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BOŽIČNA POSLANICA SLOVENSKIH 
ŠKOFOV 2021

Dete v jaslicah je naš Rešitelj. Naš Gospod 
Jezus Kristus, prava luč, ki razsvetljuje 

vsakega človeka, si je iz Device Marije privzel 
telo in postal naš spremljevalec k Očetu v 
nebesih. On je Beseda, ki jo Cerkev oznanja, da 
bi na tej poti po njej vsi imeli življenje v obilju. 
Dete v jaslicah je Rešitelj, ki prežene sleherno 
temo nevednosti in hudobije ter nam prižiga 
upanje. Zaradi njegovega usmiljenja smo vsi 
vredni, da živimo: rojeni in še nerojeni, zdravi 
in bolni, mogočni in šibki, pogumni in plahi, 
verni in neverni, pa tudi miroljubni in nemirni. 
Usmiljenje Deteta v jaslicah odpravlja razlike 
med nami in nas napolnjuje s spoznanjem o 
Bogu. To nas nagiba k spremembam – ne v 
grožnjah in nasilju, temveč v pravičnosti in 
medsebojni ljubezni. Božič nas zato ne more 
prepustiti temi nevednosti o tem, kdo smo in 
kam gremo. Kot bratje in sestre v Kristusu smo 
sinovi in hčere ljubečega Boga, ki nam je namenil 
neskončnost bivanja pri sebi. Vsem prebivalcem 
Slovenije, zamejcem in izseljencem, bratom 
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Za vsako dejanje se je 
potrebno odločiti … Živeti se 
pravi izbirati. Vse življenje je 

nepretrgana veriga odločitev. 
Gaston Courtois

in sestram v Evangeličanski in Pravoslavni 
cerkvi ter tudi pripadnikom drugih ver, še 
posebej pa bolnim in trpečim, brezdomcem 
in brezpravnim, prestrašenim in jokajočim 
izrekamo škofje svojo sočutno bližino in v 
molitvi na vas kličemo Božjo pomoč. Naj bodo 
božični prazniki blagoslovljeni in tolažilni. V 
novem letu želimo več medsebojne povezanosti; 
da bi iskali to, kar nas povezuje in nam prinaša 
skupno dobro. 

msgr. dr. Peter Štumpf SDB, soboški škof
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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

Bratje, poglejte, kako 
se dani, jutro se svita iz 

temne noči. Kristus se 
bliža, Kristus prihaja, 
k revnim zemljanom iz 

svetega raja.
F. Terčelj, Božji spevi 1929

BOŽIČNA OSMINA

Božična osemdnevnica je neposredna 
priprava na božič. V sedmih dneh se zvrsti 

sedem spevov, ki se imenujejo velike antifone 
ali O-antifone, saj se vse začno s črko »O«, s 
katero ob hrepenenju izražamo tudi začudenje. 
Tem sedmim spevom pa na 8. dan, ki je že sveti 
večer, sledi spev: »Ko bo jutri sonce vzšlo, 
bomo videli najvišjega Kralja, ki prihaja…«.

Jezusovo rojstvo praznujemo kar osem dni. 
Božična osmina vabi, da ne jemljemo božiča kot 
osamljenega dogodka, temveč ga praznujemo 
daljše obdobje; sklene se s praznikom Marije, 
svete Božje matere (novo leto). Ni pa še konec 
božičnega časa – nadaljuje se vse do praznika 
Jezusovega krsta na drugo nedeljo v januarju. 
Na ta način odkrivamo več pogledov na božič: 
če na sveti večer praznujemo Jezusovo rojstvo, 
na prvo nedeljo po božiču obhajamo praznik 
Svete družine, pozneje pa s Svetimi tremi kralji 
romamo k Jezusu v prazniku Gospodovega 
razglašenja (6. januar); za zaključek sledi, kot 
rečeno, praznik Jezusovega krsta. V naših 
krajih pa je navada, da božični čas z jaslicami 
in božičnimi pesmimi podaljšamo do praznika 
Gospodovega darovanja – svečnice (2. februar).

povzeto po: S.Pučnik, Aleteia, dec.2017

Praznični dnevi nas vabijo, da si vzamemo 
čas za družino in prijatelje in da smo v mislih in 
molitvi povezani z vsemi, ki božiča ne morejo 
praznovati v toplini domačega zavetja ali 
trpijo pomanjkanje. Vsem želimo blagoslova in 
poguma v letu, ki je pred nami.

Sodelavci Župnijske karitas

NEDELJA SVETEGA PISMA

Na pobudo biblicistov so slovenski škofje 
razglasili nedeljo Svetega pisma in 

določili, da bo to zadnja nedelja v januarju. 
Prvo smo tako obhajali leta 1990, kar pomeni, 
da je letošnja že 31. zapovrstjo.  Naj Sveto 
pismo (knjiga vseh knjig) ne obleži na naših 
policah družinskega doma, temveč naj nas vsak 
dan vabi, da ga vzamemo v roke, ga skupaj 
prebiramo in razlagamo. Le tako bo lahko 
Beseda resnično delovala v naših družinah in 
v svetu ter nam pomagala skozi vsakodnevne 
preizkušnje. Bog, naš nebeški Oče, hvala ti za 
Sveto pismo, za tvojo zapisano besedo. Hvala 
ti za veliko zgodbo odrešenja, ki je obsežena 
v njem. In hvala, ker si se odločil, da nam boš 
spregovoril s preprostimi človeškimi besedami, 
v našem jeziku, ter se nam tako razodeval in 
nam postal blizu. Hvala ti, ker je tvoja beseda 



prevedena tudi v slovenski jezik, da jo lahko 
poslušamo, beremo in se vanjo poglabljamo. 
Zahvaljujemo se ti za vse, ki so že od prvih 
stoletjih skrbeli za tvojo zapisano besedo: hvala 
ti za pisce, ki si jih navdihnil, in za mnoge 
prepisovalce, ki so jo ohranjali, včasih tudi za 
ceno svojega življenja. In hvala ti za vse naše 
prevajalce, da smemo tvojo besedo brati tudi v 
našem, domačem jeziku.. Blagoslovi, vodi in s 
svojim Svetim Duhom podpri vse, ki danes pri 
nas nadaljujejo to poslanstvo. V imenu Jezusa 
Kristusa, učlovečene Božje Besede. Amen.

VERSKI TISK 
Januar je mesec verskega tiska. Lepa 

priložnost, obenem pa spodbuda in povod, da 
vsakdo izmed nas premisli, kako je glede tega 
pri njem: kaj ima od verskega tiska naročeno, 
koliko knjig z versko vsebino kupuje, najprej 
pa, koliko od tega sploh bere in iz prebranega 
živi.

V letu 2022 bo celoletna naročnina za 
Družino 130 €, za Ognjišče 35 €, za Misijonska 
obzorja 9 €, za Magnifikat 60 €, za Mohorjeve 
knjige 51 €, samo koledar 20 €. 

Če še niste poravnali naročnine za leto 2022, 
ste naprošeni, da to storite do 25. 1. oziroma do 
25. 2. za Mohorjeve knjige. Potem bo naročnina 
višja. 

DOGODKI PRED NAMI

• 1. 1. – novo leto, Marija, sveta Božja Mati: 
sveti maši ob 10.00 in 18.00.

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

• 5. 1. – sklep koledovanja v Loki: zbor pri 
kamnitem mostu ob 16.30. 

• 5. 1.–8. 1.: molitve pred Najsvetejšim ob 
17.00. 

• 6. 1. – sveti trije kralji: sveti maši ob 8.00 
in 18.00. K večerni maši otroci prinesite 
skrinjice iz adventnih koledarjev in jih položite 
k jaslicam. 

• 7. 1. – verouk (Od 24. 12. do 6. 1. ne bo 
verouka, saj so božično-novoletne počitnice.)

• 8. 1.–9. 1.: celonočno češčenje v župnišču. 

• 11. 1. – seja ŽPS ob 19.00.

• 12. 1. – birmanski animatorji ob 19.00. 

• 15. 1. – priprava na krst ob 17.00. 

• 16. 1. – krščevanje ob 11.00. 

• 29. 1. – 30. 1.: predstavitev birmancev pri 
vseh štirih mašah. Ob tej priložnosti se bodo 
birmanci predstavili župnijskemu občestvu. 
Običajno smo to naredili pri eni sveti maši. 
Zaradi koronskih ukrepov pa bomo letos to 
razdelili na štiri maše. Birmanci bodo oddali 
birmanske prijavnice in prejeli Sveto pismo. 
V birmanski prijavnici so tudi podatki o 
birmanskem botru. Župnija je tudi dolžna moliti 
za birmance in njihove družine.

• 1. 2.: seja ŽPS ob 19.00.
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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/

2. 2. – svečnica: sveti maši ob 8.00 in 18.00. 
Vedno tudi blagoslov sveč. 

ČIŠČENJE CERKVE
 8. januar: Topole in Dobeno
 15. januar: Pristava in M. Mengeš, 
  zahodno od Liparjeve
 22. januar: V. Mengeš od Grobeljske 
  do Kolodvorske
 29. januar:  V. Mengeš severno od 
  Prešernove in Kolodvorske
 5. februar: M. Mengeš, vzhodno 
  od Liparjeve

DOBRA DELA: Neža Borin, r. Mali (86 let): 
15 maš, Anton Šuštar (79 let): 3 maše. 

SKLAD ZA OBNOVO FASADE: Od 17. 11. 
do 16. 12. smo zbrali 1100 €. Bog povrni. 


