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Vedno smo v Božjih rokah. 
Preizkušnja ni nikoli tako 

velika, da ne bi mogli zaupati v 
Božjo pomoč. Bog je naš Oče in 

ve, česa potrebujemo. 
Janez Frančišek Gnidovec

LAMBERT EHRLICH – PREROK 
SLOVENSKEGA NARODA

V soboto, 19. 11., vas ob 19.00 vabimo v 
župnijski dom na predstavitev biografske 

monografije prof. dr. Janeza Juhanta z naslovom 
»Lambert Ehrlich, prerok slovenskega naroda«.

Knjiga obravnava bogato, obširno in aktual-
no življenje ter delo slovenskega človekoljuba, 
nesebičnega narodnega delavca, vernega krist-
jana in duhovnika Lamberta Ehrlicha.

Bil je prerok nesebične in predane 
človeškosti, večno veljavne družbene, politične 
in državniške misli ter pristnih temeljev slov-
enskega naroda; vsem in vsakomur je podarjal 
globine svoje krščanske biti. Avtor, duhovnik in 
profesor dr. Janez Juhant se nam bo pridružil 
že pri sveti maši v župnijski cerkvi ob 18.00. 
Vabljeni na prijeten in zanimiv večer. 

MARIJANSKI KOLEDAR
Izšel je nov Marijanski koledar za leto 2023. 

Prinaša upodobitve Marije na mašnih plaščih. 
Vrednost koledarja znaša 3 €. 
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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

Nihče ne more biti prej 
mojster kot vajenec; poprej 

učitelj kot učenec. 
Jožef Smej 

PROSTOVOLJEC

V uredniškem odboru revije Žarek dobrote, 
ki je glasilo Slovenske karitas, so se odločili 

za rubriko 30+, ki simbolno pomeni Karitas  v 
prihodnosti -  po 30 letih delovanja. Poudarek 
naj bi bil na pridobivanju novih prostovoljcev 
in sodelavcev. V naši Župnijski karitas že 
nekaj let želimo pridobiti mlade sodelavce, saj 
je v svetu in tudi marsikje v Sloveniji Mlada 
karitas lepo zaživela. Nekaj opravil smo tudi 
v Mengšu že opravili z občasno udeležbo 
mladih; vendar pa stalnega sodelovanja 
zaenkrat ni. Potrebujemo sodelavca, ki bi z 
veseljem in navdušenjem delal z mladimi. Ko 
delo enkrat steče, se izzivi neprestano kažejo 
in vpetost v prostovoljsko dejavnost postane 
del življenja mladega človeka, kar nedvomno 
daje občutek izpolnjenosti in bogato popotnico 
za pot v prihodnost.

Vsak prostovoljec ima svojo zgodbo glede 
odločitve za delo v Karitas. Mnogi so povsem 
naključno prišli v stik z nekom, ki je že bil 
vključen v karitativno delo, mnogi so se znašli 
v neki akciji, ki jih je pritegnila in so ostali 
sodelavci. Pri nekaterih pa je odločitev zavestna 
– svojih potreb po »nekaj več« preprosto ne 
morejo zadovoljiti tam, kjer sicer delajo. Zato je 
prostovoljsko delo dobra sprememba, saj tako 
ljudje uidejo iz vsakdanje rutine in dolgočasnih 
vsakodnevnih opravil. Prostovoljstvo zadovolji 
tudi potrebo po stikih z drugimi ljudmi, 
druženju; postopno se 
razvije pripadnost in s 
tem možnost za pozitivne 
spremembe v delovanju 
organizacije. Želja 

vsakega prostovoljca pa je, da pomaga ljudem v 
stiski. Lepo povabljeni novi prostovoljci! (Vir: 
H. Zevnik Rozman, Žarek dobrote okt.2022) 

Sodelavci Župnijske karitas

HVALEŽNOST

Zakaj sta zahvala in hvaležnost tako 
pomembni v našem življenju? Kakšno 

razsežnost dajeta našemu življenju in našim 
odnosom, da ne smemo pozabljati nanju? Iskrene 
in pristne zahvale nismo sposobni tako dolgo, 
dokler smo samozadostni, dokler smo zaprti 
sami vase. Takoj pa, ko začutimo hvaležnost 
in potrebo po zahvali, je to znamenje, da so v 
našem življenju ljudje in stvari, ki niso sami 
po sebi umevni. V hvaležnosti se nam začneta 
razodevati zastonjskost in obdarovanost našega 
življenja. Hvaležnost nas odpira za odnose z 
drugimi in z Bogom.

ODPUSTEK

Cerkev v prvih osmih dneh novembra 
naklanja popolni odpustek za vsak obisk 

pokopališča in molitev za rajne. Prav tako ga je 
mogoče prejeti v vseh cerkvah in javnih kapelah 
1. in 2. novembra ter na prejšnjo ali naslednjo 
nedeljo, če smo bili pri spovedi in obhajilu  ter 
molimo po namenu svetega očeta vsaj očenaš. 

DOHODNINA
1 % dohodnine lahko davčni zavezanec 

nameni posameznemu 
upravičencu. To so 
gasilska društva, 
planinska društva, 
politične stranke ter tudi 



verske ustanove. 
Na polici pred vhodom v cerkev se nahaja 

obrazec za Misijonsko središče Slovenije. 
V prihodnje pa boste opozorjeni, da lahko 
namenite dar tudi župniji Mengeš.

DOGODKI PRED NAMI
// 1. 11., vsi sveti: Svete maše po nedeljskem 
razporedu. Ob 14.00 bosta bogoslužje božje 
besede v cerkvi in molitev na pokopališču. 
// 2. 11., spomin vseh vernih rajnih: Svete 
maše po nedeljskem razporedu.
// 2. 11.: Delavnice molitve in življenja bodo 
po sveti maši ob 18.30 v župnijskem domu. 
Vabljeni. 
// 2.–5. 11.: Molitev pred Najsvetejšim od 
17.00 do 18.00. 
// 4. 11.: Obisk bolnikov po domovih.
// 5. in 6. 11., zahvalna nedelja: Pri vseh mašah 
bo ofer za župnika.
// 7. 11.: Verouk za odrasle ob 18.30 v župnišču.
// 8. 11.: Seja ŽPS ob 18.30 v župnišču.
// 9. 11.: Sestanek za starše otrok 5. razreda 
verouka ob 19.00 v župnijskem domu. 
// 12. 11.: Priprava staršev in botrov na krst 
otrok ob 16.30 v župnišču. 
// 13. 11.: Družinska maša ob 10.00, sodelujejo 
otroci in starši 5. razreda. 
// 14. 11.: Biblična skupina po sveti maši v 
župnišču.
// 19. 11.: Predavanje o Lambertu Ehrlichu v 
dvorani župnijskega doma ob 19.00. 
// 20. 11.: Revija odraslih cerkvenih pevskih 
zborov v Moravčah ob 15.00.
// 22. 11., sveta Cecilija – zavetnica cerkvenih 
pevcev: Sveta maša za pevce in po sveti maši 
pogostitev v župnijskem domu.
// 25. 11.: Medžugorska molitev ob 17.00. 
// 26. 11.: Adventni sejem – izdelovanje 
adventnih venčkov in prodaja – skavti.
// 27. 11.: Revija cerkvenih otroških in 
mladinskih pevskih zborov v Dobu ob 15.00. 
// 26. in 27. 11., nedelja karitas: Nabirka za 
karitas pri vseh mašah. 
// Vsako sredo molitev pred Najsvetejšim od 
17.00 do 18.00. 
// Vsako sredo bodo po sveti maši delavnice 
molitve in življenja v župnijskem domu, ki 
trajajo 90 minut (15 tednov).

ČIŠČENJE CERKVE
 5. november:  M. Mengeš, vzhodno 
  od Liparjeve
 12. november:  Topole in Dobeno
 19. november:  Pristava in M. Mengeš, 
  zahodno od Liparjeve
 26. november:  V. Mengeš od Grobeljske 
  do Kolodvorske
 3. december: V. Mengeš, severno od 
  Prešernove in Kolodvorske

DOBRA DELA: Vida Šimenc (91 let): 12 maš 
in 200 € za orgle; Marija Schiro, r. Verbič (76 
let): 14 maš in 175 € za orgle, Ambrož Križnar 
(80 let): 30 € za orgle. 

SKLAD ZA OBNOVO ORGEL: Ofer na 
žegnanjsko nedeljo 8. in 9. 10: 4346,23 €, 
darovi ob pogrebih: 405 €. Tako smo od 22. 9. 
do 20. 10. zbrali 5276,23 €. Vsota od prej 4998 
€. Skupaj 10.274,23 €. Bog povrni. 

VERSKI TISK: Odločil sem se, da za naslednje 
leto ne bom več sprejemal naročil za verski 
tisk, kot sta Družina in Ognjišče, ampak bomo 
to preusmerili na pošto. Lahko vam pomagam 
tako, da mi sporočite naslove naročnikov in 
vam bodo po pošti pošiljali verske časopise. 
Seveda po pošti dobite tudi položnice za plačilo. 
V župniji bomo imeli le nekaj izvodov v prosti 
prodaji. 

NEVARNOST ODPADA OD KATOLIŠKE 
CERKVE

Na ozemlju naše nadškofije se je v 
industrijski coni samovoljno ustanovila kapela 
Sv. Družine na Verdu 107 v župniji Vrhnika, 
ki jo oskrbuje Vidko Podržaj, suspendirani in 
izobčeni duhovnik. Zakramenti, ki se obhajajo 
v tej kapeli, so nedopustni in dvomljive 
veljavnosti. Morebitne poroke so neveljavne, 
duhovnike prosimo, da ob potrebi in vprašanjih 
vernike seznanijo z nevarnostjo odpada od 
katoliške cerkve. Msgr. Stanislav Zore OFM, 
nadškof

SVETE MAŠE
V zimskem času so večerne svete maše ob 

18.00. 



2020_Miahel_g_oltar_NaslovnicaMihaelovLIstPredloga.indd   4 2. 11. 2020   15:37:49

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/

Mengeški ministranti so se v Ihanu v nedeljo, 2. 10., udeležili dekanijskega kviza in turnirja v 
nogometu. V kvizu so osvojili nehvaležno četrto mesto, v nogometu pa tretje, za kar so prejeli tudi  
pokal. Iskrene čestitke.


