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leto XXVI
2022
številka 1010

Če moliš le zase, moliš sicer 
zase, toda sam. Če pa moliš za 
vse, bodo molili zate vsi, ker si 

ti v vseh. 
sv. Ambrož

ROŽNI VENEC – DAVIDOVA PRAČA!

Vojni v Ukrajini ni videti konca. Avanturis-
ti se igrajo celo z nevarnostjo nuklearne 

katastrofe ob največji atomski centrali na sve-
tu. Evropa sicer pomaga nemočni Ukrajini, a 
se zaveda, da je spričo podivjanega agresorja, 
ki tepta vse vojaške in diplomatske norme, v 
brezizhodnem položaju. Ko odpovedo vsa nor-
malna sredstva za dosego pravičnega miru, ko 
nekaterim žrtve nedolžnih civilistov in celo 
otrok nič ne pomenijo, je edino možno orožje 
molitev. To je res tista »prača«, ki lahko spre-
obrne zakrknjeno srce in zaustavi pohode brez-
vestnih agresorjev. Le spomnimo na zmago 
rožnega venca v brezupnem boju z močnejšim 
turškim sovražnikom pri Lepantu. »Ne moč, ne 
orožje, ne poveljstvo – vse to nam ni pridobi-
lo zmage, ampak jo je pridobila rožnovenska 
Marija,« so zapisali ob nepričakovani zmagi 
krščanskega sveta beneški senatorji. 

Ob svojem prvem obisku v Sloveniji je pa-
pež Janez Pavel II. med molitvijo pred Marijo 
Pomagaj na Brezjah  položil na oltar dragoceni 
rožni venec. Daroval ga je, kot je sam dejal, kot 
prošnjo in spodbudo, naj ga Slovenci molimo, 

da bi naše družine in naš narod ostali povezani 
kakor jagode na rožnem vencu. Povabimo k mo-
litvi rožnega venca in ga molimo zlasti za mir, 
da bi evropski narodi ostali enotni v podpori 
pravičnemu boju proti vsem krivičnim agre-
sorjem, tudi tistim, ki z nestrpnostjo razkrajajo 
lepo družbeno sožitje znotraj narodov. Msgr. 
Andrej Glavan, upokojeni novomeški škof 
(prim. Sporočila slovenskih škofij 110/2022)

ROŽNI VENEC V OKTOBRU: vsak dan 30 
minut pred vsako  sveto mašo ter

- na drugo nedeljo (9.10.) v Loki v cerkvi 
ob 15.00

- na tretjo nedeljo (16.10.) pri kapeli sv. Lu-
cije v Topolah ob 15.00

- na četrto (23.10 ) in peto nedeljo (30.10) v 
župnijski cerkvi ob 15.00 . Vabljeni. 

KATEHUMENAT. Uvajanje odraslih v 
krščanstvo. Tečaj priprave odraslih na prejem 
zakramentov. Kdaj ob nedeljah po maši ob 
10.00 uri. Pričetek 2. oktober 2022. Kje: žup-
nišče na Viru. Info: 031 694 164. zupnija.vir@
gmail.com
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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

Nič ne koristi, če 
objokujemo trpljenje na 

svetu z besedami in čustvi, 
naše življenje pa gre naprej 

kot običajno.
Benedikt XVI.

GLASNIKI MIRU IN EDINOSTI

Kazahstan je v Nursultanu leta 2004 zgradil 
palačo, imenovano Piramida, ki gosti 

kongrese verskih voditeljev. Zadnji, sedmi, 
je potekal prav tu od 13. do 15. septembra 
letos, kamor se je napotil tudi papež Frančišek 
in s tem zaokrožil svoje 38. apostolsko 
potovanje. Verski voditelji so na omenjenem 
shodu potrdili pozitiven prispevek različnih 
verskih tradicij k dialogu, harmoniji in slogi 
med narodi. V tem smislu je bilo tudi geslo 
kongresa: Glasniki miru in edinosti ter logotip 
papeževega potovanja – golob z oljčno vejico. 

Zaradi vojne na evropskih tleh je bila 
osrednja tema kongresa mir. Udeleženci 
so poudarili, da vojna ni nikoli neizogiben 
dogodek; izvor ima v človekovem srcu, ki se 
pusti voditi nečimrnosti, napuhu, ošabnosti in 
pohlepu. Takšno srce je otrdelo in se ne more 
odpreti drugim. Vojni se lahko izognemo 
samo, če opustimo obtožbe, grožnje in vzroke 
medsebojnega nezaupanja. Na žalost pa sta se 
v današnjem času na vseh ravneh zmanjšala 
sposobnost poslušanja in prizadevanje za 
razumevanje tistih, ki mislijo drugače od nas.

Papežev obisk je bil tudi spodbuda in upanje 
za majhno katoliško skupnost v tej srednjeazijski 
državi, ki je pretežno muslimanska. Katoličanov 
je manj kot odstotek, drugi kristjani so 
večinoma pravoslavni. Sicer pa je v Kazahstanu 
uradno registriranih 18 verskih skupnosti. Za 
vse verujoče omenjeni 
kongres z navzočnostjo 
pomembnih verskih 
voditeljev predstavlja 
obnovo v veri, upanju, 

ljubezni in v gradnji združene, složne in mirne 
družbe. (Vir: Novice iz Vatikana, sept. 2022)

Iz napisanega tudi sodelavci Karitas lahko 
izluščimo pomen miru v času, ki ga živimo. 
Srečevanja z Ukrajinci in priseljenci od drugod, 
nas sicer vsakokrat spomnijo na grozote vojne 
in na tragične razmere, ki so jih prisilile, da 
zapustijo svoje dežele. Vendarle pa se zdi, kot 
da smo s časom postali manj občutljivi, skoraj 
otopeli. Kaj se bo moralo še zgoditi, da bo naša 
pomoč spet dobrosrčna, osebna in živa…?

Sodelavci Župnijske karitas

DELAVNICE MOLITVE IN ŽIVLJENJA 
so nova oblika EVANGELIZACIJE, za katero 
je značilno, da je zelo ŽIVA in goji izrazito 
pozitiven pogled na življenje. 

Navdušeno in zavzeto predstavlja JEZUSA,  
s posebno IZOSTRENIM posluhom za potrebe 
DANAŠNJE DRUŽBE in za vse, kar danes 
ljudje resnično potrebujejo. 

Gradi na LJUBEZNI in vsem tistem, kar je 
le-ta sposobna udejanjiti; strah in kazen pa sta 
ji tuja.

Zato smo trdno prepričani, da so Delavnice 
molitve in življenja pravi odgovor na potrebe 
današnjega sveta …

Trajanje: 15 srečanj enkrat tedensko po dve 
uri. Namenjena osebam, starejšim od 30 let. 
Prvo srečanje v sredo, 2. 11., po sveti maši (ob 
18.30 v župnijskem domu). Vljudno vabljeni.



SLOMŠKOVO BRALNO PRIZNANJE 
ZA OTROKE IN TUDI ZA ODRASLE

Z veseljem sporočamo, da bomo ponovno 
organizirali srečanja v okviru Slomškovega 
bralnega priznanja – SBP. K branju tudi letos 
vabimo družine, otroke in tudi odrasle. Knjige 
za otroke so razdeljene v štiri starostne skupine, 
seznam je dostopen na spletni strani župnije 
Mengeš –  https://zupnija-menges.rkc.si/. Tudi 
priporočen seznam knjig za odrasle lahko 
najdete na spletni strani župnije. Nekaj knjig je 
na voljo v župnišču, sposodite pa si jih lahko 
tudi v Knjižnici Mengeš. 

Prvo srečanje za družine, otroke in 
odrasle bo v petek, 2. decembra 2022, ob 
16.30 v župnijskem domu.

Več informacij o SBP za otroke in za odrasle 
lahko najdete na spletni strani ali pošljete 
sporočilo na elektronski naslov sbp.menges@
gmail.com.

Družine, otroci in odrasli, prisrčno vabljeni 
k branju – knjiga je v teh časih, napolnjenih z 
zasloni najrazličnejših oblik, prijetno in varno 
zatočišče.

V četrtek, 13. 10. 2022, ob 20.00 začenja 
svoja srečanja ŽENSKA SKUPINA. Ob 
božji besedi in različni literaturi si podelimo 
svoje misli in občutja. Lepo povabljene vse, ki 
začutite, da si želite takšnih srečanj. Srečanja 
so vsak drugi četrtek v mesecu v župnijskem 
domu.

DOGODKI PRED NAMI
// 1. 10.: Vpis svetih maš za november in 
december od 7.00 do 8.30.
// 1. 10.: Priprava na krst za starše in botre ob 
17.00 v župnijskem domu.
// 2. 10. Mihaelova nedelja: Ob 10.00 mašuje 
misijonar Tone Kerin. Po maši v župnijskem 
domu odprtje misijonske razstave. 
// 3. 10. Verouk za odrasle po sveti maši v 
župnišču.
// 4. 10. Sestanek za starše otrok 3. razreda 
verouka ob 20.00 v župnijskem domu. 
// 5. – 8. 10. Molitev pred Najsvetejšim ob 
18.00. 
// 7. 10. Prvi petek: Obisk bolnikov po 
domovih.

// 7. 10. Vaje za ministrante ob 18.00.
// 7. 10. Mladinski verouk ob 20.00. 
// 8. 10. Začetek skavtskega leta: Sveta maša 
ob 10.00. 
// 8. 10. Sveta maša za zakonske jubilante ob 
19.00. 
// 9. 10. Žegnanjska nedelja: Ofer za obnovo 
orgel pri vseh mašah.
// 11. 10. Sestanek ŽPS po sveti maši ob 19.30.
// 12. 10. Sestanek za starše otrok 4. razreda 
ob 18.00. 
// 12. 10. Molitev pred Najsvetejšim ob 18.00.
// 13. 10. Ženska skupina ob 20.00. 
// 15. 10. Sveta maša za gasilce v Loki ob 
17.00.
// 16. 10. Družinska sveta maša ob 10.00. 
Sodeluje 4. razred.
// 17. 10. Biblična skupina po sveti maši v 
župnišču.
// 19. 10. Molitev pred Najsvetejšim ob 18.00.
// 22. – 23. 10. Misijonska nedelja: Nabirka 
za misijone.
// 26. 10. Molitev pred Najsvetejšim ob 18.00.
// 28. 10. Medžugorska molitev ob 18.00.
// 30. 10. Prehod na zimski čas – večerna sveta 
maša ob 18.00. 

ČIŠČENJE CERKVE
 1. oktober:  generalno čiščenje 
  za vse skupine 
 8. oktober:  Topole in Dobeno
 15. oktober:  Pristava in M. Mengeš, 
  zahodno od Liparjeve
 22. oktober: V. Mengeš od Grobeljske 
  do Kolodvorske
 29. oktober:  V. Mengeš, severno 
  od Prešernove in Kolodvorske
 5. november:  M. Mengeš, vzhodno 
  od Liparjeve

DOBRA DELA:  Marija Medved, r. Mudri (82 
let): 3 maše; Mihaela Banko, r. Bokalič (91 let): 
7 maš in 120 € za orgle; Stanislava Ručigaj, r. 
Ogrin (85 let): 6 maš in 451 € za orgle.

SKLAD ZA OBNOVO ORGEL: Od 13. 8. do 
21. 9. smo zbrali 938 €. Bog povrni.

Sklad za obnovo orgel sem ustvaril po 
tem, ko smo zaključili z zbiranjem sredstev za 
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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/

obnovo fasade (čelni del) 1. 5. 2022. Od 1. 5. do 
21. 9. smo zbrali 4998 €. Do sedaj imamo samo 
predračun za obnovo orgel, ki znaša 72.590 
€. Potem bo potrebno še restavrirati  omaro 
orgel, zamenjati tla na koru, povečati kor, 
narediti novo osvetlitev. Za ta dela še nimamo 
predračunov. Predvidevam, da bodo celotni 
stroški prenove (restavriranje orgel in ostala 
dela, povezana s korom) presegli 100.000,00 €. 

PRAZNOVANJE ZAKONSKIH 
JUBILEJEV

Vse, ki v letošnjem letu praznujete 5, 10, 
15 ... 65, 70 let svetega zakona, vabimo, da 
se v soboto, 8. oktobra, ob 19.00 pridružite 
praznovanju s slovesno sveto mašo za zakonske 
jubilante. Mnogi od vas ste prejeli pisna vabila, 
nekateri pa ne, saj s podatkom o vaši poroki ne 
razpolagamo, vendar ste kljub temu povabljeni. 
Da pa vas bomo lahko ob prihodnjih jubilejih 
povabili tudi pisno, prosimo, da podatke o svoji 
poroki sporočite v župnišče. Pari, ki želite, 
lahko skupaj z duhovnikom vstopite v cerkev 
v slovesnem sprevodu kakor na dan poroke. V 
tem primeru se zberemo ob 18.50 pred cerkvijo. 
Vrhunec evharistije je srečanje z Jezusom v 
svetem obhajilu. Da bomo lahko sveto obhajilo 
vredno prejeli, pravočasno poskrbimo tudi za 
zakrament svete spovedi, zlasti če pri spovedi 
nismo bili že dalj časa.

Po sveti maši pa povabljeni v župnijski dom 
na druženje ob kozarcu rujnega in pecivu.

Gospodinje ob tej priložnosti prosimo za 
domače pecivo, ki ga bomo zbirali dan prej, 7. 
10., od 18.00 do 19.00 v župnijskem domu.

MINISTRANTI: Vabljeni, da se pridružite 
tudi novi. Vabljeni fantje, ki obiskujete 1. razred 
verouka, in starejši. Prvič se bomo zbrali 7. 10. 
ob 18.00 v zimski kapeli.  Sodelovali bomo tudi 
pri sveti maši. 

OTROŠKI PEVSKI ZBORČEK 
ANGELČKI ima vaje ob sredah ob 17.00 v 
župnijskem domu. Vabljeni vsi, ki imate veselje 
do petja. 

MLADINSKI PEVSKI ZBOR ima vaje ob 
petkih po sveti maši. Mladi, vabljeni. Pri maši 
pojejo priložnostno, običajno enkrat mesečno 
pri družinskih mašah. 

Imamo tudi tri odrasle cerkvene pevske 
zbore. Tudi ti potrebujejo nove pevke in pevce. 
Zbor, ki poje ob sobotah, ima vaje ob torkih ob 
20.00, v zimskem času ob 19.00.  Zbor, ki poje 
ob nedeljah ob 8.00 uri, ima vaje ob četrtkih ob 
20.00. Zbor, ki poje ob nedeljah ob 10.00, ima 
vaje ob torkih ob 20.00. 

Romanje tistih, ki čistijo in krasijo župnijsko 
cerkev, na sv. Višarje v ponedeljek, 5. septembra. 
Spremljalo nas je lepo sončno vreme in prijetno 
razpoloženje.


