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Prosimo te za pravi mir, mir 
brez sovraštva, za mir, ki v sebi 

nima kali nove vojne. Za mir, 
ki nasprotnika ne ponižuje, 

ampak združuje v prijateljstvu.
Sv. Hieronim

BOŽIČNA POSLANICA SLOVENSKIH 
ŠKOFOV 2022 

Odprimo srca in sprejmimo Novorojenega. 
Božič je praznik rojstva Božjega sina. 

Lukov evangelij skoraj mimogrede pove, da 
za Sveto družino v prenočišču ni bilo prostora 
(Lk 2,7). Temu dejstvu se čudimo. Morda je bil 
vzrok za to pomanjkanje sočutja ali strah pred 
tujci, lahko je bil razlog tudi v neobčutljivosti 
za stisko bližnjega. Ob tem se samo od sebe 
pojavi vprašanje, kako bi bilo, če bi Jožef in 
Marija potrkala na naša vrata. Bi našli prostor 
zanju in bi ju sprejeli? Na videz naključno 
novico o pomanjkanju prenočišča, ki je Sveto 
družino prignala v hlev, evangelist Janez 
poglobi in poudari, da je prišel med svoje, 
vendar ga njegovi niso sprejeli (Jn 1,11). Božič 
nas vabi, da se ustavimo, pomislimo nase in na 
svoje življenje. Kakšni so odnosi, koliko časa 
si vzamemo za družino, zase in za Boga? Kako 
praznujemo? Pomembno je, da prepoznamo 
njegov prihod in da praznovanje v nas obrodi 
duhovne sadove, za kar moramo odpreti 
vse čute in pogled v luči vere. Spodbudo za 

spremembo in rast lahko najdemo pri sv. Pavlu, 
ki poudarja, naj se ne prilagajamo temu svetu, 
ampak se preobražamo z obnovo svojega uma, 
da bomo lahko spoznavali, kaj hoče Bog, kaj 
je dobro, njemu všeč in popolno (Rim 12,2). 
Sv. Pavel govori o prenovi naše notranjosti. 
Spreobrnjenje, h kateremu smo povabljeni, mora 
segati v globino našega odnosa z resničnostjo 
o nas samih. Prosimo Gospoda, da bi postali 
pozorni na njegovo navzočnost, da bi slišali, 
kako tiho, a vztrajno trka na vrata našega bitja. 
Molimo, da bi v notranjosti ustvarili prostor 
zanj. Prosimo, da bi Novorojenega prepoznali 
v tistih, po katerih nas najbolj nagovarja; to 
je po otrocih, trpečih, beguncih, obrobnih in 
revnih tega sveta. V imenu slovenskih škofov 
vsem duhovnikom, redovnicam in redovnikom, 
krščanskim občestvom, Slovencem doma in 
po svetu ter drugim krščanskim Cerkvam in 
skupnostim želim blagoslovljen božič. Naj nam 
praznovanje rojstva Božjega sina prinese miru, 
veselja in novega upanja. 

Msgr. dr. Andrej Saje, novomeški škof in 
predsednik SŠK
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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
 

Poslovni račun
 02301-0091604341, 
 odprt pri NLB, d.d.

Ta čas Marija z Jožefom 
gre skozi vas v sveti 

Betlehem. In če pri vas je 
Betlehem. pri vas ostaneta.

Jože Pogačnik, 1931

JEZUSOVE JASLICE

Oh, pozdravljena mojemu srcu ljuba sveta 
noč, mojih otroških let največje veselje. 

Vzel mi je svet mnogo veselja nedolžnih mladih 
dni, a ostal mi je spomin mojega otroškega 
veselja. Vsako leto se še spomnim, kako srečen 
sem bil, ko sem pri jaslicah v kotu doma svečke 
prižgal, ko smo krog mize na sveti večer 
pokleknili in sveti roženkranc molili. Še vselej 
mi na novo srce oživi, kadar staro milo božično 
pesem zapojem: Eno Dete je rojeno. Hvalim 
Boga, ki svojim otrokom toliko nedolžnega 
veselja v svetih praznikih da.

bl. Anton Martin Slomšek, Drobtinice 1847

Želimo, da bi v prazničnih dneh daleč od 
umetnih luči začutili Luč iz jaslic. Ta Luč naj 
nas greje, opogumlja in blagoslavlja tudi v 
novem letu.

Sodelavci Župnijske karitas

NOVO LETO

Novo leto trka na vrata in k »staremu« bo 
nepreklicno treba postaviti piko. Upam, 

da si preživel »decembrske praznike«, kot 
se po novem reče adventu, in da četudi si 
zapravil zadnji drobiž, nisi zapravil zadnje 
trohice pameti in ti je vsaj za trenutek uspelo 
ujeti Jezusov pričakujoči pogled iz jaslic. In ko 
sem že pri jaslicah, te prosim oziroma rotim, 
ne pospravi jih še takoj. Pusti jih, po stari 
krščanski navadi, stati 
do svečnice, saj boš šele 
tedaj, ko bodo trgovci 
in župani pogasili svoje 
luči, lahko v miru zrl tiho 

Luč, ki je (ponovno) prišla na svet! Pridruži se 
Sv. trem kraljem (oziroma Modrim, kakor jih 
modro imenuje Matej) ter ob zlato, miro in 
kadilo položi tudi svoj dar: žalost ali radost, 
bedo ali bogastvo, bolečino ali veselje … Kar 
pač premoreš. In ne odlašaj z obiskom, ker 
bodo trgovci rdeče debeluharje v izložbah kaj 
hitro zamenjali z drugimi maškarami. Res je, 
da smo kristjani v začetku svoje zgodovine 
poganom prevzeli praznike in običaje, jim dali 
novo vsebino in vdihnili dušo, a hudo res je 
tudi, da si zdaj novodobni in sodobni pogani 
krščanske praznike jemljejo nazaj. Predvsem 
pa jim kradejo dušo! Predragi brat, sestra, 
bova to mirno gledala?!? Če kaj, potem ti v 
prihajajočem letu želim blagoslova in zdrave 
pameti! 

Gregor Čušin

JANUAR, MESEC VERSKEGA TISKA

V Cerkvi na Slovenskem imamo danes kar 
celo paleto kakovostnega verskega tiska, 

ki nam omogoča ne le dobro seznanjenost z 
življenjem Cerkve pri nas in po svetu. Kar se 
mi zdi, da daje poseben pomen verskemu tisku, 
je zelo široka izbira vsebin, ki nam pomagajo 
pri iskanju odgovorov na življenjska vprašanja, 
pomagajo nam poglabljati versko znanje. Veliko 
je tudi vsebin, ki pripomorejo k duhovnemu 
poglabljanju, nekatere revije pa so lahko dober 
pripomoček pri molitvi. 

Po B. Potočnik, 
Radio Ognjišče



DOGODKI PRED NAMI
// 1. 1. Novo leto. Ker je letos na nedeljo, bodo 
ta dan sv. maše po nedeljskem razporedu. 
// 4.–7. 1. Molitev pred Najsvetejšim ob 17.00
// 5. 1. Zaključek koledovanja. Ob 16.30 zbor 
pri kamnitem mostu v Loki. Nato sv. maša v 
loški cerkvi. 
// 5. 1. Tretji sv. večer. Pokropimo in pokadimo 
stanovanja ter molimo rožni venec po družinah. 
// 6. 1. Sv. trije kralji: sv. maši ob 8.00 in 18.00
// 7. 1. Skavti – skupnost voditeljev ob 19.00 
// 10. 1. Seja ŽPS po sv. maši
// 11. 1. Molitev pred Najsvetejšim
// 13. 1. Sestanek za animatorje oratorija ob 
20.00
// 13. 1. ŽPZ Stane Habe iz Domžal  vabi na 
božični koncert z Manco Dornik – harmonika, 
Tomažem Habetom – orgle in  zborovodkinjo 
Andrejo Polanec.  Koncert bo v petek, 13. 
januarja 2023 , po sv. maši!
// 17. 1. Kateheza za starše 3. razreda verouka 
ob 19.00 
// 18. 1. Molitev pred Najsvetejšim ob 17.00
// 21. 1. Oratorijski dan
// 22. 1. Skupina Vera in luč ob 15.00 
// 24. 1. Sestanek za starše 7. razreda verouka 
ob 19.00 
// 25. 1. Molitev pred Najsvetejšim ob 17.00
// 29. 1. Družinska sv. maša ob 10.00. Sodeluje 
7. razred in starši. 

ORATORIJSKI DAN
Na pobudo Lucije Kavčič in Komende, 

ki obiskuje Škofijsko klasično gimnazijo v 
Šentvidu nad Ljubljano, bo v soboto, 21. 1. 
2023, v župnijskem domu v Mengšu in okolici 
enodnevni oratorijski dan. Začetek ob 9.00, 
zaključek s sv. mašo ob 18.00. Prispevek za 
stroške znaša 10 € na osebo. Tema: Sveti trije 
kralji. Program vsebuje kateheze, delavnice, 
kosilo, igre in sv. mašo. Prijave in informacije na 
klara.urbanija@stanislav.si. V prijavi navedite 
ime in priimek otroka, razred, posebnosti glede 
prehrane. 

ČIŠČENJE CERKVE:
 7. januar: V. Mengeš severno od Prešernove 
  in Kolodvorske

 14. januar:  M. Mengeš vzhodno od Liparjeve
 21. januar: Topole in Dobeno
 28. januar:  Pristava in M. Mengeš zahodno 
  od Liparjeve
 4. februar: V. Mengeš od Grobeljske 
  do Kolodvorske

DOBRA DELA: Bernarda Skok, r. Čad (87 
let): 5 maš in 50 € za orgle; Majda Keržič, r. 
Blejc (87 let): 10 maš in 200 € za orgle.

SKLAD ZA ORGLE: od 17. 11. do 14. 12. 
smo zbrali 680,00 €. Od prej 10.274,23 €, 
skupaj 10.954,23 €. Bog povrni! 

SVETI TRIJE KRALJI (6. 1.) 
Na horizontu našega srca sveti zvezda, ki 

nam ukazuje, naj hodimo vedno naprej, naj 
sledimo svojemu hrepenenju, dokler nas ne 
pripelje do doma, kjer je Marija z Detetom, 
do doma, kjer smo resnično doma. Zgodba o 
modrih nas opogumlja, naj zaupamo svojemu 
hrepenenju. To ni nikakršna romantika, vse 
se je že uresničilo. Boga bomo gledali, saj se 
nam je z učlovečenjem približal, toda videli 
ga bomo v nepomembnem človeku, v otroku 
v naročju njegove matere. Tam, kjer začutimo 
sprejetost, se nam približa sam Bog, ki nas 
varno nosi v svoji ljubeči roki. Ko najdemo stik 
z Božjim otrokom v sebi, nam Bog govori, da v 
nas deluje in nas prenavlja. Naša pot ni zaman. 
Prispeli bomo na cilj, našli bomo Boga, saj nam 
je v Jezusu že prišel naproti. (Anselm Grün, 
Blagoslovljen božič)

NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA (8. 1.) 
Vse Kristusovo poslanstvo lahko 

povzamemo v tem, da nas je prišel krstit v Sv. 
Duhu, da bi nas osvobodil sužnosti smrti in 
nam odprl nebo, dostop resničnega in polnega 
življenja, ki je vedno novo potapljanje v 
prostranost bivanja, medtem ko nas veselje 
preprosto prevzame (Rešeni v upanju, CD 
118,12). Molimo za vse kristjane, da bi vedno 
bolj razumeli dar krsta in bi se ga zavzeli živeti 
dosledno ter tako pričali za ljubezen Očeta in 
Sina in Svetega Duha (Benedikt XVI.).

Priprava na sv. krst je običajno 1x na mesec. 



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/

Pogoj je, da so kandidati. V decembru ni bilo 
krščevanja, očitno ga ne bo niti v januarju. 
Starši prijavite otroka za krst v župnijski 
pisarni. Če ste cerkveno poročeni, prinesite s 
seboj družinsko knjižico in otrokov rojstni list. 
Če so botri iz druge župnije, tudi potrdilo o 
sposobnosti za botra. Ko imam kandidate za sv. 
krst, razpišem tudi termin za pripravo staršev in 
krstnih botrov na ta zakrament. 

VEROUK
Zakaj se nam je moral Bog pokazati, da 

vemo, kakšen je? Človek lahko z razumom 
spozna, da Bog obstaja, ne pa, kakšen je 
Bog v resnici. Ker pa je Bogu ljubo, da bi ga 
spoznali, se nam je razodel (KKC 50–53, 68–
69). Bogu se ni bilo treba razodeti. To je storil 
– iz ljubezni. Kakor lahko v človeški ljubezni 
o ljubljenem človeku nekaj vemo le tedaj, ko 
nam odpre svoje srce, tako vemo nekaj o Božjih 
najbolj notranjih mislih le zato, ker se je večni 
in skrivnostni Bog iz ljubezni do nas razodel. 
Bog je vse od stvarjenja vedno govoril ljudem, 
najprej po očakih in prerokih do dokončnega 
razodetja v svojem Sinu Jezusu Kristusu. 
V njem se nam je zaupal in nam za vedno 
ponazoril svoje notranje bistvo.

Kakšno vlogo igra Sveto pismo v Cerkvi? 
Cerkev zajema svoje življenje in svojo moč iz 
Svetega pisma (KKC 103–104, 131–133, 141). 
Razen Kristusove navzočnosti v sveti evharistiji 
Cerkev ničesar ne časti bolj kakor Božjo 
navzočnost v Svetem pismu. Med sv. mašo 
poslušamo evangelij stoje, saj nam v človeških 
besedah, ki jih poslušamo, govori Bog sam.

V čem je enakost vseh ljudi? Vsi ljudje smo 
enaki v tem, da imamo isti izvor v ustvarjalni 
Božji ljubezni. Vsi imamo v Jezusu Kristusu 
svojega rešitelja. Vsi smo določeni za to, da 
najdemo v Bogu svojo srečo in večno blaženost 
(KKC 360–361). Zato smo vsi ljudje bratje in 
sestre. Kristjani ne bi smeli biti solidarni le z 
drugimi kristjani, ampak z vsemi ljudmi in bi se 
morali energično upreti vsem rasnim, spolnim 
in ekonomskim delitvam ene človeške družine.

Najlepša ženska. Skupina moških je 
razpravljala, kakšna je po njihovo najlepša 
ženska na svetu. Eden je rekel, da taka, ki ima 
kakor oglje črne oči z ognjenim pogledom. 
Drugemu je lepša taka s sinje modrimi očimi, 
globokimi kakor nebo. Tretjemu bi bile najbolj 
všeč ženske z rjavimi očmi … O laseh je prvi 
govoril, da so lepše ženske s kratkimi lasmi, 
drugi pa, da take, ki jim lasje segajo vse do 
pasu. Eni so se navduševali nad ženskami 
visoke postave, dostojanstvene hoje, drugi pa 
nad manjšimi, drobnejšimi. Vsak od njih je 
menil, da je njegov okus odločilen, in poskušal 
prepričati druge o pravilnosti svojih sodb. 
Spoznali so, da ne bodo prišli do soglasja, zato 
so sklenili, da gredo do modreca. »Med nami 
se je vnel prepir o ženski lepoti in nikakor se 
ne moremo zediniti. Povej nam ti, modri mož, 
katera ženska je najlepša na svetu?« Starec 
se je zagledal v daljavo in se od časa do časa 
nasmehnil, nazadnje pa dejal: »Tista, ki jo 
ljubiš.« Po B. Rustja, Zgodbe za skladen zakon 
in družino
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