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DRUGI POLČAS

V nogometu ima tekma dva polčasa. Tekma 
pa je dvoboj. Nekaj podobnega je s 

postnim časom. Smo v drugi, zadnji polovici 
postnega časa. Tudi mi smo borci – tekmeci v 
boju s hudobnim duhom. Zmagujemo, kadar 
premagamo skušnjave, in izgubljamo dvoboj, 
ko skušnjavam podležemo. 

V bogoslužnem branju za soboto prvega 
postnega tedna (12. 3.) beremo: Današnji svet 
se kaže istočasno kot močnega in slabotnega, 
kot sposobnega napraviti to, kar je najboljše in 
kar je najslabše, in odprta mu je pot v svobodo 
ali v suženjstvo, ali k napredku ali v zaostalost, 
ali v bratstvo ali v sovraštvo. (Tukaj lahko sami 
potegnemo vzporednice z vojno v Ukrajini.) 

Neravnovesja, zaradi katerih trpi sedanji 
svet, so vsekakor povezana s tistim temeljnim 
neravnovesjem, ki ima svoje korenine v 
človekovem srcu. 

V človeku samem se namreč bojuje več 
prvin . Človek kot stvar z ene strani izkustveno 
doživlja, kako je v marsičem omejen, z 
druge strani pa se v svojem hrepenenju 
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številka 44

Ohrani vero in dobro vest. 
Nekateri so to zavrgli in v veri 

doživeli brodolom. 
1 Tim 1,19

čuti brezmejnega in poklicanega k višjemu 
življenju. Mnogi miki ga privlačijo, stalno 
je prisiljen, da izbira med več stvarmi in da 
se nekaterim odpove. Še več, kot slaboten in 
grešen človek neredko dela to, česar noče, in ne 
stori tega, kar bi hotel. Tako v samem sebi trpi 
razdvojenost, iz katere izvirajo tudi tolikeri in 
tako številni razdori v družbi. 

Premnogi, katerih življenje je okuženo s 
praktičnim materializmom, so seveda daleč od 
tega, da bi jasno dojeli to dramatično stanje; ali 
pa jih moreča beda ovira, da ne morejo o njem 
razmišljati. 

Cerkev pa veruje, da Kristus, ki je za 
vse umrl in vstal, po svojem duhu podeljuje 
človeku luč in moč, da bo mogel odgovoriti 
na svoj vzvišeni poklic; in Cerkev veruje, da 
nobeno drugo ime pod nebom ni dano ljudem, 
v katerem bi mogli biti odrešeni. Prav tako 
veruje, da je v njenem Gospodu in učeniku 
ključ, središče in cilj vse človeške zgodovine. 
(Iz pastoralne konstitucije o Cerkvi v sedanjem 
svetu 2. vat. vesoljnega cerkvenega zbora (CS 
9-10).) 
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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

Preden umreš, stori dobro 
prijatelju. Iztegni roko in 
mu daj po svojih močeh. 

Ne zamujaj dneva. 
Sirah

KAJ JE MILOŠČINA?

Slovenci smo zelo darežljivi. Radi se 
odzivamo na različne prošnje za pomoč 

ljudem v stiskah. V zadnjem času je bila 
zelo odmevna akcija za Mozambik, ko smo 
izkazali svojo velikodušno pomoč slovenski 
misijonarki; s svojimi darovi smo podprli 
katoliško šolstvo v Sloveniji. Poudariti pa 
moramo ganljivo prizadevnost naših ljudi za 
pomoč Ukrajini; posamezniki kot različne 
skupnosti so iskali in iščejo najbolj izvirne 
načine za lajšanje trpljenja prebivalcev 
napadene domovine.

Sodelavci Karitas pa smo zelo veseli darov 
»uboge vdove«, ki niso vezani na organizirano 
zbiranje sredstev, temveč prihajajo zdaj in jutri 
pa še kdaj. Ti »novčiči« veliko pomenijo v 
prizadevanjih za skupni cilj. Velikokrat želijo 
darovati tudi naši prosilci; največkrat stvari, 
ki jih ne potrebujejo več. S tem njihovim 
dejanjem čutimo, da so naklonjeni našemu delu 
in da želijo biti del naše dejavnosti.

Vsak daruje na svoj način. Ustavimo se 
pri izrazu »miloščina«, ki se ga kar nekako 
izogibamo ali ga po nepotrebnem uporabljamo 
previdno. V Stari zavezi je pomoč ubogim 
urejala postava (letna desetina za uboge, 
siromašne). Nova zaveza pa poudarja, da mora 
miloščina izvirati iz ljubezni do bližnjega in ne 
iz pokorščine postavi. Biti mora neopazna in 
spoštljiva.

»Kadar torej daješ miloščino, ne trobi pred 
seboj, kakor delajo hinavci po shodnicah in 
ulicah, da bi jih ljudje hvalili. Resnično, povem 
vam: dobili so svoje plačilo. Kadar pa ti daješ 
miloščino, naj ne ve tvoja levica, kaj dela tvoja 
desnica. Tako bo tvoja miloščina na skrivnem 
in tvoj Oče, ki vidi na skrivnem, ti bo povrnil.« 
(Mt5,2-4). (Pastoralni portal Pridi in poglej, 
22.3.2022)

Vsak naj razume in dela po svoji vesti. V 
postnem času še kaj naredimo »na skrivnem«. 

ZAHVALA
Darovalcem se ob smrti Petra Krušnika in 

Ivice Jeras iskreno zahvaljujemo.
Sodelavci Župnijske karitas



DOGODKI PRED NAMI

1.–3. 4. – duhovne vaje za birmance na 
Planini pri Rakeku.

1. 4. – ob 20.00 bo v župnijskem domu 
predavanje prof. dr. Bogdana Dolenca: Boj 
med dobrim in slabim. Po predavanju pogovor 
s predavateljem. 

2. 4. – vpis svetih maš za maj in junij od 7.00 
do 8.40. 

3. 4. – ob 15.00 dekanijski križev pot na poti 
na Sv. Trojico. Začetek v vasi Žeje. Vabljene še 
posebej družine. 

3.–9. 4. – radijski misijon na radiu Ognjišče: 
Hodimo skupaj. S svojimi nagovori ob 17.00 
bodo sodelovali nadškof Alojzij Cvikl, s. 
Rebeka Kenda, škof Andrej Saje, br. Miran 
Špelič, Tomaž Kete, Slavko Rebec in škof 
Maksimilijan Matjaž.

5. 4. – seja ŽPS ob 20.00.

6. 4. – ob 18.00 molitev pred Najsvetejšim.

6. 4. – priprava na krst ob 20.00 za starše in 
botre.

8. 4. – spovedni dan v župnijski cerkvi v 
Domžalah od 7.00 do 19.00. 

10. 4. – krstni obred ob 11.30.

10. 4. – križev pot v župnijski cerkvi ob 15.00.

11. 4. – obisk bolnikov pred veliko nočjo po 
domovih. 

13. 4. – začetek birmanske 9-dnevnice ob 
19.00, molitev pred Najsvetejšim ob 18.00.
 
14. 4., VELIKI ČETRTEK – ob 19.00.

15. 4., VELIKI PETEK – ob 15.00 križev 
pot, ob 19.00 obredi velikega petka. 

16. 4., VELIKA SOBOTA – ob 6.00 
blagoslov ognja, ob 20.30 vigilija.

17. 4., VELIKA NOČ – svete maše ob 6.00 
(vstajenjska procesija), 10.00 in 19.00.

18. 4., velikonočni ponedeljek – svete maše ob 
8.00, 10.00 in 19.00. 

19. 4. ob 18.00 – srečanje birmancev, staršev 
in botrov s škofom dr. Antonom Jamnikom 
v župnijski cerkvi, sledila bo sveta maša ob 
19.00. 

20. 4. – molitev pred Najsvetejšim ob 18.00. 

23. 4. ob 10.00 – župnijska slovesnost svete 
birme. 

27. 4. – molitev pred Najsvetejšim.
 
29. 4. – medžugorska molitev ob 18.00. 

VELIKI ČETRTEK: Pri sveti maši se bodo 
predstavili letošnji prvoobhajanci in po sveti 
maši prejeli hlebčke kruha. 

VELIKA SOBOTA: Od 6.00 do 20.30 
bo molitev pred božjim grobom, pred 
Najsvetejšim, zagrnjenim v tančico. Ob 9.00 
vabljeni veroučenci. 
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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/

Blagoslov jedil: 
Mengeš:   15.00, 16.30 in 17.15.
Topole:   14.20
Dobeno:   15.00
Loka:   15.45. 

Darovi ob praznikih: V petek pri božjem 
grobu bo nabirka za kristjane v Sveti deželi 
(za vzdrževanje svetih krajev), v soboto ob 
blagoslovu jedil za domača duhovnika, ofer 
za veliko noč za stroške obnove že obnovljene 
fasade. 

ČIŠČENJE CERKVE:
 2. april: V. Mengeš od Grobeljske 
  do Kolodvorske
 9. april:  generalno čiščenje cerkve – vsi
 15. april:  V. Mengeš, severno 
  od Prešernove do Kolodvorske
 22. april:  starši birmancev
 30. april:  M. Mengeš, vzhodno 
  od Liparjeve
 7. maj:  starši prvoobhajancev

DOBRA DELA: Peter Krušnik (92 let): 23 
maš, 280 € za fasado in 80 € za obnovo orgel; 
Marijan Černivec (69 let): 10 maš; Franc 
Vodlan: 2 maši in 100 € za fasado; Marija 
Levec, r. Kranjc (80 let): 2 maši; Frančišek 
Kranjec (88 let): 3 maše in 80 € za obnovo 
orgel; Frančiška Novak, r. Konjar (84 let): 8 
maš in 200 € za fasado. 

Oddane maše: Peter Krušnik 8 maš. 

SKLAD ZA OBNOVO FASADE: Od 17.2. do 
21.3. smo zbrali 780€. Za obnovo orgel 160€. 
Bog povrni. 

ZA UKRAJINO: Od 7. 3. do 20. 3. se je v 
skrinjici sredi cerkve zbralo 2562,47 €. 2000,00 
€ sem že poslal s. Barbari Peterlin, slovenski 
misijonarki, v Ukrajino. Bog povrni. 


