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Človeka ne moremo ničesar
naučiti. Moramo mu samo
pomagati, da znanje odkrije
sam v sebi.
Galileo Galilei

Otroka versko vzgojiti pomeni
dopovedati mu, da je Bog
vedno z njim, da ga vedno ljubi.
Miha Žužek

Letošnji ORATORIJ smo pričeli v nedeljo 21.8. popoldan. Za približno 140 otrok naj bi skrbelo
38 animatorjev. Hvala vsem, ki nas podpirate na različne načine: z molitvijo sponzorji, priprava
malic, pecivo, kosila za animatorje. Letošnja voditelja sta Patricija in Matej.

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

Naš
utrip

PAPEŽ FRANIŠEK: ZAVEZA MED
STARIMI IN MLADIMI BO REŠILA
ČLOVEŠKO DRUŽINO
sredini katehezi 17.8.2022 je papež
Frančišek nadaljeval svoje razmišljanje
o starosti. Za izhodišče je vzel svetopisemski
odlomek iz Danielovega prvega videnja (Dan
7, 9-10). Gre za videnje Boga. Podoben prizor
se ponovi v knjigi Razodetja (1, 12-15) in se
nanaša na vstalega Jezusa, ki živi, nas pomiri,
nam da gotovost. Zaseda mesto Prvega
in Zadnjega. Papež v tem vidi povezavo s
starostjo: oseba, ki v knjigi Razodetja stoji
med zlatimi svečniki, se ujema z osebo
»Staroletnega« iz Danielovega odlomka.
Papež razmišljanje nadaljuje s srečanjem med
Jezusom in starčkom Simeonom v templju;
poudarja, da morajo stari otrokom pričati o
njihovem blagoslovu.
Pričevanje vere pred otroki je poklicanost
ostarelih, starih staršev. Pričevanje ostarelih
združuje življenjske dobe in razsežnosti časa:
preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Boleče
in škodljivo je, da so življenjska obdobja
pojmovana kot ločeni svetovi, ki tekmujejo
med seboj. To ni dobro. Vendar je Božji Sin, ki
se je rodil iz žene, Prvi in Zadnji vseh časov.
To pomeni, da nihče ne izpade iz njegove
večne generacije, iz njegove ljubeče bližine.
(Vatikanske novice, avgust 2022)
Zgornje misli lahko povzamemo s
preprostejšim stavkom:
zaveza
med
starimi
in mladimi bo rešila
človeško
družino.
Kjer se otroci in mladi

V

Ko preprost boš, tih in
dober kot otrok, spoznal
boš svet v vse lepši, v vse
bolj nežni zarji, spoznal
boš svet, kot so spoznavali
ga stari.
Srečko Kosovel

pogovarjajo s starimi, tam je prihodnost.
Sodelavci Župnijske karitas pri svojem delu
hitro opazimo, v katerih družinah obstaja
tak dialog, in kje je povezanost pretrgana.
Prizadevajmo si za sožitje med starimi in
mladimi; tudi molimo v ta namen. Naj stari
z veseljem govorijo z mladimi, mladi pa naj
iščejo stare, da bi od njih prevzeli življenjsko
modrost.
Sodelavci Župnijske karitas
DOGODKI PRED NAMI
// 1. -3. 9. molitev pred Najsvetejšim ob 18.00
// 1. 9. vpis v 1. razred ob 16.00
// 2. 9. obisk bolnikov po domovih
// 3. 9. romanje trzinskih in mengeških
faranov na Moličko peč. Odhod iz Mengša ob
7.00 uri. Sveta maša na Molički peči ob 12.00.
Malica iz potne torbe. Vabljeni.
// 3. - 4. 9. celonočno češčenje.
// 5. 9. romanje za tiste, ki čistijo in krasijo
cerkev ob 6.30
// 7. 9.molitev pred Najsvetejšim
// 8. 9. Marijino rojstvo – praznik
// 10. 9. škofijski molitveni dan za duhovne
poklice na Brezjah
// 11. 9. nedelja in teden mladih
// 12. 9. začetek veroučnega leta
// 13. 9. seja ŽPS po sveti maši
// 14. 9. molitev pred Najsvetejšim ob 18.00
// 16. 9.: Ali je arhitekt Jože Plečnik svetnik?
Predaval bo duhovnik
mag. Anton Berčan. Po
sveti maši v župnijskem
domu. Vabljeni.

// 17. 9. stična mladih - srečanje slovenske
verne mladine v Stični
// 18. 9. srečanje za ministrante v Ihanu (kviz
in nogomet)
// 18. 9. nedelja svetniških kandidatov
// 21. 9. molitev pred Najsvetejšim ob 18.00
// 28. 9. molitev pred Najsvetejšim ob 18.00
// 29. 9. dan celodnevnega češčenja
// 30. 9. medžugorska molitev ob 18.00
// 2. 10. Mihaelova nedelja
Sobota 10. september. Škofijski molitveni
dan za duhovne poklice. Verjetno bomo šli
v okviru dekanije Domžale. Prijave zbiram v
župnišču. Kdaj odhoda bo avtobusna postaja pri
gasilsko -godbenem domu v Mengšu. Ura še ni
določena. Verjetno po 8.00 uri. Vabljeni.
STIČNA MLADIH 2022: sobota 17.
september. Bo potekala pod geslom: Izberi
vihar (Mt 14,22-23.)Zbiranje udeležencev
se bo začelo ob 9.30. program se bo zaključil
predvidoma ob 21.00. v dekaniji Domžale
bo organiziran tudi avtobusni prevoz. Več
informacij bo na voljo v septembru.

NEDELJA SVETNIŠKIH KANDIDATOV.
Nedelja 18. septembra 2022, v stolni cerkvi
sv. Nikolaja v Ljubljani. V ospredju bo lik
Božjega služabnika nadškofa Antona Vovka;
sedemdeset let namreč mineva od zažiga na
vlaku v Novem mestu. Ob 15.00 bo molitvena
ura. Sledi sveta maša. Vabljeni. Župnija ne bo
organizirala prevoza. Vsakdo gre z lastnim
prevozom. Vabljeni.

DAN CELODNEVNEGA ČEŠČENJA.
Četrtek, 29.9. 2022. Razpored:
8.00 sveta maša
9.00 Loka in Dobeno
10.00 sveta maša
11.00 – 12.00 Topole in Pristava
12.00 – 12.30 dekanijski duhovniki
12.30 – 14.00 sodelavke Karitas
14.00 – 15.00 V. Mengeš od Grobeljske
		 do Kolodvorske
15.00-16.00 V. Mengeš severno od
		 Prešernove in Kolodvorske
16.00 – 17.00 M. Mengeš
17.00 – 18.00 mladi in kdor prej ne more.
18.00 sklep z litanijami in sveto
		 mašo. Letos vodi g. Matevž
		 Mehle, ki praznuje 10 let
		 duhovništva.
ČIŠČENJE CERKVE:
3. september: Pristava in M. Mengeš,
		 zahodno od Liparjeve.
10. september: V. Mengeš od Grobeljske
		 do Kolodvorske
17. september: V. Mengeš severno od
		 Prešernove in Kolodvorske
24. .september: M. Mengeš, vzhodno
		 od Liparjeve
1. oktober: generalno čiščenje za vse
		 skupine pred Mihaelovo
		 nedeljo
DOBRA DELA: Štefan Borin (83 let): 8 maš
in 30€ za orgle; Frančiška Beraus r. Dajčar (73
let): 4 maše; Olga Benda r. Sušnik (63 let): 9
maš in 230€ za orgle; Ana Vrankar r. Zabret (95
let): 7 maš in 150€ za orgle, Stanislav Jerič (86
let): 8 maš. Franc Žagar (89 let): 11 maš in 600€
za orgle.
SKLAD ZA OBNOVO ORGEL: od 22.7. do
12.8. smo zbrali 1820€. Bog povrni.
ODDANE MAŠE: Dušan Jež (3 maše), 33 maš
dar Ivanke Galjot, Peter Maleš (gregorijanske),

SPODBUDA ZA DUHOVNO ŽIVLJENJE
PREKO CELEGA LETA
Tiste dni je Gospod rekel Mojzesu: »Pojdi,
stopi dol! Kajti tvoje ljudstvo, ki si ga izpeljal iz
egiptovske dežele, se je pokvarilo. (2 Mz 32,7)
Čim večkrat se je treba povzpeti »na goro«, da
napolnimo baterije v osebnem stiku z Bogom.
»Gora« je povsod, tudi v naši nižini: lastna
soba, cerkev, kakšen samostan, romarski kraj,
duhovne vaje, nekaj časa, ki si ga ukrademo
kljub naši vsakodnevni zaposlenosti … Vendar
pa krščanskega življenja ne moremo živeti na
gori. Krščansko življenje je za vsakdan: za
domove, podjetja, pisarne, ceste, bolnišnice,
sindikat, politiko, medčloveške odnose. Kajti
prav v nižini vsakdana se dobro usodno spopada
z zlom. Bog Abrahamov, Izakov, Jakobov govori
na gori, toda deluje v nižini, kjer živijo Marko,
Simona, Stane, Barbara, Katarina … Molitev,
zakramenti, sveta maša služijo življenju, ne pa
obratno. Ne živimo zato, da bi molili, prejemali
zakramente, hodili k maši. Molimo, prejemamo
zakramente in hodimo k maši zato, da bi živeli.
Klop je dobra, da zajamemo sapo. Toda zmago
dosežemo zgolj na igrišču. Po: T. Lasconi
365+1 dan s Teboj

Andrejčku. Bog vedno išče in tudi najde
'material' za svoje namene; potem pa počasi s
kladivom obdeluje in njegovi 'izdelki' dozorijo
v glasnike evangelija. Bil sem fant kot vsi
drugi. Za poklic, ki mi ga je Bog namenil, sem
moral zoreti celih enaintrideset let. Božji načrti
so bili dostikrat čudni in nerazumljivi. Vendar
kdor se da Bogu voditi, doseže čudovite stvari.
Občudujem Boga, kako neverjetno dobro zvozi
tudi ostre ovinke. Vsa ta leta, ko sem komaj imel
čas dihati, je bil en sam noviciat, priprava na čas,
ki je prihajal: na misijone. Tako izpovedujem
sedaj, ko gledam na prehojeno pot, posebej
na štiriinštirideset let v misijonih … Res, ni
boljše poti za naše življenje kot sprejemanje
Božje volje.« Leta 2008 si je Andrej Majcen,
izredno plemenit človek in vzoren duhovnik,
zaslužil naziv ‘Božji služabnik’. Kongregacija
za zadeve svetnikov je izdala dokument, da nič
ne nasprotuje začetku škofijskega postopka za
njegovo beatifikacijo, ki se je leta 2010 tudi
začel.

ANDREJ MAJCEN, (30.9.)
Božji služabnik Salezijanec Andrej
Majcen je kot misijonar deloval šestnajst let
na Kitajskem, potem pa še dvaindvajset let
v Vietnamu, od koder je bil leta 1976 izgnan.
Še tri leta je ostal na Taivanu/Formozi, potem
pa se je vrnil v domovino. V duhu svojega
novomašnega gesla ‘Po Božji milosti sem to,
kar sem’ je večkrat povedal: »Vse, kar sem
storil, ni moje delo, ampak delo don Boska in
Božje Previdnosti, ki je to storila po revčku

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/

