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Zahvaljujte se za vse, kajti to
hoče Bog od vas, ki pripadate
Jezusu Kristusu.
Tes 5,18

UVODNIK
mo sredi vročega poletja, ko nekateri
zasluženo uživajo počitek ob morju, drugi
spoznavajo nove dežele, tretji svoje veselje
najdejo v planinah, četrti so pa doma bodisi
zaradi dela, bolezni, starosti itd. Toda v tem
času je že potrebno načrtovati novo pastoralno
leto. Tako je staršem in veroučencem v pomoč
veroučni urnik, da tako lažje uskladijo še razne
krožke.
Vpis k verouku bo za prvi razred v četrtek,
1. 9., od 16.00 do 17.00, za ostale razrede pa v
torek, 6. 9., od 16.00 do 17.00.
Za vpis v prvi razred potrebujemo otrokov
krstni list, če je krščen v drugi župniji, ali
družinsko knjižico, ki jo starši prejmejo pri
cerkveni poroki. Vpis v prvi razred bo potekal
v župnijski pisarni.
Za vpis v ostale razrede, tj. 2.–9. razreda,
je potrebno podpisano spričevalo preteklega
razreda.
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Poučevanje verouka predstavlja za župnijo
določen strošek. Večina se krije iz miloščine,
ki jo verniki dajo v puščico pri nedeljski in
praznični maši. Prav pa je, da nekaj prispevajo
tudi starši veroučencev. To je prispevek na
celotno družino. Letos je to 22 € za ogrevanje
in 13 € za 1 uro kateheze, kar znaša 35 €.
Začetek verouka bo v ponedeljek, 12. 9.

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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»ŠE V STAROSTI RODIJO SADOVE«
(PS 92,15)
e od letošnjega februarja sveti oče Frančišek
sredine splošne kateheze namenja obdobju
starosti. Poudarja, da je starost dar zrelosti in
modrosti. Biti star je prav tako pomembno in
lepo, kot biti mlad. V kulturi odmetavanja in
produktivnosti, v kateri živimo, je treba najti
in vzpostaviti zavezo med generacijami. Papež
poudarja, da starostnikov nikoli v zgodovini
človeštva ni bilo toliko kot sedaj – govori
o »novem ljudstvu«. Žal pa so velikokrat
ostareli ljudje obravnavani kot breme. Tudi
v dramatičnem prvem obdobju pandemije so
ravno stari ljudje plačali najvišji davek; mnogi
so umirali osamljeni, brez navzočnosti domačih.
Papež govori o enotnosti življenjskih
obdobij, kar pomeni razumevanje in
spoštovanje človeškega življenja v njegovi
celovitosti. Nasproti temu pa je ločevanje in
odmetavanje, kar je žal marsikje resničnost.
Živimo v sedanjosti, v kateri sobivajo otroci,
mladi, odrasli in ostareli. Spremenilo se je
razmerje: dolgoživost je postala množična;
na obsežnih predelih sveta pa je število otrok
padlo – govorimo o demografski zimi, ki je
neravnovesje z mnogimi posledicami.
Četrto nedeljo v juliju letos drugo leto
obhajamo svetovni dan starih staršev in
starejših. Ta dan je sveti oče izbral, ker je blizu
praznika Marijinih staršev Joahima in Ane,
Jezusovih strih staršev.
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Priznaj svoje omejitve,
vendar se zavedaj tudi
svojih posebnih darov in
tako živi kot enakovreden
med enakovrednimi.
Henri M. J. Nouwen

MOLITEV
Zahvaljujem se ti, Gospod, za blagoslov
dolgega življenja, da vedno daješ obroditi
sadove tistim, ki se zatekajo k tebi.
Odpusti, o Gospod, mojo ravnodušnost in
razočaranje, toda ne zapusti me, ko mi upadejo
moči.
Uči me gledati z upanjem v prihodnost, ki
mi jo daješ, na poslanstvo, ki mi ga zaupaš, da ti
bom brez konca prepeval hvalnico. Amen.
Vir: Vatikanske novice, julij 2022
Sodelavci Karitas v večini pripadamo
starejši generaciji; zagotovo to velja za našo
Župnijsko karitas. A prav na področju, kjer
delujemo, se počutimo vključene v krajevni
življenjski utrip. Morda pa je prav dobrodelnost
in prostovoljstvo najbližji in najbolj dostopen
vhod v medgenercijsko sprejetost.
Sodelavci Župnijske karitas
ZAHVALA
Zahvaljujem sem vsem, ki ste sodelovali pri
župnijskem dnevu, srebrni in zlati maši. Bodisi
pri liturgiji (pevci, ministranti, bravci, skupina
Vera in Luč), pogostitvi ali pripravi prostora za
1. župnijski dan.
DOBRA DELA: Štefan Borin (84 let): 8 maš
in 30 € za orgle. Frančiška Beravs, r. Dajčar (73
let): 4 maše. Olga Benda, r. Sušnik (63 let): 9
maš in 230 € za orgle.
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DOGODKI PRED NAMI
// 3.–6. 8.: Molitev pred Najsvetejšim ob 18.00.
// 5. 8.: Obisk bolnikov po domovih.
// 6. 8.: Vpis svetih maš za september in
oktober od 7.00 do 8.30.
// 6.–7. 8.: Celonočna molitev pred
Najsvetejšim.
// 7. 8. ob 10.00: Sveta maša v Loki.
Žegnanjska nedelja oziroma obletnica
posvetitve svetišča.
// 10. 8.: Molitev pred Najsvetejšim ob 18.00.
// 13. 8.: Priprava na krst ob 17.00.
// 14. 8.: Krstni obred po sveti maši ob 11.00.
// 15. 8.: Marijino Vnebovzetje – slovesni
praznik. Pri vseh mašah bomo obnovili
posvetitev slovenskega naroda Mariji.

// 16. 8.–20. 8.: Priprava animatorjev na
oratorij.
// 21. 8.–28. 8.: Oratorij 22, prijav ne
sprejemamo več.
// 17. in 24. 8.: Molitev pred Najsvetejšim ob
18.00.
// 26. 8.: Medžugorska molitev ob 18.00.
// 28. 8.: Zaključek oratorija ob 10.00 s sveto
mašo.
// 28. 8. ob 10.00: Sveta maša pod šotorom na
Mihaelovem sejmu.
// 30. 8.: Izlet za ministrante.
// 1. 9.–3. 9.: Molitev pred Najsvetejšim ob
18.00.
// 1. 9.: Vpis v 1. razred ob 16.00.
// 2. 9.: Obisk bolnikov po domovih.
// 3.–4. 9.: Celonočno češčenje.
// 5. 9.: Romanje za tiste, ki čistijo in krasijo
cerkev, ob 6.30.
// 8. 9.: Marijino rojstvo – praznik.
// 12. 9.: Začetek veroučnega leta.
ČIŠČENJE CERKVE
6. avgust:
V. Mengeš od Grobeljske
		 do Kolodvorske
13. avgust:
V. Mengeš, severno od
		 Prešernove in Kolodvorske
20. avgust:
M. Mengeš, vzhodno
		 od Liparjeve
27. avgust:
Topole
3. september: Pristava in M. Mengeš,
		 zahodno od Liparjeve
SKLAD ZA OBNOVO ORGEL: Od 17. 6. do
21. 7. smo zbrali 260 €. Bog povrni.
PASTORALNI DOM STELLA MARIS
Tudi letos naš pastoralni dom Stella Maris
obratuje. Zaradi, vse večjega naraščanje
draginje, smo se odločili da s posebnimi
paketnimi akcijskimi cenami pomagamo Vašim
župljanom do letovanja na morju. Sobe, ki so na
razpolago so večinoma dvoposteljne, ponujamo
pa nočitve z zajtrkom ter polpenzione s kosili.
Pastoralni dom se nahaja nedaleč od mestne
plaže in Mesečevega zaliva, v umirjenem
ambientu poleg romarske cerkve Marijinega

prikazanja v Strunjanu. Primerno za vse, ki si
želijo spočiti od vsakdanjega vrveža in nahraniti
dušo.
Paketi, ki jih ponujamo, so nočitev z
zajtrkom 4 noči v dvoposteljni sobi za 200
€ na osebo ter polpenzion s kosilom 4 noči v
dvoposteljni sobi za 240 € na osebo ali nočitev
z zajtrkom 7 noči + 1 gratis za 380 € na osebo in
polpenzion 7 noči + 1 gratis = 460 € na osebo.
Možnost bivanja tudi v enoposteljni sobi.
Možnost popustov za otroke.
Za rezervacije pokličite 070 444 003 ali
pišite na info@stellamaris.si
IMAM ČAS
Zgodilo se je v manjšem nemškem mestu.
Starejša gospa se je odpravila od doma in
počasi hodila po ulici. Prišla je do prehoda za
pešce, se ustavila in čakala na pločniku. Voznik
velikega tovornjaka je pritisnil na zavoro, da bi
gospa lahko šla čez cesto. Za tovornjakom se
je ustvarila vrsta vozil. Tovornjakar je z roko
dal znamenje ženi, naj gre čez cesto. Gospa je
pogledala voznika in mu zaklicala: »Najlepša
hvala, zelo prijazni ste, a imam čas. Nikamor
se mi ne mudi.« Voznik je speljal nekoliko
naprej, zapeljal na rob ceste, stopil iz kabine
in se odpravil do gospe. Dal ji je roko in rekel:
»Želel sem od blizu videti človeka, ki ima danes
dovolj časa in se mu nikamor ne mudi.« Po:
B. Rustja, Zgodbe za skladen zakon in srečo
v družini. Poletni meseci so idealen čas, da se
družina nekoliko umiri. Šolske obveznosti in
obšolske dejavnosti v poletnih tednih odpadejo,

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

zato je priložnost, da več časa namenimo drug
drugemu. Najdimo priložnost za družinski
oddih ob morju, v hribih, za kakšen izlet ali
pa kar tako, za čas, da sedemo skupaj in se
naužijemo bližine drug drugega ter s polnimi
pljuči zadihamo tudi v naših medsebojnih
odnosih.
Moški si, če si zvest in močan kot skala, če
si v vsem svojem zakonskem odnosu in v poslih
pošten kot zlato. Moški si, če z močjo svojega
duha in močjo svojega srca deliš srečo drugim.
Neumna žena je kot vihar v pristanišču, pametna
žena pa je pristanišče v viharju. Pametne žene
so dragocene kot diamanti. So miroljubne,
umirjene, srčno dobre, duhovno bogate, modre,
polne razdajanja in ljubezni. Veliko prenesejo
in odpuščajo.
Fleksibilnost in učinkovitost, ki ju od
nas zahteva moderni svet poklicnega dela in
mnogih prostočasnih dejavnosti družinskih
članov, sta manj primerni za neokrnjeno
in zdravo družinsko življenje. Imeti čas ali
vzeti si čas – tega ni mogoče nadomestiti še
s tako intenzivnimi petimi minutami. Zato je
izrednega pomena, da družina načrtuje svoj
skupni čas, da družinske počitnice dobijo
svoje mesto in da ne trajajo zgolj dan ali dva.
Pomembno je, da družina v skupnem prostem
času, v počitniških dneh zadiha in vsaj delno
nadoknadi primanjkljaj tednov in mesecev, ko
je bil tempo neizprosen.
Po: E. Herman.

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/

