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APOLONIJA - 9. FEBRUAR

Devica Apolonija je živela v prvi polovici 3. 
stoletja v Aleksandriji. Najbrž je delovala 

kot diakonisa, kot moremo sklepati iz pisma 
o preganjanju kristjanov v Aleksandriji, ki ga 
je od tam poslal škof Dionizij v Antiohijo. V 
pismu škof poroča o mučeniški smrti mnogih 
aleksandrijskih kristjanov, med katerimi je 
bila tudi Apolonija. To preganjanje je tudi 
grozljiva slika o tem, kako ljudje izgubijo 
razsodnost in podivjajo. Razvnete poganske 
množice so s svojo podžgano praznovernostjo 
najprej zgrabile nekega starčka in ga z raznimi 
mukami silile, naj govori brezbožne besede. 
Ko tega ni hotel, so ga odvlekli v predmestje in 
ga pobili s kamenjem. Enako so storili z neko 
verno ženo Kvinto. Potem so navalili na hiše 
vernikov. Kogar je kdo poznal v soseščini, da je 
kristjan, so ga napadli, odgnali, oropali: kar je 
bilo dragocenejšega, so si prilastili, drugo pa so 
razmetali in na ulicah zažgali. Takrat so, beremo 
v tem poročilu, zgrabili tudi vsega občudovanja 
vredno starejšo devico Apolonijo in ji z udarci 
po čeljustih izbili vse zobe. Pred mestom so 

leto XXVI
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Kajti ljubiš vse, kar je, nič 
od tega, kar si naredil, ti 

ni zoprno, saj tega, kar bi 
sovražil, ne bi bil ustvaril. 

Mdr 11,24

naložili grmado in ji pretili, da jo živo sežgejo, 
če ne bo za njimi ponovila brezbožnih besed. Ko 
si je izprosila trenutek in so jo izpustili iz rok, je 
sama urno skočila v ogenj in zgorela. Dionizij 
poroča še o drugih mučenjih in zaključuje: 
»Nikjer nismo mogli hoditi, ker so zmeraj in 
povsod vsi kričali, da je treba vsakega, ki ne 
bo vzklikal bogokletnih besed, takoj vreči na 
ogenj.«

POROČILO O DELU ŽUPNIJSKE 
KARITAS MENGEŠ ZA LETO  2021

Tudi leto 2021, za katerega podajamo 
poročilo, je zaznamovala epidemija 

koronavirusa, vendar smo po svojih močeh 
dejavnost Župnijske karitas ohranili. V nekaj 
odstavkih podajamo poročilo o našem delu. 

Pomoč s hrano, higienskimi potrebščinami, 
obleko, obutvijo in različno opremo

Iz podarjenih sredstev smo za nakup hrane 
in higienskih potrebščin porabili 544,51 EUR. 
Razdelili smo različne prehrambene proizvode 
in detergent za pranje perila.
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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

Le ljudje brez duha človeka 
sodijo po zunanjosti, po 

tem, kar ima. Resni ljudje 
pa za vso zunanjostjo 

iščejo notranjo globino.
Franc Sodja

RazdelilI smo še 568 kg hrane, ki so jo 
podarili posamezni darovalci.

Iz intervencijskih zalog EU smo razdelili 
4817 kg moke, riža in testenin, 2560 kosov 
zelenjavnih konzerv, 7200 litrov mleka ter 2076 
litrov olja. 

Pomoč je prejelo 80 družin s 411 člani, 94 
starejših in invalidov ter 175 posameznikov 
iz več skupnosti (skavti, MVM, Vera in luč, 
skupnost Srce).

Poleg oblačil in obutve smo oddali več 
kosov otroške opreme, igrač, šolskih potrebščin.

Odhodki
Poleg že zgoraj omenjenih 544,51 EUR  smo 

1.236,42 EUR porabili  za nakup pisarniškega 
materiala, poštnine, bančne stroške, voščilnice 
in darila manjše vrednosti za Miklavževo 
obdaritev v enotah  Prizma.

Znesek 4.098,93 EUR smo porabili za 
plačilo položnic naših prosilcev. Plačevali smo 
položnice za elektriko, komunalne storitve, 
stanovanjske stroške, dodatno zdravstveno 
zavarovanje in drva. Znesek 566,98 smo porabili 
za plačilo šolske prehrane, predšolskega varstva 
in dijaških vozovnic. 

Za delavnice, izdelavo voščilnic in znamke 
so prostovoljci Mlade karitas Mengeš porabili 
733,49 EUR.

Misijonskemu središču smo nakazali 100,00 
EUR za pomoč Madagaskarju. 

Vir prihodkov
Občina Mengeš 

nam je zagotovila 35,75 
% sredstev, s katerimi 

razpolagamo; druga sredstva so darovi 
dobrotnikov, sredstva iz botrstva in donacije.

Aktivnosti Župnijske karitas 
Zaradi epidemije koronavirusa so bile 

vse aktivnosti v živo odpovedane, oziroma 
prenešene na splet. Z upoštevanjem vseh 
varnostnih meril smo obeležili  30-letnico naše 
Župnijske karitas. Vsak torek smo razdeljevali 
najnujnejšo hrano, vendar smo naše delo in stik 
s prosilci prilagodili predpisanim varnostnim 
merilom. 

Tudi Miklavževa darila, ki so jih prejeli 
varovanci Zavoda Prizma Ponikve, enota 
Mengeš smo razdelili po vseh varnostnih 
predpisih. Gospe iz skupine »Mengeška 100« 
pod okriljem Zlatke Zebec so za štirinajst otrok 
iz socialno šibkih družin pripravile bogata 
darila,  ki so  jih otroci osebno prejeli za božično 
novoletne praznike.

Za velikonočne in božične praznike smo 
osebam, starim nad petinsedemdeset let, poslali 
voščila, ki jih je pripravila skupina Mlada 
karitas.

Naša prostovoljka Marija je enkrat tedensko 
v Domu počitka vodila pogovorno skupino, 
vendar samo v času, ko je bilo to zaradi 
epidemioloških razmer mogoče.

Zaključek
V letu 2021 smo opravili 1815 ur 

prostovoljnega dela. Pri 
delu nas je vedno manj. 
Novih moči ni, zato 
prostovoljci Župnijske 
karitas ponovno vabimo 



medse nove sodelavce. Dela je na vseh področjih 
veliko. Vsako leto znova ugotavljamo, da 
materialna stiska naših prosilcev nastane zaradi 
izgube službe, bolezni, raznih zasvojenosti in 
drugih problemov. Letos pa je vse poslabšala še 
epidemija. Vsako stisko poskušamo reševati po 
najboljših močeh.

Ko pregledujemo opravljeno delo, se 
zahvaljujemo vsem dobrotnikom za finančno 
in materialno pomoč. Delavcem Filca d.d. in 
Marjanu Žnidarju prisrčna hvala za pomoč pri 
prevozu EU hrane iz skladišča in razkladanju 
v naših prostorih. Hvala prosilcem in drugim 
posameznikom, ki  priskočijo na pomoč, ko jo 
potrebujemo. Hvala vsem, ki molite za nas.

Minka

ŽUPNIJSKA STATISTIKA 2021

Krsti
V letu 2021 je bilo krščenih 34 otrok, 

od tega 16 iz cerkvenega zakona, eden iz 
civilnega, 14 iz izvenzakonske zveze, trije pa 
iz enostarševskih družin. 28 je bilo krščenih v 
prvem letu življenja, pet v starosti od 2 do 6 let, 
eden pa je bil starejši od 7 let. Po spolu je bilo 
12 deklic in 22 dečkov. V letu 2020 je bilo le 20 
krstov, v letu 2019 pa 38. 

Otroke prijavite vsaj štiri tedne prej, 
preden bi želeli imeti krst. Ob prijavi s seboj 
prinesite otrokov rojstni list in družinsko 
knjižico, če ste cerkveno poročeni.

Prvo sveto obhajilo
Vseh prvoobhajancev je bilo 32. 27 jih je šlo 

k prvemu svetemu obhajilu v soboto, 19. 6., pet 
pa v nedeljo, 5. 9. Omejevali so nas koronski 
ukrepi. Leta 2020 je bilo prvoobhajancev 39, 
leta 2019 pa 37. Število prvoobhajancev pada. 
Obhajil je bilo podeljenih nekaj manj kot 
18.000, leta 2020 pa 20.300.  Pozna se tudi 
obisk svete maše, še posebej ob nedeljah. Štetje 
smo imeli 13. in 14. novembra. K štirim mašam 
je prišlo 430 ljudi. Ko smo imeli štetje pred 
dvema letoma, jih je bilo 797. Torej jih sedaj 
hodi le 56 % v primerjavi s stanjem pred dvema 
letoma. Tu je največji upad, ki je posledica 
korone pa tudi pomanjkanja vere. 

Birma
Imeli smo kar štiri birmanske slovesnosti: 

za binkoštno soboto dve in v nedeljo dve. Vseh 
birmancev iz 9. razreda in 1. letnika srednje 
šole je bilo 78. 

Poroke
V letu 2021 so se v Mengšu poročili le trije 

pari. Leta 2020 je bilo sedem porok, leta 2019 
pa zopet le tri. Dve poroki sta bili v Mengšu, 
ena pa v Loki. Najmlajša nevesta je dopolnila 
21 let, najstarejša pa 37 let. Najmlajši ženin je 
dopolnil 22 let, najstarejši pa 42 let. 

Za poroko je potreben tečaj za zaročence. 
Zaročenca naj datum poroke povesta vsaj tri 
mesece vnaprej, da se rezervira cerkev. 

Pogrebi
V letu 2021 je bilo 46 cerkvenih pogrebov, 

kar je 6 manj kot leta 2020, leta 2019 pa jih je 
bilo 50. Od tega je umrlo 22 moških in 24 žensk. 
Najmlajši moški Jernej Kragelj je imel 52 let 
in 4 mesece, najstarejši moški Jožef Topolovec 
je imel 93 let in 10 mesecev. Najmlajša 
ženska Tanja Klemenčič je imela  48 let in 8 
mesecev, najstarejša Ivana Galjot pa 97 let in 
11 mesecev. Večina pogrebov je bila žarnih. Od 
teh je bilo devet maziljenih, le eden je prejel 
vse tri zakramente: spoved, obhajilo in bolniško 
maziljenje. Še osem jih je redno prejemalo 
zakramente. Kar 28 jih zadnje leto pred smrtjo 
ni prejelo nobenih zakramentov. 

Prosim, pokličite duhovnika, da 
umirajočemu podeli sveto popotnico. Moja 
želja in prošnja je, kjer je le mogoče, da v 
veri izberete tak način pokopa, kot ga je imel 
jezus, to je pokop telesa. 

Oratorij
V drugi polovici avgusta smo imeli oratorij, 

ki ga je obiskalo 120 otrok, za katere je skrbelo 
40 animatorjev. V novembru smo dobili nov 
sestav ŽPS. Birmanske skupine vodi devet 
birmanskih animatorjev. Ministrantov je 15. 
Bralcev beril je približno 40. V župniji sta 
dva odrasla cerkvena pevska zbora, vokalno-
instrumentalna skupina in mladinski pevski 
zbor, ki ga sestavljajo animatorji oratorija. 
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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/

Verouk obiskuje 273 otrok, leta 2020 jih je 
307. Vseh skavtov je 79. Mladinskih srečanj se 
udeležuje od 7 do 24 mladih. 

Gospodarska statistika
Lani je bila obnovljena renesančna fasada 

na pročelju župnijske cerkve. Stroški obnove so 
znašali 88.421,80 €. V ta namen je bil 1. 1. 2020 
ustanovljen sklad za stroške obnove fasade. V 
letu 2020 smo zbrali 27.488,90 €, v letu 2021 
pa 24.947,28 €. Skupaj to znaša 52.436,18 €. 
Vsem darovalcem Bog povrni. 

V župnišču  smo na podstrehi uredili 
knjižnico. Omare so že postavljene. Potrebno 
bo urediti še knjige.  V cerkvi bo na mestu peči 
na topli zrak nov prostor za shranjevanje mašnih 
plaščev in albic. Prostor je že pripravljen, le še 
omare pričakujemo v letošnjem letu. 

Loka
V letu 2020 je loška cerkev pridobila nov 

zvon, težak 168 kg, ki je bil ulit v Žalcu. Ločani 
ste ob tej priložnosti za zvon darovali 9525 €. 
V ta strošek so zajeti tudi uglaševanje velikega 
zvona, da so zvonovi sedaj med seboj tonsko 
uglašeni, nova greda v zvoniku za veliki zvon 
ter nova nadstreška pri vhodu v cerkev in 
zakristijo. Nekaj stroškov je bilo povezanih 
tudi z montažo. Nekaj denarja je ostalo, ta je bil 
namenjen za restavriranje oltarnih miz. 

Dobra dela
Janez Jenko (92 let): 15 maš in 200 € za 

Karitas in 80 € za fasado; Niko Urankar (86 
let): 1 maša in 50 € za fasado; Dora Čehun, r. 
Vrhovnik (86 let): 1 maša; Stanislav Planinšek 
(78 let): 8 maš in 320 € za fasado. Moški ofer 
(8. in 9. 1.): 1625,74 €. Bog povrni.

SKLAD ZA OBNOVO FASADE: Od 1. 1. 
2022 do 24. 1. 2022 smo zbrali 2795,74 €. Bog 
povrni. 

KOLEDNIKI so od 27. 12. do 5. 1. 2022 
zbrali 2404,74 €. Bog povrni. 

DOGODKI PRED NAMI
• 1. 2. ob 19.00: seja ŽPS
• 2. 2. – Jezusovo darovanje, svečnica: Sveti 
maši bosta ob 8.00 in 18.00. Pri obeh mašah bo 
blagoslov sveč. 
• 2.–5. 2. ob 17.00: molitve pred Najsvetejšim 
• 4. 2., prvi petek: obisk bolnikov po domovih 
• 5. 2., prva sobota: celonočno češčenje v 
župnišču 
• 5.2. vpis svetih maš za marec in april (od 
7.30-9.00)
• 5.–6. 2.: ženski ofer za obnovo fasade 
• 9. 2. ob 17.00: molitev pred Najsvetejšim
• 16. 2. ob 17.00: molitev pred Najsvetejšim
• 23. 2. ob 17.00: molitev pred Najsvetejšim
• 25. 2. ob 17.00: medžugorska molitev
• Ker ni prijav za krst, v februarju ne bo 
krščevanja niti priprav.

ČIŠČENJE CERKVE 
 5. februar: M. Mengeš, vzhodno 
  od Liparjeve
 12. februar:  Topole in Dobeno
 19. februar:  Pristava in M. Mengeš, 
  zahodno od Liparjeve
 26. februar: V. Mengeš od Grobeljske 
  do Kolodvorske
 5. marec: V. Mengeš, severno 
  od Prešernove in Kolodvorske


