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Božji služabnik ne
more spoznati, kolikšno
potrpežljivost in ponižnost ima
v sebi, dokler mu gre vse po
volji.
Sv. Frančišek Asiški

15. MAREC: LUDOVIKA DE
MARILLAC
odila se je 12. avgusta 1591. Njen oče je
bil Ludovik de Marillac, plemiški velikaš
in svetovalec v francoskem parlamentu, ime
njene matere pa ni znano. Najprej je živela
pri očetu, zatem je bila do dvanajstega leta v
plemiškem zavodu, ki so ga vodile redovnice
dominikanke. Tedaj pa jo je oče izročil v
varstvo neki revni ženi v Parizu, kjer se je
privadila kuhanja in drugih ročnih spretnosti.
Oče ji je pred smrtjo hotel zagotoviti varno
prihodnost. Ludovika se je uklonila očetovi
želji in se leta 1613 poročila. Dvanajst let je
ostala v zakonu, ki je bil sprva kar srečen. V
zakonu je rodila sina Mihaela Antona. Za njeno
nadaljnje življenje je bilo odločilno srečanje z
Vincencijem Pavelskim leta 1624, ki ga je nekaj
let zatem prosila za stalno duhovno vodstvo.
Po moževi smrti je leta 1625 začela z delom po
župnijah, kjer so delovale Vincencijeve mlade
bratovščine krščanske ljubezni, imenovane
služabnice ubogih. Leta 1633 je postavila
temelje družbe usmiljenih sester. Napisala je
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pravilnik nove družbe, za vodstvo družbe pa
določila Vincencija Pavelskega. V družbi je
delovala vse do svoje smrti 15. marca 1660.
Pokopana je Parizu.

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
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SVETI JOŽEF, PRIPROŠNJIK ZA
SREČNO SMRT
marcu bomo praznovali god svetega
Jožefa; leto 2021 je bilo Leto svetega
Jožefa. Papež Frančišek se v svojih katehezah
rad obrača na tega priljubljenega svetnika, ki
je tudi priprošnjik za srečno smrt. Za kristjane
pomeni srečna smrt bližino Božjega usmiljenja
v zadnjem trenutku življenja.
Če se v mislih postavimo pred brezno
smrti, nas navadno objame strah. Samo z vero
v vstajenje lahko življenje gledamo drugače.
V smrt bomo odšli sami – brez česarkoli.
Kar moramo kopičiti, je dejavna ljubezen,
sposobnost deliti, ne ostati brezbrižen
pred potrebami drugih. Dobro je umreti
spravljen, brez jeze in obžalovanja. Živimo
v tako imenovani kulturi »blagostanja«, ki
poskuša odstraniti realnost smrti, a pandemija
koronavirusa jo je spet postavila na svetlo.
Smrti je bilo preveč. Mnogi so izgubili ljubljene
osebe, ne da bi bili ob njih. Zaradi tega je bilo
smrt še težje sprejeti.
Resnična luč, ki osvetljuje skrivnost smrti,
prihaja iz Kristusovega vstajenja. Sveti Pavel
zapiše: »Če pa se oznanja, da je Kristus vstal od
mrtvih, kako nekateri med vami govorijo, da ni
vstajenja mrtvih? Če ni vstajenja mrtvih, tudi
Kristus ni vstal. Če pa Kristus ni vstal, potem
je prazno tudi naše oznanilo, prazna tudi naša
vera« (1 Kor 15,12-14). Naj nam sveti Jožef
pomaga živeti skrivnost
smrti na najboljši možni
način.
(Vatikanske
novice, 9.2.2022)
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Od svojega kruha dajaj
lačnim in od svojih oblačil
daj golim. Vse, kar imaš
preveč, razdaj vbogajme in
kadar daješ miloščino, ne
bodi mrk v obraz.
Tobit

Spomnimo se, da smo včasih molitvi Angel
Gospodov dodajali še očenaš v čast svetemu
Jožefu za srečno zadnjo uro. Tudi pri molitvi
zdravamarija prosimo Marijo, naj nam bo blizu
v naši smrtni uri. Sodelavci Karitas prosimo
svetega Jožefa in Marijo za trpeče, za tiste, ki
se ta trenutek poslavljajo od tega sveta in za
svojce, ki žalujejo.
Sodelavci Župnijske karitas

PEPELNICA
ako se človek izkusi kot prah: bilka na
polju, kakor nam pravi Sveto pismo, prazen
dih, človek bolečine in greha, človek razvejane
nemoči, človek, ki vedno znova zaide v slepo
ulico, človek, ki muči sebe in druge, pri
katerem ne veš, ali izvira krivda iz bolečine ali
bolečina iz krivde, človek, ki mu vedno znova
grozi obup in katerega ves optimizem je samo
tolažba za njegov neutolažljivi strah. Človek je
prah. V pristnem krščanskem življenju doživi
misel »človek je prah« pravo ponotranjenje. Za
verujočega in ljubečega človeka je misel »prah
si« spremenjena v rodovitno obsodbo. Dobila je
skrivnostni in neznanski pomen. Nekdanjega
smisla pa s tem ni izgubila; pretrpeti in izkusiti
ga je treba v solzah, v spoznanju ničnosti in
smrti, v pokori in umiranju, v strahu in stiski,
v grenkobi notranje in bivanjske minljivosti.
Toda prav to, prav ta bivanjski smisel človekaprahu, je dobilo novo globino. Zaupljiva
nagnjenost
navzdol,
sestop s Kristusom
v prah zemlje – je
postalo
dviganje
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navzgor, vzpon čez vsa nebesa. Zveličanje v
krščanstvu se ne zgodi z mesom in prahom,
pa tudi ne brez mesa in prahu – ampak skozi
meso in prah. To je lahko reči. Težko pa je
prenesti. Vendar moramo to vsi pretrpeti. V
dolgočasju vsakdana, v razočaranjih, ki jih
doživljamo v vsem – na sebi, v bližnjem, v
Cerkvi, v strahovih časa, v nesmislu našega
dela, v krutosti svetovne zgodovine. Vedno
znova bomo ponižani jokaje obležali v prahu
svoje nemoči, vedno znova bomo spoznavali,
da smo le prah; to ne bodo ostale le besede
pepelničnega obreda, to bomo spoznavali v
življenju in po življenju samem.
Karl Rahner
POST 2022
epo in prav je, da vsako leto postni čas
vzamemo zares, da naredimo osebni načrt,
na katerem področju želimo napredovati.
Vabljeni k sveti maši tudi ob petkih, ko je
na začetku svete maše pobožnost križevega
pota ali ob nedeljah ob 15.00, ko je pobožnost
križevega pota bodisi v župnijski cerkvi, v
Loki ali Topolah. Vsako leto je aktivna tudi
Slovenska karitas, ki nas vabi:
- preventivna spodbuda – 40 dni brez alkohola
- NE POZABIMO – dobrodelna akcija za
pomoč v BiH, Srbiji in v Albaniji v sodelovanju
z lokalno cerkvijo in misijonarkami
- branje Svetega pisma (veroučenci naj še bolj
vestno naredijo nalogo v liturgičnem zvezku)
- poleg obiska nedeljske svete maše še enkrat
med tednom
- en dan v tednu ne uporabljam mobitela
- ne gledam TV in ne jem mesa.
Vsak teden eno uro namenim drugi osebi, ki
potrebuje mojo pomoč.
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DOGODKI PRED NAMI
2. 3. – PEPELNICA: Sveti maši ob 8.00 in
18.00. Pri obeh mašah bo pepeljenje. Začetek
postnega časa.
2.–5. 3. ob 17.00 molitev pred Najsvetejšim.
Priložnost za sveto spoved.
4. 3., prvi petek, obisk bolnikov po domovih.
5.–6. 3. celonočno češčenje pred Najsvetejšim
v kapeli v župnišču.
6. 3. ob 15.00 pobožnost križevega pota v
župnijski cerkvi.
8. 3. seja ŽPS ob 19.00.
9. 3. ob 17.00 molitev pred Najsvetejšim.
13. 3. ob 15.00 pobožnost križevega pota v
Loki v cerkvi.
16. 3. ob 17.00 molitev pred Najsvetejšim.
19. 3., praznik svetega Jožefa: Sveta maša ob
8.00 v Mengšu, ob 10.00 romarska na Viru,
večerna ob 18.00 od nedelje.
20. 3. ob 15.00 pobožnost križevega pota v
župnijski cerkvi.
23. 3. ob 17.00 molitev pred Najsvetejšim.
25. 3., materinski dan, sveti maši ob 8.00 in
18.00.
25. 3. ob 17.00 molitev pred Najsvetejšim
(medžugorska molitev).
27. 3. ob 15.00 pobožnost križevega pota v
župnijski cerkvi.
27. 3. prehod na sončni čas. Večerna sveta
maša ob 19.00.
30. 3. ob 18.00 molitev pred Najsvetejšim.

31. 3., četrtek pred prvim petkom, molitev za
duhovne poklice ob 18.00.
1. 4., prvi petek, molitev pred Najsvetejšim
ob 18.00.
2. 4., prva sobota, molitev rožnega venca na
fatimski način ob 18.00.

ČIŠČENJE CERKVE
5. marec:
V. Mengeš, severno
		 od Prešernove do Kolodvorske
12. marec:
M. Mengeš, vzhodno
		 od Liparjeve
18. marec:
Topole in Dobeno
26. marec:
Pristava in M. Mengeš,
		 zahodno od Liparjeve
2. april:
V. Mengeš od Grobeljske
		 do Kolodvorske
DOBRA DELA: Marjan Accetto (78 let): 2
maši; Alojzija Zaletelj, r. Novak (95 let): 13
maš in 130 € za fasado; Darko Purnat (67 let):
2 maši; Frančiška Nahtigal, r. Vrtar (82 let): 2
maši; Antonija Levec, r. Hosner (96 let): 2 maši.
Ženski ofer (5. in 6. 2.): 2328,28 €. Bog povrni.

3. 4. ob 15.00 pobožnost dekanijskega
križevega pota na poti na Sv. Trojico v župniji
Dob.

SKLAD ZA OBNOVO FASADE: Od 25. 1.
do 16. 2. smo zbrali 3838,28 €. Bog povrni.
OTROCI ZA OTROKE: V adventni akciji za
misijone so zbrali 352,98 €. Bog povrni.

POSTNA POSTAVA ZA LETO 2022:
Strogi post je na pepelnično sredo (2. 3.) in
veliki petek (15. 4.). Ta dan ne jemo mesa in
se le enkrat na dan do sitega najemo. Strogi
post velja za osebe od 18. do 60. leta. Samo
zdržek od mesnih jedi velja vse petke v letu.
Zunaj postnega časa smemo zdržek od mesnih
jedi zamenjati s kakim drugim dobrim delom
pokore ali ljubezni do bližnjega. Zdržek od
mesnih jedi veže vernike od 14. leta dalje.
Kadar je praznik (cerkveni ali državni) na
petek ali kakšna slovesnost v družini (poroka,
pogreb …), post in zdržek odpadeta.

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/

