sestava ŽPS za mandatno 
obdobje 2021–26 so Anže Hribar, Anica 

Ves, Andrej Mehle, Barbara Bregar, Beti 
Stopar, Majda Hribar, Peter Jemec, Matic 
Bartol, Uroš Urbanija, Jerca Stopar, s. 
Bernarda Trček, Nadja Mehle, Miha Škrlep 
in  Marko Košir. Zahvaljujem se vam, ker ste 
sprejeli članstvo in s tem novo odgovornost. 
Naj Gospod blagoslavlja vaše delo in življenje.

ADVENT

Kristjani z adventom začenjamo novo 
cerkveno leto. Ta nas vabi k novemu 

začetku. Ne recimo, da se ne da nič spremeniti. 
Ne pustimo, da bi bilo še naprej vse po starem. 
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.

SLOMŠKOVO BRALNO PRIZNANJE 
ZA OTROKE IN TUDI ZA ODRASLE

Z veseljem sporočamo, da bomo ponovno 
organizirali srečanja v okviru Slomškovega 

bralnega priznanja – SBP. K branju vabimo 
družine, otroke in tudi odrasle. Knjige za otroke 
so razdeljene v štiri starostne skupine, seznam 
je dostopen na spletni strani župnije Mengeš: 
https://zupnija-menges.rkc.si/. Tudi priporočen 
seznam knjig za odrasle lahko najdete na 

spletni strani župnije. 
Nekaj knjig je na voljo 
v župnišču, sposodite 
pa si jih lahko tudi v 
Knjižnici Mengeš. 



Prvo srečanje za družine, otroke in 
odrasle bo v petek, 10. decembra 2021, ob 
16.30 v župnijskem domu.

Več informacij o SBP za otroke in za 
odrasle lahko najdete na spletni strani ali 
pošljete sporočilo na elektronski naslov sbp.
menges@gmail.com.

Družine, otroci in odrasli, prisrčno vabljeni 
k branju – knjiga je v teh nenavadnih časih, 
napolnjenih z zasloni najrazličnejših oblik, 
prijetno in varno zatočišče.

MARIJO NOSIJO

V adventu je lep običaj, da se v času božične 
devetdnevnice ob Marijini podobi ali kipu 

zbere družina in moli. To je lepa priprava na 
božične praznike. Pri sveti maši v četrtek, 16. 
12., bom blagoslovil Marijine kipe in podobe. 
Po sveti maši jih lahko vzamete. Tudi če bo 
prepovedano medsebojno druženje, molitev po 
družinah še vedno ostane. Spodaj so navedene 
telefonske številke, da se lahko dogovorite, 
kateri dan boste Marijo sprejeli na svoj dom.

Spodaj je seznam odgovornih za 
posamezne ulice ali vasi. Podatki so stari dve 
leti. V tem času se je tudi kaj spremenilo. Če 
kdo od odgovornih ni več med živimi, je opešal 
zaradi starosti ali se odselil, v svoji okolici 
poskušajte najti drugo odgovorno osebo in 
mi to sporočite po e-pošti. Če ne želite več 
organizirati ljudske pobožnosti Marijo nosijo, 
mi prav tako, prosim, sporočite. 

Ana Jernejčič (01 723 90 56) - Dobeno
Fanika Kimovec (01 723 86 99) - Trzinska in 

Pot na Dobeno
Janez Galjot (01 723 82 92) - Gasilska in 

Testenova
Marjana Brojan (01 723 82 35) - Gasilska in 

Testenova 
Biserka Ocepek (01 723 77 26) - Na gmajni 

in Za Pšato
Anica Skok (01 729 12 10) - Cankarjeva, 

Hribarjeva, Koblarjeva in Baragova
Katarina Štruklec (041 356 626, 01 729 12 

46) - Zajčeva in Murnova
Marička Benda (01 723 70 52) - Glavičeva
Marjanca Benda (01 723 70 40) - Stara pot, 

Slovenska od križišča pri gasilskem domu 

do konca ulice
Andrej Potočnik (01 723 71 49) - Liparjeva in 

Ropretova (do št. 12)
Tone Hribar (01 723 96 65) - Gregčeva, 

Jelovškova in Šubičeva
Janez Slokan (01 729 11 23) - Linhartova in 

Rašiška
Mojca Rot (01 723 85 79) - Pristava in 

Muljava
Minca Škrlep (01 723 72 34) - Trubarjeva, 

Dalmatinova in Ropretova
Kunstelj (01 723 85 34) - Zoranina, 

Zadružniška, Maistrova in Slomškova
Marija Flerin (01 723 88 11) - Grobeljska, 

Šubljeva, Vodnikova in Jarška
Mija Labrović (040 350 298) - Janševa, 

Kersnikova, Detelova, Mehletova in 
Balantičeva

Bojan Mehle (01 723 77 64) - Zavrti, 
Slovenska cesta od začetka do križišča pri 
gasilskem  domu

Janez Bregar (01 723 78 04) - Slamnikarska
Ljubica Furjan (031 487 103) - Levčeva in 

Glavarjeva
Nada Štrucelj (041 249 548) - Levčeva in 

Prelovškova
Zvonka Košak (064 131 189) - Kolodvorska, 

Novakova, Krekova, Lavričeva in 
Kopitarjeva

Cilka Lukan (01 723 77 14) - Kolodvorska 2 
(a, b in c) in Zavrti 36

Jerca Stopar (01 723 96 40) - Erjavčeva in 
Svetčeva

Francka Svete (01 723 90 87) - Kamniška (do 
št. 15)

Zorman (01 723 96 69) - Kamniška in 
Zupanova, Gostičeva in del Steletove

Ivanka Peterlin (01 723 86 47) - Jalnova, 
Levstikova, Jurčičeva, Finžgarjeva in del 
Steletove 

Francka Orel (041 539 864) - Prešernova, 
Glavni trg, Šolska in Ogrinovo

Jernej Žnidar (01 723 88 40) Veselovo 
nabrežje, Staretova, Medvedova, 
Dragarjeva, Japljeva in Sadnikarjeva

Natalija Ipavec (041 803 697) - Gorenjska 
cesta in Drnovo

Peter Jemec (01 723 84 71) - Topole
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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/

DOGODKI PRED NAMI

1.–4. 12. – uro pred sveto mašo molitev pred 
Najsvetejšim

Prvi petek, 3. 12.: obisk bolnikov po domovih

Prva sobota, 4. 12., 7.30–9.00: vpis svetih maš 
za januar in februar

Prva nedelja, 5. 12.: pohod po Funtkovi poti. 
Zbor ob 13.30 pri župnijski cerkvi, ob 15.00 v 
Šinkovem Turnu pete litanije. Vabljeni. 

8. 12.: sklep leta sv. Jožefa in praznik 
Brezmadežne. Sveti maši ob 8.00 in 18.00. 

15. 12. ob 19.00: priprava na krst 

16. 12.: začetek božične devetdnevnice 

18. in 19. 12.: luč miru iz Betlehema pri vseh 
mašah. Kot vsako leto bomo skavti tudi letos 
razdeljevali luč miru iz betlehema. Prevzamete 
jo lahko 18. in 19. decembra po svetih mašah. 
Prav tako pa bo od takrat na voljo v cerkvi 
pri krstnem kamnu. Letošnja akcija deluje 
pod geslom "Človek, ne jezi se" s katerim se 
želi opomniti ljudi da se z lepimi besedami 
začne nekaj lepega. Akcija pa vsebuje tudi 
dobrodelno noto, letos bodo darovi namenjeni 
za skavtsko hišo.

24. 12. – sveti večer: Zaradi koronavirusa (če 
bo možno) bosta maši ob 18.00 in 22.00. 

25. 12. – božič: svete maše ob 00.00, 8.00, 
10.00 in 18.00

26. 12. – nedelja svete družine: svete maše ob 
8.00, 10.00 in 18.00

26. 12.–5. 1. 2022 – koledovanje

31. 12. ob 18.00: s sveto mašo zaključek 
civilnega leta  
1. 1. – novo leto: sveti maši ob 10.00 in 18.00

2. 1. – 2. nedelja po božiču: svete maše ob 
8.00, 10.00 in 18.00

ČIŠČENJE CERKVE
 4. december: Topole in Dobeno
 11. december: Pristava in M. Mengeš, 
  zahodno od Liparjeve
 18. december: V. Mengeš od Grobeljske 
  do Kolodvorske
 24. december: V. Mengeš, severno od 
  Prešernove in Kolodvorske
 31. december: M. Mengeš, vzhodno 
  od Liparjeve
 8. januar: Topole in Dobeno

DOBRA DELA
Frančiška Rožman, r. Debelak (93 let): 

3 maše, Marica Sinčič, r. Rojnik (87 let): 3 
maše, Antonija Hren (89 let): 3 maše in 40 € za 
cerkev, Elizabeta Katern, r. Andrejka (79 let): 
7 maš in 100 € za cerkev, Franc Vode (81 let): 
5 maš, Sonja Vratanar, r. Novinšek (84 let): 2 
maši in 10 € za cerkev. 

SKLAD ZA OBNOVO FASADE
Od 21. 10. do 16. 11. smo zbrali 5830 €. Bog 

povrni.


