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leto XXVI
2022
številka 1212

December je za kristjana še 
zlasti mesec poglabljanja 

razmerij med ljudmi ter med 
človekom in Bogom. Spomin 

na rojstvo Boga in človeka, ta 
čudež nad čudeži, nas k temu še 

posebej vabi. 
Vinko Škafar

SVEČE NA ADVENTNEM VENCU

Na adventnem vencu so gorele že štiri sveče 
in ljudem naznanjale, da se bliža božič. V 

napol mračni cerkvi je vladala popolna tišina, 
zato si lahko slišal pogovor med svečami. Prav 
je rekla. »Ime mi je MIR, a ne morem ostati priž-
gana v današnjem svetu, kjer sta sovraštvo in 
nasilje tako pogosta. Nihče več ne skrbi za moj 
plamen … Kmalu bom ugasnila.« Njen plamen 
je začel pojemati in kmalu je res ugasnila. Dru-
ga sveča se je oglasila: »Moje ime je VERA, a 
moja svetloba ne razsvetljuje več. Mraz brez-
božnosti in 
tema dvoma 
sta me zdro-
bila. Nima 
smisla, da bi 
še svetila.« 
Komaj je to 
izgovori la , 
je zavel stru-
peno mrzel 
veter ter jo 
ugasil. Tretja 
sveča je ža-

lostno spregovorila: »Moje ime je LJUBEZEN. 
Nimam več moči, da bi ohranjala svoj plamen. 
Ljudje me dušijo s svojo brezčutnostjo in me 
nič več ne cenijo.« In pri priči je ugasnila. Tedaj 
pa je v cerkev stopil otrok. Zagledal je ugasle 
sveče: »Zakaj ne gorite? Do kraja bi morale 
dogoreti!« je zaklical. Otroku so se orosile oči, 
takrat se je zaslišal glas četrte sveče: »Ne bodi 
žalosten. Dokler gori moj plamen, lahko znova 
prižgemo druge sveče, kajti moje ime je UPAN-
JE.« Otrok se je pomiril. S četrto svečo je priž-
gal druge tri. V mraku cerkve so na adventnem 
vencu spet zaplapolali plameni vseh štirih sveč. 

B. Rustja, Zgodbe za advent in božič

DOHODNINA

1 % dohodnine lahko davčni zavezanec 
nameni posameznemu upravičencu. 

Na polici s tiskom je tudi obrazec za Župnijo 
Mengeš. Lahko ga sami pošljete na davčni urad 
ali pa ga izpolnjenega vrnete v poštni nabiral-
nik na župnišču do srede, 28. 12. 2022. Hvala! 
Upam, da bomo letos več zbrali. Lani le 20,49 
€.
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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

Ne naveličajmo se delati 
dobro, kajti če se ne 

utrudimo, bomo ob svojem 
času želi. 

Apostol Pavel

SKUPAJ DELAJMO ZA DOBRO

Ko stopamo v advent, se končuje Teden Ka-
ritas, ki je letos potekal pod geslom »Sku-

paj delajmo za dobro«. Velikokrat slišimo ljudi, 
kako se trudijo, da ne bi storili kaj slabega. To je 
sicer dobro, ni pa dovolj. Tudi če ne naredimo nič 
slabega, lahko naše življenje zaznamuje mlačnost, 
brezbrižnost in ravnodušje. Delati dobro je drža 
služenja. Za služenje pa je treba znati videti in 
prisluhniti, znati se čim bolj vživeti v svet drugega 
in previdno ter zvesto prihajati v njegovo bližino; 
znati ga spremljati. Delati dobro je tudi način kul-
turnega življenja in razmišljanja. Odločitev za de-
lati dobro nas povezuje in ne glede na to, da smo 
med seboj različni, ustvarja kulturo srečevanja.

Če želimo, da se bo okrog nas kaj spremeni-
lo na boljše, moramo začeti pri sebi; to pomeni, 
da odkrijemo Božjo ljubezen in smo sposobni 
sebe preseči. »Iz spreobrnjenega srca vre skrb za 
sočloveka« beremo v Kompendiju družbenega 
nauka Cerkve, št.552. Brez našega čuta za de-
lati dobro bodo mnogi še bolj potisnjeni na rob 
družbe, in mnogi si sami ne zmorejo zagotoviti 
pogojev za dostojno življenje. Vedeti pa mora-
mo, da ne gre samo za materialne težave; vselej 
je na preizkušnji znova in znova človeško dosto-
janstvo. Za nas, sodelavce Karitas, je pomemben 
prvi korak: da znamo zaznati stisko; sledi nasled-
nji korak: presodimo, kakšna pomoč bo najprim-
ernejša in najbolj učinkovita v tem in onem pri-
meru. Šele nato napravimo tretji korak: naredimo 
konkretno dobro delo. Cilj vsake prave pomoči 
je, da se oseba, deležna 
materialne pomoči, lah-
ko čim prej sama postavi 
na noge in se osamosvo-
ji. Biti dalj časa odvisen 

od pomoči drugih, dolgoročno ni spodbudno za 
prejemnika; mnogi se počutijo odvisne in celo 
ponižane. Zato je najzahtevnejši del našega 
poslanstva, da poskušamo iskati in odstranjevati 
vzroke, ki stiske povzročajo. Če ne vidimo ozadij 
in ne najdemo vzrokov, se stiske samo kopičijo.

Naj geslo letošnjega Tedna Karitas odmeva v 
naših srcih, da bomo na vsakem koraku sposob-
ni stopiti skupaj  in bo v nas delovala nova moč 
in volja delati resnično dobro. (Vir: A. Cvikl za 
Teden Karitas, Žarek dobrote, nov.2022)

Sodelavci Župnijske Karitas

SKLAD ZA LOKO

Spoštovani, loška ključarja sta ugotovila, da je 
streha na loški cerkvi dotrajana. Z Zavoda za 

varovanje naravne in kulturne dediščine Kranj 
smo že dobili smernice za obnovo strehe. Prido-
bili smo dve ponudbi in nadzor nad deli. Cerkev 
je vlažna, zato želimo že letos odbiti spodnji omet, 
da se zidovi čez zimo osušijo. Pred nami pa je tudi 
častitljiv jubilej: leta 2026 bo 500 let, kar je bila 
cerkev sv. Primoža in Felicijana prvič omenjena 
v pisnih virih (1526–2026). Če bo dovolj denarja, 
bomo restavrirali tudi oltarje. V ta namen ustanav-
ljam sklad za obnovo loške cerkve. Vaše darove 
lahko prinesete v župnišče ali jih nakažete na žup-
nijski TRR, sklic LOKA, ki je objavljen v vsaki 
številki Mihaelovega lista. Lahko pa v ta namen 
darujete pri pogrebih kot dobro delo za pokojnika 
ali ob obletnici poroke, rojstnega dneva itd. Zbra-
na sredstva za loško cerkev bom sproti objavljal v 

Mihaelovem listu. Koliko 
bo stala celotna obnova, 
je nehvaležno napovedo-
vati. Predvidevam, da več 
kot 100.000 €. 



DOGODKI PRED NAMI
// 1.12. Molitev za duhovne poklice pred Na-
jsvetejšim ob 17.00.
// 2.12. Srečanje za Slomškovo bralno priznan-
je za otroke in družine ob 16.30 v župnijskem 
domu.
// 2.12. Prvi petek – obisk bolnikov po domovih. 
Ob 17.00 molitev pred Najsvetejšim.
// 3.12. Vpis svetih maš za januar in februar od 
7.00–8.30.
// 3.12. Prva sobota. Molitev pred Najsvetejšim 
ob 17.00. 
// 3.12. Ob 19.00 predstavitev dveh knjig Ivana 
Sivca v župnijskem domu. 
// 4. 12. Pohod po Funtkovi poti v Šinkov Turn. 
Zbor pred cerkvijo ob 13.30. Ob 15.00 litanije 
Matere Božje. Vabljeni. 
// 7. 12. Ob 17.00 molitev pred Najsvetejšim.
// 7. 12. Ob 19.00 sestanek za starše 6. razreda 
verouka.
// 8. 12. Brezmadežna. Praznik ministrantov. 
Sveti maši ob 8.00 in 18.00. 
// 10. 12. Prva spoved za prvoobhajance ob 
10.00 v cerkvi. 
// 11. 12. Družinska sv. maša ob 10.00. Sodeluje 
6. razred in starši. 
// 12. 12. Verouk za odrasle po sv. maši.
// 13. 12. Seja ŽPS po sv. maši. 
// 16. 12. Ob 18.00 začetek božične devetd-
nevnice. Pri sv. maši blagoslov Marijih kipov in 
slik.
// 17. in 18. 12. Skavti prinesejo luč miru iz 
Betlehema k vsaki nedeljski sv. maši. 
// 18. 12. Ob 15.00 ima srečanje skupina Vera 
in luč.
// 21. 12. Ob 17.00 molitev pred Najsvetejšim. 
Na voljo tuj spovednik od 17.00 do 17.50 in še 
po sv. maši, če bo treba. 
// 23. 12. Spoved za mlade v Domžalah ob 
19.30. Vabljeni. 
// 23. 12. Božični koncert MePZ Svoboda po sv. 
maši v župnijski cerkvi. 
// 24. 12. Prvi sveti večer. Sv. maša ob 18.00. 
Doma pokadite in pokropite vaša bivališča z 
blagoslovljeno vodo in ob jaslicah molite rožni 
venec. 
// 25. 12. BOŽIČ. Sv. maše ob 00.00, 8.00, 10.00 
in 18.00.
// 26. 12. Sv. Štefan, sv. maši ob 8.00 in 10.00. 
// 26. 12. Ob 15.00 bo v župnijski cerkvi koncert 

klasične glasbe na kromatični harmoniki v iz-
vedbi Mance Dornik iz Mengša, ki študira glasbo 
na Finskem. Izvajala bo dela Johanna Sebastiana 
Bacha. Vabljeni. 
// 28. 12. Nedolžni otroci. Po sv. maši bo bla-
goslov otrok. Starši, pridite k sv. maši, še poseb-
no tisti, ki imate predšolske otroke. 
// 30. 12. Međugorska molitev ob 17.00.
// 30. 12. Praznik Svete družine. Tudi ta dan po 
sv. maši poseben blagoslov otrok. Če v sredo ni 
bilo časa, imate torej možnost za blagoslov tudi 
v petek. 
// 31. 12. Silvester. Drugi sveti večer. Pokadimo 
in pokropimo domove in molimo rožni venec ob 
jaslicah. 
// 1. 1. Novo leto se letos začenja na nedeljo, sv. 
maše bodo ob 8.00, 10.00 in 18.00. 
// 5. 1. Zaključek koledovanja. Ob 16.30 zbor 
pri kamnitem mostu, sprevod do loške cerkve, 
nato sv. maša. 
// 6.1. Sveti trije kralji. Sv. maša ob 8.00 in 
18.00.
// V župnišču sta na voljo kadilo in oglje za tri 
svete večere, namizni Družinin koledar na špi-
ralo in brez nje, Družinin stenski enolistni kole-
dar in Družinska pratika. 

MARIJO NOSIJO

V adventu je lep običaj, da se med božično 
devetdnevnico ob Marijini podobi ali kipu 

zbere družina in moli. To je lepa priprava na 
božične praznike. Pri sv. maši v četrtek, 16. 12., 
bom blagoslovil Marijine kipe in podobe. Po 
sv. maši jih lahko vzamete. Tudi če bo medse-
bojno druženje prepovedano, ostane molitev po 
družinah. Spodaj so navedene osebe, s katerimi 
se dogovorite, kateri dan boste sprejeli Marijo na 
svoj dom.

Priložen je seznam odgovornih za posamezne 
ulice ali vasi. Podatki so stari dve leti in v tem 
času se je morda kaj spremenilo. Če kdo od nave-
denih ni več med živimi, če je opešal zaradi sta-
rosti ali se odselil, poskušajte najti v vaši okolici 
drugo osebo in mi to sporočite po e-pošti. Če ne 
želite več organizirati ljudske pobožnosti Marijo 
nosijo, mi to prav tako, prosim, sporočite. 

// Ana Jernejčič (01 723 90 56) - Dobeno
// Fanika Kimovec (01 723 86 99) - Trzinska in 

Pot na Dobeno
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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/

// Janez Galjot (01 723 82 92) - Gasilska in 
Testenova

// Marjana Brojan (01 723 82 35) - Gasilska in 
Testenova 

// Biserka Ocepek (01 723 77 26) - Na gmajni in 
Za Pšato

// Anica Skok (01 729 12 10) - Cankarjeva, 
Hribarjeva, Koblarjeva in Baragova

// Katarina Štruklec (041 356 626, 01 729 12 46) 
- Zajčeva in Murnova

// Marička Benda (01 723 70 52) - Glavičeva
// Marjanca Benda (01 723 70 40) - Stara pot, 

Slovenska od križišča pri gasil. domu do konca 
ulice

// Andrej Potočnik (01 723 71 49) - Liparjeva in 
Ropretova (do št. 12)

// Tone Hribar (01 723 96 65) - Gregčeva, 
Jelovškova in Šubičeva

// Janez Slokan (01 729 11 23) - Linhartova in 
Rašiška

// Minca Škrlep (01 723 72 34) - Trubarjeva, 
Dalmatinova in Ropretova

// Kunstelj (01 723 85 34) - Zoranina, Zad-
ružniška, Maistrova in Slomškova

// Marija Flerin (01 723 88 11) - Grobeljska, 
Šubljeva, Vodnikova in Jarška

// Mija Labrović (040 350 298) - Janševa, Ker-
snikova, Detelova, Mehletova in Balantičeva

// Bojan Mehle (01 723 77 64) - Zavrti, Sloven-
ska cesta od začetka do križišča pri gasil. domu

// Andrej Mehle (031 512-143) - Slamnikarska
// Ljubica Furjan (031 487 103) - Levčeva in 

Glavarjeva
// Nada Štrucelj (041 249 548) - Levčeva in 

Prelovškova
// Zvonka Košak (064 131 189) - Kolodvorska, 

Novakova, Krekova, Lavričeva in Kopitarjeva
// Cilka Lukan (01 723 77 14) - Kolodvorska 2 

(a, b in c) in Zavrti 36
// Jerca Stopar (01 723 96 40) - Erjavčeva in 

Svetčeva
// Francka Svete (01 723 90 87) - Kamniška (do 

št. 15)
// Zorman (01 723 96 69) - Kamniška in Zu-

panova, Gostičeva in del Steletove
// Ivanka Peterlin (01 723 86 47) - Jalnova, 

Levstikova, Jurčičeva, Finžgarjeva in del 
Steletove 

// Jernej Žnidar (01 723 88 40) - Veselovo 
nabrežje, Staretova, Medvedova, Dragarjeva, 
Japljeva in Sadnikarjeva

// Natalija Ipavec (041 803 697) - Gorenjska 
cesta in Drnovo, Glavni trg

// Peter Jemec (01 723 84 71) - Topole

ČIŠČENJE CERKVE
 3. december:  V. Mengeš severno 
  od Prešernove in Kolodvorske
 10. december:  M. Mengeš vzhodno 
  od Liparjeve
 17. december: Topole in Dobeno
 24. december:  Pristava in M. Mengeš zahodno 
  od Liparjeve
 31. december: V. Mengeš od Grobeljske 
  do Kolodvorske
 7. januar:  V. Mengeš severno 
  od Prešernove in Kolodvorske

DOBRA DELA: Franc Rakef (73 let): 6 sv. maš, 
100 € za loško cerkev in 100 € za orgle.

SKLAD ZA ORGLE: od 21. 10. do 16. 11. smo 
zbrali 200 €. Vsota od prej 10.274,23 €, skupaj 
10.474,23 €. Bog povrni!

SKLAD ZA LOKO: 100 €. Bog povrni! 


