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Skrbno izrabljajte čas.
Ef 5,16

BOŽJI KLIC
li je tvoje oko hudobno, ker sem
jaz dober?« (Mt 20,15) Prilika o
gospodarju, ki je ves dan klical delavce v
svoj vinograd, je ena osrednjih evangeljskih
podob odnosa med Bogom in človekom.
Bog se ne utrudi klicati človeka v rodovitno
življenje: v vsaki uri dneva, v vsakem
obdobju zgodovine, vsakega človeka. Nad
nikomer nikoli ne obupa! Prvopoklicani
so godrnjali nad enakim zaslužkom tistih,
ki so se jim zadnji pridružili. Človeku je
težko razumeti, da je odločilen v njegovem
življenju njegov odziv na klic in ne količina
pridelanega. Rodovitnost človekovega
življenja ni sad znoja, temveč je dar
poklicanosti, je zastonjski dar Očetove
ljubezni. Apostol Pavel oznanja to resnico
kot najžlahtnejši sad svojega spreobrnjenja
tako judom kot kristjanom, saj »v Kristusu
Jezusu nič ne velja ne obreza ne neobreza,
marveč vera, ki deluje po ljubezni« (Gal 5,6).
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V človeku, ki se bojuje z Božjim klicem, se
bije boj med človeško in božjo pravičnostjo.
Ker zmore človeška pravičnost samo
preštevati, bo človek prestrašen od svojih
napak, nezadovoljen nad seboj in drugimi,
žalosten nad neuspehom, zaskrbljen nad
prihodnostjo; ko pa bo zmagal Klic –
Božja pravičnost, ki je zastonjski dar, se
bo človekov pogled od svojih rok dvignil k
Očetovim. K daru. Takrat bo iz najemnika
v vinogradu postal sin, iz sužnja gospodar.
(Maksimilijan Matjaž; Iz Besede, Družina
2021)
ROMANJE BOLNIKOV NA BREZJE
(18. 6.)
okviru
dekanije
Domžale
bo
organiziran avtobus ali več avtobusov
(odvisno od števila prijavljenih). Po dveh
letih korone bo zopet romanje. Prijave
sprejemam v župnišču. Ob prijavi je potrebno
plačati 10 € za prevoz. Romarje bo avtobus
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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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pobral na avtobusni postaji pri gasilskogodbenem domu v Mengšu. Ura odhoda še
ni določena, znana bo vsaj dva dneva pred
romanjem. Na romanju bo priložnost za
sveto spoved, prejem bolniškega maziljenja,
svetega obhajila in seveda obisk milostne
podobe Marije Pomagaj v stranski kapeli v
baziliki na Brezjah.
KRALJICA DRUŽIN, PROSI ZA
NAS!
zteka se mesec maj in s tem tudi nekdaj tako
priljubljena ljudska pobožnost šmarnic.
Nekoliko starejši se radi spominjamo, kako
smo v majskih večerih zahajali v cerkev,
poslušali šmarnice, ki so iz leta v leto
presenečale z zanimivimi vsebinami in bili
nato še pri litanijah Matere Božje. Vzklik
Kraljica družin in odgovor: prosi za nas,
je še dolgo odmeval v naših srcih in smo
prošnje k Mariji ponesli tudi domov. Za
letošnji mednarodni dan družine, ki smo
ga praznovali 15.5., je Ordinariat Maribor
pripravil naslednjo molitev:
Gospod Jezus, ti, ki si živel z Jožefom
in Marijo v nazareškem domu, posveti
naše družine po svoji navzočnosti.
Ohrani jih v miru. Ti, ki si izpolnjeval
Očetovo voljo, daj, da bomo v naših

I

Diplomati delajo za mir
za okroglo mizo, še bolj pa
spovedniki v spovednici.
Kakor ima namreč reka
svoj izvir, tako ima tudi mir
na svetu izvir v človekovem
srcu.
Jožef Smej

družinah Boga častili in spoštovali.
Tvoja sveta družina je zgled molitve,
ljubezni in pokorščine Bogu. Napolni
naše družine s svojo milostjo in darovi.
Ti, ki si ljubil svoje bližnje in so oni
ljubili tebe, podari vsem družinam
povezanost in mir. Ti, ki si razveselil
svate v Kani Galilejski, ko si spremenil
vodo v vino, olajšaj trpljenje v naših
družinah in ga spremeni v veselje. Ti,
ki si nas povabil, naj delamo za edinost,
blagoslovi naše družine: naj nič ne loči
tistih, ki jih je Bog združil. Amen.

Sodelavci Karitas pa dodajamo prošnjo
za vse družine, ki so razseljene in so v
skrbeh drug za drugega. Srečujemo se z
begunci iz Ukrajine, ki so nam s svojo
pokončno držo zgled kljub trpljenju, ki
ga nosijo v sebi. Gospod Bog in Kraljica
družin, omogoči razbitim družinam, da z
upanjem zrejo v prihodnost in se čim prej
vrnejo k svojim v domovino.
ZAHVALA
Ob smrti Jožice Šimenc se iskreno
zahvaljujemo vsem za darove, ki ste jih
namenili Karitas.
Sodelavci Župnijske karitas

DOGODKI PRED NAMI
// 1.–4. 6. – Molitev pred Najsvetejšim ob
18.00.
// 2. 6. ob 17.00 – Priprava staršev in
botrov na krst otrok.
// 3. 6., prvi petek – Obisk bolnikov po
domovih.
// 3. 6. – Po sveti maši odprtje razstave
ročnih del v dvorani župnijskega doma.
// 3. 6. – Po sveti maši ob 20.00 piknik za
mlade na župnijskem vrtu. Pridite že k sveti
maši ob 19.00.
// 4. 6. – Vpis maš za julij in avgust od 7.00
do 8.30.
4// . 6. – Celonočno češčenje Najsvetejšega
od 20.00 do 7.45 na binkošti.
// 4. – 5. 6. – Maziljenje bolnikov in
starejših od 65 let med sveto mašo. Pri vseh
mašah.
// 6. 6., binkoštni ponedeljek
// 8. 6. – Molitev pred Najsvetejšim ob
18.00.
// 8. 6. – Srečanje za birmanske animatorje
po sveti maši ob 19.30.
// 9. 6., Primož in Felicijan – Sveta maša
v Loki ob 18.00, po sveti maši koncert
skupine Rž pred cerkvijo.
// 10. 6. – Pri sveti maši ob 19.00 bo pel
oktet MI.
// 12. 6. – Župnijski piknik po sveti maši
ob 10.00.
// 14. 6. – ŽPS po sveti maši.
// 16. 6., zapovedani praznik svetega
Rešnjega Telesa in Krvi – Sveti maši ob
8.00 in 19.00.
// 18. 6. – Romanje bolnikov in invalidov
na Brezje.
// 19. 6. – Procesija svetega Rešnjega
Telesa po prvi sveti maši ob 8.45.
// 26. 6. ob 10.00 – Srebrna maša g. Janeza
Avsenika. Sodelovala bo skupina Vera in
Luč. Ofer za srebrnomašnika. Po sveti maši
pogostitev za vse pred cerkvijo.
// 29. 6. ob 9.00 – Posvetitev letošnjih
novomašnikov v ljubljanski stolnici.

// 29. 6. ob 19.00 – Zlata maša rojaka g.
Janeza Kompareta. Ofer za zlatomašnika.
Po sveti maši pogostitev pred cerkvijo za
vse.
// 30. 6. – Molitev za duhovne poklice ob
18.00.
// 1. 7., prvi petek – Obisk bolnikov po
domovih. Molitev za nerojene otroke ob
18.00.
// 2. 7., prva sobota – Molitev na fatimski
način ob 18.00.
// 2. 7. – Celonočna molitev pred
Najsvetejšim od 20.00 do 7.45 naslednjega
dne.
ČIŠČENJE CERKVE
4. junij: V. Mengeš, severno
		 od Prešernove in Kolodvorske
11. junij: M. Mengeš, vzhodno
		 od Liparjeve
18. junij: Topole in Dobeno
24. junij: Pristava in M. Mengeš,
		 zahodno od Liparjeve
2. julij: V. Mengeš od Grobeljske
		 do Kolodvorske
DOBRA DELA: Dušan Jež (64 let): 15
maš; Joži Šimenc (79 let): 12 maš in 60 €
za orgle.
SKLAD ZA OBNOVO ORGEL: Od 1. 5.
do 18. 5. smo zbrali 320 €. Bog povrni.
ORATORIJ: Animatorji oratorija se
na letošnji oratorij pripravljajo že nekaj
mesecev. Letošnji se bo začel v nedeljo,
21. 8., popoldan, zaključil pa v nedeljo,
28. 8., ob 10.00 s sveto mašo. Letošnja
tema je Za božjo slavo. Posvečena je
svetemu Ignaciju Lojolskemu, ustanovitelju
jezuitov, ki letos praznujejo 500-letnico
njegove spreobrnitve. Ignacij je eden
ključnih svetnikov, ki je močno zaznamoval
zgodovino Cerkve. Na oratorij se lahko
prijavijo vsi, ki bodo v šolskem letu 2022/23
učenci 1.–9. razreda. Na oratorij sprejmemo

največ 165 otrok. Vsak otrok potrebuje svojo
prijavnico. Prijavnico najdete na https://
zupnija-menges.rkc.si/. Če je ne boste našli
tam, jo bomo kopirali v župnišču, kjer tudi
sprejemamo prijave. Če nas ne dobite doma,
prijavnico lahko oddaste v poštni nabiralnik.
Zadnji rok za prijavo je 31. 7., če bodo
seveda mesta še prosta.
VRTNICE (1.–30. 6.): Podobno kot v
mesecu maju prihajamo k šmarnicam in
častimo Marijo, bomo v juniju med sveto
mašo prisluhnili vrtnicam. To je pobožnost
v čast Jezusovemu Srcu, ki mu je posvečen
mesec junij. Letos je vrtnice napisal p. dr.
Andrej Pirš in govorijo o božjem služabniku
prof. dr. Antonu Strletu. Božji služabnik
Anton Strle je bil rojen 1915 in umrl leta
2003. Bil je dolgoletni profesor dogmatične
teologije, teološki pisatelj, spovednik
številnim kristjanom ter goreč častilec
Jezusovega in Marijinega Srca. Takoj po
njegovi smrti se je začel širiti glas o njegovi
posebni svetosti. Ta svetost je v veliki
meri dobivala hrano iz življenja v skladu
s posvetitvijo Jezusovemu in Marijinemu
srcu. Njegovo apostolsko gorečnost izraža
novomašno geslo: Povsod Boga!
NOVOMAŠNIKI LJUBLJANSKE
NADŠKOFIJE 2022
// Rok Gregorčič: 5. 5. 1997, Ljubljana-Šiška
// Tadej Pagon: 17. 6. 1994, Tržič – Bistrica
// Janez Pavel Šuštar: 21. 10. 1997, Homec
Vsak duhovni poklic je izmoljen.

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

ZAPOVEDANI PRAZNIKI Praznujemo
jih tako kot nedelje, če se le da. To so:
// sveto Rešnje telo in sveta Rešnja kri –
letos 16. junija
// Marijino vnebovzetje – 15. avgusta
// vsi sveti – 1. novembra
// božič – 25. decembra.
Le za prvega je delovni dan, ostali
so dela prosti dnevi. Procesijo imamo v
Mengšu na nedeljo, (letos 19. 6.) med
obema dopoldanskima svetima mašama, ker
takrat pride več ljudi.
Dan za dnem so se enodušno in vztrajno
zbirali v templju, lomili kruh po domovih
ter uživali hrano z veselim in preprostim
srcem. (Apd 2,46)
Že vrabci na strehah čivkajo, da bomo
imeli letos tradicionalni župnijski dan.
Letos že prvič! :) V prvi vrsti je namenjen
druženju, medsebojnemu povezovanju,
otroški razigranosti, prepevanju in pred tem
seveda lomljenju kruha pri sveti evharistiji.
Zato ste v nedeljo, 12. 6. 2022, ob 10.00
vabljeni k sv. maši, potem pa na piknik.
Gospodinje naprošamo, da spečete
pecivo in ga 11. 6. med 18. in 19. uro
prinesete v župnijski dom. Če ima kdo
zanimive rekvizite ali igre, ki bi lahko
popestrili dan (npr. vrtni šah, podkve za
metanje ipd.), naj to prinese s seboj.
V primeru dežja bo piknik v župnijskem
domu, sicer pa na vrtu za samostanom (kraj
dogodka bo označen).
Siti torej bomo, žejni pa ne :)

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/

