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številka 22

Vsak, kdor zvesto hodi za 
Kristusom, ima v sebi luč 

življenja. Vsi smo poklicani, da 
luč dobrote, poštenja, iskrene 

in žive vere prižigamo tudi 
drugim. 

Janez Zupet

POSTNI ČAS 

Že vse od 4. stoletja obhaja Cerkev štirideset 
dni pred veliko nočjo kot sveti čas. V 

začetku je bil to čas, v katerem so se katehumeni 
pripravljali na svoj krst, ki je bil na velikonočno 
vigilijo. To je bil tudi čas javne pokore, v 
katerem so ljudje, ki so javno grešili, delali 
pokoro, da bi bili na veliki četrtek ponovno 
sprejeti v Cerkev. Sčasoma se je v ta čas pokore 
vključila vsa krščanska skupnost, da bi pokazala 
svojo pripravljenost za spreobrnjenje in ob tem 
obnovila svoj lastni krst. Oba vidika še danes 
prežemata post. Gre za to, da se spomnimo 
svojega krsta: če razmišljamo o njem, se 
sprašujemo po svoji identiteti kristjana. Kaj mi 
to sploh pomeni? Kaj me je pri krstu nagovorilo 
in kaj se je z menoj zgodilo? Obredi krsta mi 
povedo, kdo sem kot kristjan. 

Krst je očiščujoča kopel. Očisti nas 
vseh motenj, vsega, kar onemogoča v nas 
pravo podobo Boga. Post je čas očiščevanja: 
zaobjema očiščenje, ki se je zgodilo pri krstu, 
saj nas očiščuje zunanje in notranje. Post od jedi 
in pijače čisti telo, molitev in duhovne vaje, ki 
si jih za ta čas zadamo, pa čistijo našega duha. 

Vsi smo v teh postnih dneh, ki jih 
začenjamo na pepelnično sredo z obredom 
pepeljenja, povabljeni, da v našem življenju kaj 
spremenimo. Ampak ne zgolj na zunaj, temveč 
tudi navznoter. To je namreč tudi čas urjenja za 
notranjo svobodo. Radi bi se osvobodili nuje, 
da bi morali vsako potrebo takoj izpolniti. To 
ne velja samo za jed in pijačo, ampak za vse 
naše potrebe. Vadimo se v tem, da bi lahko 
sami odločali, katero potrebo bomo izpolnili in 
katere ne – in tudi, kdaj jo bomo zadovoljili. 

Si že izbral/a svoj izziv za te postne dni?
Po: A. Grün, Oče, odpusti jim

POROČILO O DELU ŽUPNIJSKE 
KARITAS MENGEŠ V LETU 2022

Sodelavci ŽK Mengeš smo že sredi dela, 
oziramo pa se še v preteklo leto in v 

pričujočem poročilu v nekaj odstavkih 
predstavljamo naše delovanje.

Pomoč s hrano, higienskimi potrebščinami, 
obleko, obutvijo in različno opremo

Za nakup hrane in higienskih pripomočkov 
smo porabili 802,89 EVR. Iz trgovskega 
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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.

Vsaka pristna kultura, 
ki želi resnično služiti 

človeku, mora biti odprta 
za nadnaravno, za Boga. 

Benedikt XVI.

podjetja Mercator smo dobili 343 kg donirane 
hrane, 50 kg so nam je podarili posamezniki. 
Iz intervencijskih zalog EU smo razdelili 
7769 kg moke, riža in testenin, 8504 l mleka, 
1015 l olja, 84 kg marmelade in 6874 kosov 
zelenjavnih konzerv. To hrano je prejelo 111 
družin, posameznikov in skupnosti, skupaj 
502 prejemnika. Med njimi so bile 3 begunske 
družine in 4 posamezniki iz Ukrajine. Obleka, 
obutev, športna in gospodinjska oprema je 
podarjena in na razpolago vsem.

Pomoč s šolskimi potrebščinami
Razdelili smo 15 podarjenih šolskih torb in 

60 zvezkov; 210 zvezkov pa smo dobili z OŠ 
Mengeš, ki je v okviru akcije Škofijske karitas 
Podari zvezek spodbudila učence. Zvezke smo 
razdelili otrokom iz socialno ogroženih družin.

Odhodki
Skupni letni izdatki so znašali 9097,00 

EVR in zajemajo nakup hrane, pisarniškega 
materiala, voščilnic, poštne stroške, bančne 
storitve, obdaritev ob Miklavžu, obdaritev za 
božič, plačila položnic naših prosilcev, pomoč 
pri plačilu kurjave in nekatere druge izdatke.

Vir prihodkov
Občina Mengeš nam je zagotovila 26,67% 

sredstev; drugi vir so dobrotniki in donatorji

Aktivnost ŽK
Naša dejavnost je 

potekala vse leto; ne gre 
le za obiske prosilcev ob 

prejemu paketov hrane. Velikokrat je potreben 
pogovor, nasvet. Poleg torkovih aktivnosti  
prihajajo mnoge obveznosti občasno, velikokrat 
nenadno. 

Zadnjo soboto v marcu smo v Mengšu 
organizirali srečanje 3. arhidiakonata nadškofije 
Ljubljana. Za veliko noč, binkošti in božič smo 
s pomočjo skavtov pripravili voščilnice za 
občane nad 75 let starosti. Za god sv. Miklavža 
smo obdarili oskrbovance zavoda Prizma, 
enota Mengeš. Za božič smo skromno obdarili 
oskrbovance Doma počitka Mengeš in Doma 
sv. Katarine. Naša sodelavka Marija ima v 
Domu počitka Mengeš pogovorno skupino.

Zaključek
V letu 2022 smo opravili 1920 prostovoljnih 

ur. Rednih sodelavcev je 9, drugi so občasni 
– lahko jih pokličemo in povabimo, ko je 
potrebno. Seveda je naravno, da se sodelavci 
staramo, zato iskreno vabimo k sodelovanju 
mlajše prostovoljce. Vsem, ki nam kakorkoli 
pomagate – z darovi, delom ali dobro mislijo 
in molitvijo, se prisrčno zahvaljujemo. Še 
posebno se zahvaljujemo delavcem Filca o.o. 
in gospodu Marjanu Žnidarju za pomoč pri 
prevozu EU hrane iz skladišča in raztovarjanju 
v naših prostorih. Hvala! Ostanimo povezani!

Sodelavci Župnijske karitas



STATISTIKA ŽUPNIJE MENGEŠ 2022

Krsti: v letu 2022 je bilo krščenih 26 otrok, 
od tega 8 iz cerkvenega zakona, 5 iz civilnega, 
13 pa iz zunajzakonske zveze. 19 jih je bilo 
krščenih v prvem letu življenja, 7 pa v starosti 
od 2. do 6. leta. Po spolu je bilo 15 dečkov in 
11 deklic. Leta 2021 je bilo krstov 34. Torej lani 
8 manj. 

Prvo sveto obhajilo: vseh prvoobhajancev je 
bilo 29. Slovesnost je bila v nedeljo, 8. maja. 
Leta 2021 je bilo prvoobhajancev 32 – trije več. 
Obhajil je bilo podeljenih približno 33.100, 
kar je skoraj še enkrat toliko kakor leta 2021, 
ko jih je bilo nekaj manj od 18.000. Vzrok pa 
je, da so bili v letu 2021 strožji ukrepi zoper 
korona virus in zato je bilo manj ljudi pri sv. 
mašah. Štetje smo imeli 5. in 6. novembra 2022 
– k štirim mašam je prišlo 613 ljudi, spomladi 
12. in 13. marca 2022 pa 537. Leta 2021, ko 
je bilo štetje 13. in 14. novembra, pa jih je 
bilo le 430. Številka torej raste in upam, da bo 
še naraščala. Od časa pred korono, ko je bilo 
797 nedeljnikov, se je število skrčilo za 23 % 
oziroma za 184 nedeljnikov. Zelo me zanima, 
koliko jih bo v letu 2023: bo številka še rasla ali 
smo dosegli vrh? 

Birma: v letu 2022 je bilo 66 birmancev iz 8. 
in 9. razreda, leta 2021 pa jih je bilo 78 iz 9. 
razreda in 1. letnika srednje šole. Zaradi strogih 
ukrepov glede korona virusa smo takrat imeli 
kar 4 birmanske slovesnosti. Ker je cerkev 
dovolj velika, bomo imeli odslej birmansko 
slovesnost na dve leti. Značilnost te slovesnosti 
je tudi, da poteka na soboto, tako da so poleg 
birmancev navzoči le njihovi sorodniki. 

Poroke: v letu 2022 se je v naši župniji poročilo 
5 parov: dve poroki sta bili v Loki, tri pa v 
Mengšu. Najmlajša nevesta je dopolnila 25 let, 
najstarejša pa 37. Najmlajši ženin je imel 25 
let, najstarejši pa 36. V letu 2021 so se poročili 
le trije pari – lani sta bili torej dve poroki več. 
Toda to še vedno ni veliko v primerjavi z leti, ko 
je bilo po 20 do 30 cerkvenih porok.

Pogrebi: v letu 2022 je bilo 52 cerkvenih 
pogrebov, 6 več kakor leta 2021. Pokopali smo 
25 moških in 27 žensk. Najmlajši moški Slavko 
Zabret je imel 56 let in 6 mesecev, najstarejši 
moški Frančišek Košak pa 95 let in 5 mesecev. 
Najmlajša ženska Branka Kopina je doživela 
61 let in 3 mesece, najstarejša ženska Antonija 
Levec pa 96 let. Večina pogrebov je bila žarnih. 
Vse tri zakramente: spoved, obhajilo, bolniško 
maziljenje, je prejelo 7 oseb, še 13 pa jih je 
prejelo bolniško maziljenje, skupaj 20. To je 
precej bolje kakor 2021, ko jih je bilo le 10. 

Imeli smo nekaj predavanj: pisatelja Ivana 
Sivca, duhovnika dr. Janeza Juhanta, duhovnika 
Antona Brčana in kar trikrat duhovnika dr. 
Bogdana Dolenca.

V drugi polovici avgusta smo imeli oratorij, 
ki ga je obiskalo 140 otrok, za katere je skrbelo 
38 animatorjev. Ministrantov je 18. V župniji 
deluje pet pevskih zborov: dva mešana, 
vokalno-instrumentalna skupina, mladinski 
in otroški zbor. Verouk obiskuje 260 otrok. 
Vseh skavtov je 86, nekateri so seveda tudi iz 
drugih župnij. Otroci in odrasli sodelujejo tudi 
pri Slomškovi bralni znački. Obstaja verouk 
za odrasle. Na soboto pred žegnanjsko nedeljo 
smo imeli sv. mašo za zakonske jubilante in 
slovesnosti se je udeležilo 29 parov. Imamo 46 
bralcev beril. Silno prizadevne so sodelavke in 
sodelavci Karitas. Za čiščenje cerkve skrbi 5 
skupin in zanje je bilo organizirano romanje na 
Višarje. Župnijski dom od oktobra čistijo starši 
veroučencev. Enkrat na mesec je sv. maša v 
Domu počitka. Za prvi petek oba duhovnika 
skupaj obiščeva 7 bolnikov ali starejših. 

Gospodarska statistika: do konca aprila smo 
še zbirali sredstva za obnovljeno fasado na 
cerkvi (sprednja stran). Ker je bilo v skladu 
zbranih nekaj nad 54.000 €, stroški pa so bili 
približno 89.000 €, smo preostanek plačali iz 
nedeljskih in prazničnih puščic. S 1. majem 
smo ustanovili sklad za obnovo orgel. Do 
novega leta se je vanj nateklo 13.839,23 €. V 
župnijski cerkvi je prostor ob zakristiji, kjer 
je bila včasih peč za ogrevanje, dobil novo 



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/

opremo: nove omare za mašne plašče in albice. 
V loški cerkvi je odstranjen del ometa, kamor 
je prodirala vlaga. Cerkev želimo prekriti tudi 
z novim bobrovcem, jo prebeliti in dokončati 
restavriranje oltarjev. V skladu za njeno obnovo 
se je v letu 2022 zbralo 50.000 €. 

DOGODKI PRED NAMI:
// 1.–4. 2. molitev pred Najsvetejšim ob 17.00
// 2. 2. svečnica, sv. maši ob 8.00 in 18.00 
// 3. 2. sv. Blaž – blagoslov sv. Blaža in prvi 
petek, obisk bolnikov po domovih 
// 4. 2. vpis sv. maš za marec in april od 
7.00–8.30. 
// 4. in 5. 2. ženski ofer za obnovo orgel, 
celonočno češčenje 
// 6. 2. verouk za odrasle po sv. maši. 
// 6.–12. 2. zimske počitnice 
// 6. 2. verouk za odrasle 
// 8. 2. molitev pred Najsvetejšim
// 14. 2. seja ŽPS po sv. maši 
// 15. 2. molitev pred Najsvetejšim ob 17.00
// 19. 2. družinska sv. maša ob 10.00, sodeluje 
8. razred
// 19. 2. skupina Vera in luč ob 15.00
// 22. 2. molitev pred Najsvetejšim ob 17.00
// 22. 2. pepelnica – pepeljenje, strogi post, sv. 
maši ob 8.00 in 18.00
// 24 .2. međugorska molitev ob 17.00 
// 24. 2. križev pot po sv. maši, ki se začne ob 
18.00
// 26. 2. prva postna nedelja, pobožnost 
križevega pota ob 15.00 v župnijski cerkvi 
// 28. 2. sestanek za pripravo misijona

ČIŠČENJE CERKVE: 
 4. februar:  V. Mengeš od Grobeljske 
  do Kolodvorske
 11. februar:  V. Mengeš severno od Prešernove 
  in Kolodvorske
 18. februar:  M. Mengeš vzhodno 
  od Liparjeve
 25. februar:  Topole in Dobeno
 4. marec: Pristava in M. Mengeš, 
  zahodno od Liparjeve

DOBRA DELA – Slavka in Janez Tome(73  
in 78 let): 5 maš in 530 € za orgle. Frančišek 
Košak (95 let): 8 maš in 300 € za orgle. Ana 
Gale r. Keržič (87 let): 2 maši in 70 € za orgle. 
Jožef Bergant (88 let): ena maša. Moški ofer (7. 
in 8. 1.) za obnovo orgel: 2213, 06 €. Koledniki 
iz Mengša in Loke so zbrali za misijone 5222,67 
€. Bog povrni! 

SKLAD ZA OBNOVO ORGEL: od 15. 12. 
do 31. 1. smo zbrali 2885,00 €, od 1. 1.–14. 
1. pa 7.374,56 €. Od prej 10.954,23 €, skupaj 
21.213,79 €. Bog povrni! 

ODDANE SV. MAŠE: Neža Borin (3x), Janez 
Jenko (5x), Alojzija Zaletelj (3x).
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