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Delo je dolžnost in splošno
premoženje vseh zdravih ljudi.
Pošteno in dobro delo, kakor
tudi pravična plača za delo,
ustvarja splošno blagostanje
naroda.
Janez Evangelist Krek

OBNOVA ORGEL
e lani sem imenoval odbor za obnovo
orgel v sestavi treh organistov. Skupaj
smo si ogledali troje različnih orgel in
nanje so organisti tudi zaigrali. Po posvetu
z nadškofijskim kolavdatorjem za orgle dr.
Matjažem Ambrožičem smo tri izdelovalce
orgel povabili k sodelovanju. Po zbranih
ponudbah smo za obnovo (restavracijo)
orgel izbrali Orglarstvo Močnik. Sedanje
orgle so bile izdelane leta 1890. Izdelal
jih je orglarski mojster France Goršič
iz Ljubljane. Imajo 19 registrov in do
sedaj še niso bile generalno obnovljene.
Poleg obnove orgel bomo restavrirali tudi
orgelsko omaro in sedanji smrekov pod
zamenjali s hrastovim. Podaljšali bomo
kor, kolikor to dopušča Zavod za varovanje
naravne in kulturne dediščine. Želimo na
novo osvetliti kor za pevce. Morda bo po
končanih delih potrebno tudi prepleskati
stene kora. Celotna investicija bo stala

Ž

dobrih 100.000 €. 1. maja bomo začeli
namensko zbirati sredstva za obnovo orgel.
Povabljeni k darovanju za obnovo orgel
še posebej ob pogrebih (namesto cvetja in
sveč). Z deli bo orglarski mojster Močnik
pričel po veliki noči 2023.
ŽUPNIJSKI DAN 2022
času epidemije Covid-19 smo si rekli:
"Ko se bo ta epidemija umirila, bomo
priredili slovesno sveto mašo, pri kateri
bo sodelovala celotna župnija. Po maši
pa bo piknik." Zdi se, da je ta čas končno
napočil in bomo v naši župniji 12. 6. 2022
lahko praznovali župnijski dan. Najprej bo
potrebno urediti prostor za praznovanje,
zato v soboto 7. maja ob 9.00 vabimo vse, ki
ste pri tem pripravljeni pomagati. Dobimo
se pred župniščem.
Več info: anze@hribarjevi.si, 040 459
994 (Anže Hribar)
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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
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»VESELITE SE S TISTIMI, KI SE
VESELIJO IN JOKAJTE S TISTIMI,
KI JOČEJO« (RIM 12,15)
gornji zapis, ki smo ga vzeli za geslo
na občnem zboru Škofijske karitas
Ljubljana v začetku aprila, je vzet iz pisma,
ki ga je apostol Pavel napisal kristjanom v
Rim.
Kakor kristjani danes so se tudi oni
spraševali, kako naj živijo po Jezusovem
zgledu. Pavel jim je napisal vzpodbudo,
ki jo mirno uporabimo tudi mi. Njegovo
sporočilo lahko zberemo v 12 namigov:

Z

Vaša ljubezen naj bo brez hinavščine
Odklanjajte zlo, oklepajte pa se dobrega
Drug drugega ljubite z bratovsko ljubeznijo
Tekmujte v medsebojnem spoštovanju
Ne popuščajte v vnemi, tudi če vaše delo
ni poplačano s pohvalo. Bog za nobeno
dobroto ne ostane dolžan
Upajte na nebesa, veselite se
Vztrajajte v molitvi
Pomagajte si med seboj
Ne jezite se na ljudi, ki vam gredo na živce.
Raje molite zanje
Veselite se s tistimi, ki se veselijo in jokajte
s tistimi, ki jočejo

Koliko trpljenja bi bilo
prihranjenega, če bi že na
začetku svoje življenjske
poti razumeli, kako nam je
Božja roka potrebna.
Franc Bole)

Nikomur ne vračajte hudega s hudim. Raje
svoje moči porabite za dobro
Ne dajte se premagati hudemu, temveč
premagajte hudo z dobrim
Če pozorno preberemo teh 12
priporočil, je v njih zajet recept za pošteno
in zadovoljno življenje – za nas, kristjane
tega časa in še posebno za sodelavce
Karitas. Pa se le še enkrat ustavimo pri
naslovu tega sestavka: prvi del je jasen –
veseliti se s tistimi, ki se veselijo, nam ne
dela težav; kaj pa jokati s tistimi, ki jočejo?
Ni dobro skupno zdihovanje in nerganje
nad neprijetno usodo ali nad življenjem;
biti moramo solidarni s tistim, ki joka. To
najprej pomeni sočutje z njim in njegovim
stanjem, potem pa pomeni poiskati sredstva
in načine, da njegovo stanje spremenimo
na bolje, kolikor je v naši moči. Obstoj in
delovanje celotne Karitas dokazuje, da naše
sočutje s pomoči potrebnimi poišče pota in
načine, da jim pridemo naproti v njihovih
stiskah in potrebah. (Vir: Zbornik občnega
zbora Škofijske karitas Ljubljana, april
2022).
Sodelavci Župnijske karitas

DOGODKI PRED NAMI

18. 5. – Molitev pred Najsvetejšim.

1. 5. – Začetek šmarnične pobožnosti.
Teden molitve za duhovne poklice.

20. 5. – Ob 20.00 bo v dvorani župnijskega
doma predavanje prof. dr. Bogdana
Dolenca na temo VICE.

4.–5. 5. – Priprava na prvo sveto obhajilo
ob 18.00.

23.–25. 5. – Prošnji dnevi.

4.–6. 5. – Molitve bodo po sveti maši.
6. 5., prvi petek – Obisk bolnikov po
domovih.
7. 5., prva sobota – Molitev na fatimski
način.
8. 5. – Slovesnost prvega svetega obhajila
ob 10.00. Prednost v klopeh in na stolih
imajo prvoobhajanci in njihovi družinski
člani.
10. 5. – Po sveti maši seja ŽPS.

26. 5. – Gospodov vnebohod, praznik
27. 5. – Ob 20.00 bo v dvorani župnijskega
doma predavanje prof. dr. Bogdana
Dolenca na temo PEKEL.
31. 5. – Zaključek šmarnične pobožnosti.
12. 5. – Ob 20.00 priprava na krst za starše
in botre.
13. 5. – Ob 20.00 bo v dvorani župnijskega
doma predavanje prof. dr. Bogdana
Dolenca na temo NEBESA.
15. 5. – Svetovni dan družine.

ŠMARNICE: Otroci in odrasli radi
prihajajte k šmarnicam. V Mengšu je bila
včasih navada, da so otroci po maši še
igrali nogomet. Kdor ni igral, je pa gledal in
navijal. Tako bo za ene in druge. Za duhovno
– družabno in športno.
TEDEN MOLITVE ZA DUHOVNE
POKLICE: Letos je geslo: »Pojdi in

popravi mojo Cerkev!« Potekal bo od 1. do
8. maja.
Poletni KAMP ZA SREDNJEŠOLCE
bo od 1. do 5. avgusta, za birmance pa od
8. do 12. avgusta. Več informacij na www.
katoliskamladina.si.
ČIŠČENJE CERKVE:
7. maj: starši prvoobhajancev
14. maj: Topole in Dobeno
21. maj: Pristava in M. Mengeš,
		 zahodno od Liparjeve
28. maj: V. Mengeš od Grobeljske
		 do Kolodvorske
4. junij: V. Mengeš, severno od
		 Prešernove in Kolodvorske

DOBRA DELA: Anton Ručigaj (64 let):
12 maš in 210 € za obnovo fasade. Ofer za
veliko noč: 4640,40 € (za fasado). Za orgle
100 €.

Župnija Mengeš
Trdinov trg 9
1234 Mengeš
telefon: 01/723 01 10

SKLAD ZA OBNOVO FASADE: Od
21. 3. do 21. 4. smo zbrali 5265,40 €. Bog
povrni.
ZAHVALA: Zahvaljujem sem vsem,
ki ste sodelovali pri obredih velikega
tedna: pevcem, zborovodjem, organistom,
pritrkovalcem, bralcem, ministrantom,
mengeški
godbi,
loškim
gasilcem,
postavljavcem božjega groba, vsem, ki
ste čistili cerkev in jo okrasili, izrednim
delivcem obhajila itd.

PROŠNJI DNEVI se obhajajo v jutranjem
času pred praznikom Gospodovega
vnebohoda. V ponedeljek, 23. 5., ob 6.30 v
Loki; odhod iz Mengša ob 6.00. V torek ob
7.00 v Grobljah. V sredo ob 6.00 v Mengšu.
Prosili bomo za blagoslov dela na polju in
posvetitev vsakega našega dela. V ta namen
lahko darujete tudi za svete maše.

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/

