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V TEBI JE SREČA

Kako misliš biti sploh kdaj srečen, če vedno 
vse pričakuješ od drugih? Če za vse, kar 

se v tvojem življenju izjalovi, krivdo prevališ 
na druge? Življenje je dajanje in jemanje. 
Ampak očitno so ljudje naučeni samo jemanja. 
Zahtevaj, vzemi, profitiraj, ne dovoli, da ti 
bo kaj všeč, protestiraj! In človek zahteva in 
jemlje in profitira in vsak, ki mu stoji na poti, 
postane sovražnik. Jeza, prepir, konflikt so 
tu. Človek se počuti ogroženega in pozablja, 
da si je sam ustvaril sovražnike. Sreča je 
pravzaprav le drugo ime za mir, zadovoljstvo, 
prijateljstvo, veselje. Te stvari ti ne padejo v 
naročje. Ne moreš jih enostavno zahtevati do 
drugih. A dobiš jih zastonj, če premagaš svojo 
utrujenost in vzameš nekaj sam v svoje roke, če 
lahko ljudem prinašaš zaupanje, če lahko tudi 
v največji stiski misliš na to, da bo enkrat vse 
drugače. Kdor hoče biti srečen, mora začeti ne 
jemati zase, ampak dajati za druge in sebe pri 
tem pozabiti. Obstajajo ljudje, ki niso nikoli 
prav srečni. Zanje je sreča odvisna od tisoč 
stvari in nekaj jim vedno manjka. Pozabljajo, 

leto XXVI
2022
številka 77

Kajti vse, kar je ustvaril Bog, 
je dobro in ničesar ne smemo 

zametavati, le da to uživamo z 
zahvaljevanjem. 

1 Tim 4,4

da je sreča sestavljena iz veliko delov. Vedno 
je neki del prekratek. Vse življenje strmijo 
v manjkajoči del. Slepi so za mnoge druge 
dele, s katerimi bi lahko bili srečni. Vendar 
jih ne vidijo – majhnih, običajnih stvari. (Po P. 
Bosmans, V tebi je sreča.)
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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

Najlepši dar, ki ga 
kot kristjani moremo 
in moramo vsak dan 

naklanjati Bogu in svojim 
bližnjim, je darovanje 

samega sebe.
Janez Zupet

BODITE USTVARJALNI, BODITE 
PRISTNI!

Počitnice! Vsi jih čakamo. Vemo, da to ni 
le brezskrbno obdobje; počitnice so za 

mnoge tudi obveznost, saj je treba preskrbeti 
varstvo otrok za čas, ko so starši v službi, 
za odraščajoče iščemo različne izzive, da bi 
počitnice pomenile ustvarjalne tedne, v katerih 
se naučijo kaj novega. Za študente so počitnice 
velikokrat čas za pripravo na izpite, za mnoge 
druge  pa je to poletje, ki dovoljuje malo bolj 
sproščen slog življenja. Papež Frančišek pa že 
pred počitnicami pripravlja mlade na svetovni 
dan mladih, ki bo avgusta 2023 v Lizboni. 
Mladim je za ta dan že namenil sporočilo, v 
katerem jih spodbuja, naj pogumno izstopijo 
iz kriz, ki so nas prizadele. Pri tem pa naj 
uporabljajo ustvarjalnost in pristnost. To pa 
ni lahko, saj prehajamo iz ene krize v drugo. 
Opozoril je na krizo vojne, ki je najhujše, kar 
smo lahko doživeli. Pa vendar naj bo svetovni 
dan mladih mlad, svež, živ močan, ustvarjalen 
in pristen dogodek – s prispevkom vsakega 
udeleženca. Iz krize moramo izstopiti boljši. 
Papež je obljubil svoje molitve v ta namen, 
prosil pa je, da tudi mladi in vsi drugi molimo 
zanj. (Nadškofija Ljubljana, Pastoralni portal, 
junij 2022)

Tudi sodelavci Župnijske karitas se 
veselimo počitnic. Kjerkoli bomo – mi in vsi, 
ki prihajajo k nam, naj bi v tem času občutili 
ugodje prostosti in si 
nabrali novih moči; 
povabimo Boga s seboj!

Sodelavci Župnijske 
karitas

CERKVENA POROKA

Kaj ima Cerkev proti »zakonu brez 
poročnega lista«? Za katoličane ni zakona 

brez cerkvene poroke. V njej se Kristus 
pridružuje zvezi med možem in ženo ter ju 
bogato obdari z milostjo in darovi. (KKC 2390–
2391) Starejši ljudje včasih menijo, da morajo 
svetovati mladim, naj izpustijo iz rok tisto »za 
večno in s poročno obleko«, z drugo besedo, 
da jim obred poroke ni potreben. Poroka bi bila 
tako zanje le prenagljena združitev premoženja, 
perspektiv in dobrih namer ter hkrati še javno 
izrekanje nevzdržnih obljub. Krščanski zakon 
pa ni nobeno sleparjenje, temveč je velik dar, 
ki ga je Bog namenil za dva, ki se ljubita. Bog 
sam ju je povezal v globini, ki je človek ne 
more ustvariti. Jezus Kristus, ki je rekel »kajti 
brez mene ne morete storiti ničesar« (Jn 15,5), 
je v zakramentu zakona trajno prisoten. On je 
ljubezen v ljubezni ženina in neveste. Njegova 
moč je tista, ki je prisotna tudi še takrat, ko moč 
ljubečih dozdevno pojenja. Zato je zakrament 
svetega zakona vse drugo kot samo kos papirja. 
Je kot pripravljeno Božje vozilo, v katero lahko 
tista, ki se ljubita, vstopita – vozilo, za katero 
se ženin in nevesta zavedata, da ima dovolj 
goriva, da bosta z Božjo pomočjo prispela 
na cilj svojega hrepenenja. Ko danes mnogi 
govorijo, da v predzakonski ali zunajzakonski 
spolnosti ni nič slabega, Cerkev poziva k 
jasnemu in močnemu odporu proti temu 

družbenemu pritisku.



DOGODKI PRED NAMI

// 1. 7., prvi petek: Obisk bolnikov po 
domovih. Molitev za nerojene otroke ob 18.00.
// 2. 7.: Izlet za animatorje oratorija.
// 2. 7., prva sobota: Molitev na fatimski 
način ob 18.00. 
// 2. 7.: Ob 20.00 molitev pred Najsvetejšim – 
celonočno češčenje. 
// 6. 7.: Molitev pred Najsvetejšim.
// 9. 7.: Priprava na krst ob 17.00.
// 10. 7.: Krstni obred.
// 13. 7.: Molitev pred Najsvetejšim.
// 20. 7.: Molitev pred Najsvetejšim.
// 23. 7.: Ob 19.00 ponovitev nove maše 
Janeza Pavla, novomašnika iz Homca.
// 23.–24. 7.: Krištofova nedelja.
// 27. 7.: Molitev pred Najsvetejšim.
// 29. 7.: Medžugorska molitev ob 18.00.
// 6. 8.: Vpis svetih maš za september in 
oktober od 7.00 do 8.30.  Škofje so sklenili, 
da bo od 1. 9. 2022 mašni štipendij 23,00 €, 
mašni štipendij za gregorijanske pa 750,00 €. 

ČIŠČENJE CERKVE
 2. julij:  V. Mengeš od Grobeljske 
  do Kolodvorske
 9. julij:  V. Mengeš, severno od 
  Prešernove in Kolodvorske
 16. julij:  M. Mengeš, vzhodno 
  od Liparjeve
 23. julij:  Topole in Dobeno
 30. julij:  Pristava in M. Mengeš, 
  zahodno od Liparjeve 
 6. avgust:  V. Mengeš od Grobeljske 
  do Kolodvorske

DOBRA DELA: Marija Gregorc, r. Lagoja (79 
let): 19 maš in 310 € za orgle; Zdravko Špruk 
(58 let): 7 maš in 250 € za orgle; Slavko Zabret 
(56 let): 5 maš in 100 € za orgle.

SKLAD ZA OBNOVO ORGEL: Od 19. 5. do 
17. 6. smo zbrali 1560 €. Bog povrni.

ZAHVALA: Zahvaljujem se vsem, ki ste 
sodelovali pri organizaciji prvega župnijskega 
dneva, ki smo ga imeli 12. 6. Zahvaljujem 
se tudi vsem, ki ste spekli pecivo za ta dan. 

Zahvaljujem se tudi vsem tistim, ki ste 
sodelovali pri telovski procesiji 19. 6., srebrni 
maši 26. 6. in zlati maši 29. 6. Bog vam povrni 
za vaš trud in vašo dobroto. 

KRIŠTOFOVA NEDELJA: 23. in 24. 7. 
bo po vseh mašah  blagoslov vozil in ob tem 
smo naprošeni, da darujemo stotin za srečno 
prevožen kilometer. Če npr. prevozimo na 
leto 10.000 km, potem darujemo 10 € za nova 
misijonska vozila. Prispevajo pa lahko tudi 
tisti, ki niso vozniki, a se vozijo kot sopotniki.

Ob praznovanju Krištofove nedelje 
se Misijonsko središče Slovenije iskreno 
zahvaljuje prav vsakomur, ki daruje za potrebe 
projekta MIVA. To je dar, ki bo omogočil 
nakup vozil misijonarjem na vseh koncih 
sveta. Naj bo sleherna pot blagoslovljena 
in vožnja varna, predvsem pa naj nas vse 
spremlja varstvo sv. Krištofa na vseh poteh 
življenja. Dobri Bog, bodi z nami na cestah 
tega življenja. Obvaruj nas in vse udeležence v 
prometu pred nevarnostmi in nesrečami. Varuj 
nas pred nepazljivostjo, lahkomiselnostjo 
in hitenjem. Na priprošnjo svetega Krištofa 
nas spremljaj, da se z vseh poti vedno varno 
vrnemo domov. Ko pa bomo na poslednji poti, 
nam daj doseči končni cilj pri tebi. Po Kristusu, 
našem Gospodu. Amen.
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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/

PRIJATELJSTVO 

Si kot fant in dekle želita osrečujoč ljubez-
enski odnos? Ta ni nekaj samoumevnega, 

vendar prav tako ni dan le princem in princes-
am v pravljicah. Če želita, da bi bil vajin odnos 
trden in trajen hkrati, ga postavita na skalo pri-
jateljstva! Vsi vemo, kako pomembno je ob sebi 
imeti dobre prijatelje. Zakaj? Ker so prijatelji 
– če so pravi, seveda – med seboj iskreni. Ker 
si zaupajo. Ker se poznajo. Ker se sprejemajo 
takšne, kot so. Ker si namenjajo čas. Ker so 
drug z drugim potrpežljivi. Ker stopijo skupaj 
v težkih trenutkih. Ker se skupaj zabavajo in 
smejijo. Ker so prijatelji v smehu in solzah, v 
dobrem in slabem. Včasih se zdi, da so prijatelji 
ena plat tvojega življenja, fant/punca pa popol-
noma druga, vendar lahko, če dobro pomisliš, 
iz vsega, kar smo našteli o prijateljstvu, dokaj 
jasno razbereš, kako pomembna vrednota je 
prijateljstvo tudi v odnosu fant-punca. Prijatel-
jstvo je nujen temeljni kamen, lahko bi rekli 
kar skala, na kateri gradi hišo katerikoli par, ki 
želi več kot le ostati skupaj. Zato hiše vajinega 
odnosa ne gradita na peščenih tleh minljivega 
občutka privlačnosti in zaljubljenosti, preudar-
no jo postavita na skalo prijateljstva. Prijatel-
jski odnosi, ki jih živita danes, vaju oblikuje-
jo za prihodnost. Torej je še kako pomembno, 
kako se razumeta z vajinimi prijatelji. Ob njih 
se namreč lahko iz prve roke učita tistih vseživ-
ljenjskih stvari, kot so spoštovanje drugega, za-
vzemanje zanj/zanjo, postavljanje meja, medse-
bojna pomoč, poslušanje, zaupanje in sočutje. 
S prijatelji nasprotnega spola skozi druženje in 
debate odkrivata značilnosti, kot so ženski in-
stinkt ali moška racionalnost, kar vama bo kas-
neje gotovo prišlo zelo prav. Kako dragoceno je 

izkusiti, da je prijateljica pripravljena potrpežl-
jivo poslušati, ko ji pripoveduješ o težavah, ali 
pa ti je prijatelj pripravljen praktično priskočiti 
na pomoč, ko se seliš ali doma na novo pleskaš 
stene svoje sobe. Enako pomembna izkušnja 
je, da lahko tudi sam ponudiš ramo, ob kateri 
se drugi lahko zjoka, nameniš čas in pozornost 
v obliki skupne aktivnosti ali postaneš vreden 
zaupanja neke skrivnosti. Prijatelji si nenehno 
prizadevajo, da bi jim bilo skupaj lepo, in v nji-
hovih odnosih pogosto domujejo sproščenost, 
spoštovanje drugačnosti, veselje, lahkotnost in 
svoboda. Prijateljski odnosi temeljijo na brat-
ski (sestrski) ljubezni. Ljubezenski odnos pa je 
drugačen. V njem se – meni nič, tebi nič – po-
javi privlačnost – tisti občutek, zaradi katere-
ga se nam tresejo noge in se nam po želodcu 
spreletavajo roji metuljčkov, ko srečamo fanta/
punco, ki nam je všeč. Tej ljubezni, prepleteni 
s privlačnostjo, v grščini pravimo eros. Da bi 
bil vajin odnos trden, v vajini zvezi ne smeta 
pozabiti graditi na prijateljstvu. To je temelj, ki 
vama hkrati pomaga ostajati na varnih tleh, da 
vaju eros ne pritegne zgolj v telesnost. (Po Rad 
te/se imam.)


