Praznik svete družine
V Katoliški Cerkvi praznik svete družine
obeležujemo v spomin na družinsko
skupnost, ki so jo sestavljali Božji Sin Jezus
iz Nazareta, njegova mati Marija in krušni
oče Jožef. Praznujemo ga prvo nedeljo po
božiču, nedeljo pa poimenujemo nedelja
svete družine. V primerih, ko božič obhajamo
na nedeljo, praznik svete družine praznujemo
30. decembra.
Življenje nazareške družine je v Svetem
pismu skopo opisano. Evangeliji poročajo
le o Jezusovem rojstvu v Betlehemu,
obisku modrih z Vzhoda, begu v Egipt in
o Jezusovem najdenju v templju. Praznik
svete družine je tudi praznik vsake človeške
družine, ki nastane s poroko med možem
in ženo. Glavni namen dneva je predstaviti
vzajemnost, spoštovanje in ljubezen, ki so jih
v medsebojnih odnosih živeli Jezus, Marija in
Jožef.
Družinsko življenje je kraj posvečevanja
članov družine, zato je sv. Janez Krizostom
kristjane spodbujal, naj iz svojih družin
ustvarijo družinsko Cerkev. To lahko storijo
tako, da osebni odnos z Jezusom postavijo v
središče osebnega in družinskega življenja.
Veroučenci in njihovi starši
Med 22. decembrom in 7. januarjem imajo
otroci veroučne počitnice, tako da v tem
času ne bo rednih veroučnih srečanj.

Na praznik Svete Družine, 30. decembra, bo
pri obeh sv. mašah blagoslov otrok.
V soboto, 6. januarja, bomo pri sveti maši
ob 18. uri zaključili adventno in trikraljevsko
akcijo. Veroučenci naj k tej sv. maši prinesejo
svoje adventne prihranke akcije »Otroci za
otroke«.
Razstavo slovenskih jaslic
Kulturno društvo Groblje pripravlja 8.
razstavo slovenskih jaslic. Odprtje razstave
bo sredo, 26. decembra 2018, ob 15. uri, v
Kulturnem domu Groblje.
Unikatne izdelke bodo razstavljali ljubitelji
jaslic iz domačega kraja in vseh koncev
Slovenije. Odprtje razstave bo popestreno
s kulturnim programom, v katerem bodo
sodelovali otroški in mladinski pevski zbor
Župnije Jarše in recitatorji.
Blagoslov jaslic bosta opravila ljubljanski
nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore in
domači župnik Matjaž Križnar.
Razstava bo odprta še od 27. 12. 2018 do
6. 1. 2019 od 10. do 12. ure in od 15.30 do
18. ure. Lepo vabljeni!
Koledovanje 2018
Od leta 1994 se preko Misijonskega središča
Slovenije obuja star običaj koledovanja, ki
mu dodajamo pomen solidarnosti. Otroci in
mladi, ponekod pa tudi starejši, kot koledniki
hodijo od hiše do hiše, prepevajo in prinašajo
blagoslov. Z zbranimi sredstvi vsako
leto podpremo več projektov slovenskih
misijonarjev.
V naši župniji lahko kolednike pričakujete v
petek, 28. ali soboto, 29. decembra v dopoldanskem času. V imenu misijonarjev iskrena
hvala za vsak vaš dar in Bog vam povrni.
Teden molitve za edinost kristjanov
Že vrsto let kristjani obhajamo molitveno
osmino za edinost in sicer med 18. in 25.
januarjem. Ta vsako leto poveže med seboj
kristjane vseh veroizpovedi, ko se srečujemo,
premišljujemo Božjo besedo in skupaj
molimo. K stanovitnosti v molitvi in delu za
edinost smo danes poklicani tudi mi, vsak

po svojih močeh, saj je skrb za obnovitev edinosti stvar celotne
Cerkve, tako pastirjev kot vsakega vernika posebej.
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Za župnijo lahko darujete na
TRR odprt pri NLB d.d.:
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Pisarna je odprta vsak
ponedeljek od 16.00 do
17.30, ter vsak torek od
10.00 do 12.00. V juniju,
juliju in avgustu je župnijska
pisarna odprta samo po
vsaki sveti maši. Na cerkvene
in državne praznike je
župnijska pisarna zaprta.
Redno spovedovanje je v
četrtek pred prvim petkom
po sv. maši in na vašo željo
po dogovoru.
Krsti so vsako tretjo nedeljo
v mesecu v župnijski cerkvi.
Potrebne so predhodne
prijave v župnijski pisarni v
času uradnih ur.
Za cerkveno poroko naj se
oglasita zaročenca vsaj tri
mesece prej v župnijski
pisarni v času uradnih ur.
Bolnike in ostarele obiskujem po domovih vsak prvi
petek v mesecu. Domači
poskrbite za duhovno
oskrbo svojih najbližjih in
sporočite potrebo po obisku
domačemu župniku.
Za dan in uro cerkvenega
pogreba se najprej dogovorite z domačim župnikom.
Župnijska knjižnica je
odprta po predhodnem
dogovoru.
Glasilo izdaja Župnija Jarše
odg. Matjaž Križnar, župnik

Svetopisemski maraton
Pred nedeljo Svetega pisma, bo v soboto, 26. januarja, od 15.
do 22. ure v naši kapeli potekal svetopisemski maraton. Nedeljo
prej bo na voljo seznam, kamor se boste lahko vpisali za branje,
kdor seveda želi; na sam marton pa povabljeni prav vsi - tudi
tisti, ki želite Božjo besedo zgolj poslušati in premišljevati.
Blažev blagoslov
Na god mučenca sv. Blaža v nedeljo, 3. februarja, boste lahko
pri obeh sv. mašah prejeli poseben blagoslov, ki ga Cerkev
podeljuje na god sv. Blaža. Duhovnik verniku položi pod vrat
prekrižani sveči in moli, da bi ga priprošnja sv. Blaža varovala zla
in bolezni v grlu.

G robeljski
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O Z N A N I LO Ž U P N I J E J A R Š E
24. december 2018 - 3. februar 2019

Od vseh strani je zazvonilo, od vzhoda do zahoda; od
neizmernega neba so lile božične pesmi,
vrele so iz zimske zemlje.
To je bil dan, ko se je rodil Človek in vsa srca so se odpirala njemu
v hvalo iz ljubezni, vsa srca so zahrepenela k njemu.

OPZ župnije Jarše vabi na letni koncert. Letošnji koncert bo
nekoliko prej kot običajno, saj bodo peli božične pesmi. Lepo
vas vabijo, da jim prisluhnete v nedeljo, 13. januarja 2019, ob 18.
uri, v župnijski kapeli.
Krašenje in čiščenje cerkve po naseljih
• 30. december, Sveta družina
Srednje Jarše
• 6. januar, Gospodovo razglašenje
Zgornje Jarše
• 13. januar, Jezusov krst
Rodica/Češminova/Bernikova/okolica
• 20. januar, 2. nedelja med letom
Slomškova/Jelovškova
• 27. januar, Nedelja Svetega pisma
Spodnje Jarše/Petrovčeva/Trdinova/okolica
• 3. februar, 4. nedelja med letom
Srednje Jarše
Molitvena ura Božjega Usmiljenja bo v ponedeljek, 21. januarja,
po večerni sv. maši.
Redno srečanje sodelavcev Karitas bo v ponedeljek, 7. januarja,
ob 19. uri v sejni sobi župnišča. Sodelavci, lepo vabljeni.
Redna seja ŽPS bo v torek, 8. januarja. Začeli bomo s sv. mašo
ob 18. uri v cerkvi. Člani in članice, lepo vabljeni.
Bolne in ostarele po domovih bom obiskoval v petek,
4. januarja ter petek, 1. februarja, dopoldan.

www.zupnija-jarse.net

evangelija ne navaja števila oseb, pač pa
pravi, da so prinesli trojen dar: zlato, kadilo
ter miro in od tod tudi sklep, da so bili
darovalci trije. Njihova imena v evangeliju
niso zapisana, v različnih inačicah pa so
znana iz treh legend. Imena iz zadnje so se
razširila na Zahodu in se glasijo: Gašper, Miha
in Boltežar.
Večer pred praznikom je po izročilu tretji
sveti večer (prvi je pred božičem, drugi
pa na silvestrovo pred novim letom), zato
je na Slovenskem v navadi kropljenje z
blagoslovljeno vodo in kajenje s kadilom po
vseh prostorih hiše, na vhodna vrata pa se
napiše začetnice imen treh kraljev z letnico
novega leta: 20 + G + M + B + 19.

(Hiša Marije Pomočnice – Ivan Cankar)
Ob 100-letnici smrti Ivana Cankarja in 120-letnici rojstva Lojzeta
Mava naj vam skupaj s škofi in sodelavci voščim blagoslovljen
božič, v novem letu pa čim več upanja in zmagoslavja ter jasnega
pogleda na cesti v veselo večnost.
Vaš župnik Matjaž Križnar

Veselite se v Gospodu
zmeraj; ponavljam
vam, veselite se. Vaša
dobrota bodi znana
vsem ljudem. Gospod
je blizu. Nič ne skrbite,
ampak ob vsaki
priložnosti izražajte
svoje želje Bogu z
molitvijo in prošnjo, z
zahvaljevanjem. In Božji
mir, ki presega vsak um,
bo varoval vaša srca
in vaše misli v Kristusu
Jezusu.
Flp 4,4-7

27. če.
28. pe.

Štefan, diakon in prvi mučenec
K 8 + Štefka Smrkolj
C 10 + Avguštin Cotman obl
KD 15 Odprtje razstave in blagoslov
slovenskih jaslic / nadškof
msgr. Stanislav Zore
Janez, apostol, evangelist
K 18 + Vladimira Gorjup
Nedolžni otroci, mučenci
K 18 + Ela Gnidovec 30. dan
Za zdravje
Narodni dan molitve za
nerojeno človeško življenje

29. so. K 18 + Stanislav Zalogar obl
30. ne.

Sveta družina
K 8 Za žive in rajne župljane
C 10 + Pepca Juhant

31. po. C 18 + Janez Ručigaj
Drugi sveti večer
01. to.

02. sr.

Marija, Božja Mati
K 8 + Ivan Majdič
C 10 + Hedvika Ravnikar
Bazilij Veliki, škof
Doma ni sv. maše

03. če. K 18 Za duhovne poklice
Molitvena ura za duh. poklice
04. pe.

Prvi petek v mesecu
K 18 + Sidonja Watzak
Litanije Srca Jezusovega

05. so. K 18 + Dragica in Martin Petek obl
+ Terezija Tomec
Tretji sveti večer

+ Janez Ručigaj

10. če. K 18 + Jože Narobe ml. obl
11. pe.

Pavlin Oglejski II., škof
K 18 + Hedvika Ravnikar 30. dan

12. so.

K 18 + Stane Osenk obl
+ družine Kepec

13. ne.

Jezusov krst
K 8 Za žive in rajne župljane
C 10 + Marta Marija Jesenšek obl
K 18 Koncert OPZ Jarše

14. po.

Doma ni sv. maše

15. to.

Doma ni sv. maše

16. sr.

Doma ni sv. maše

17. če.

Anton (Zvonko), puščavnik
Doma ni sv. maše

18. pe.

Začetek tedna molitve za
edinost kristjanov
Doma ni sv. maše

19. so. K 18 + Feliks Andrejka obl
20. ne.

2. nedelja med letom
K 8 Za žive in rajne župljane
C 10 + Anton Slabič, Anton Gabršček

21. po.

Agnes (Neža, Janja), devica
C 18 Molitven ura Božjega Usmiljen.

22. to.

Doma ni sv. maše

23. sr.

Doma ni sv. maše

24. če.

Frančišek Saleški, škof
K 18 + Gorazd Mal

25. pe.

Spreobrnitev apostola Pavla
K 18 + Janez Juhant

26. so.

Timotej in Tit, škofa
K 15 Svetopisemski maraton
K 18 + Franc Kralj obl

20. ne.

+ Terezija Tomec

Janez Bosko, duhovnik
K 18 + Janez Ručigaj
Molitvena ura za duh. poklice

01. pe.

Prvi petek v mesecu
K 18 + Vladimir in Marija Merela
Litanije Srca Jezusovega

02. so.

Jezusovo darovanje - svečnica
K 18 + družine Hočevar
V zahvalo za zdravje

03. ne.

Blaž, škof in mučenec
4. nedelja med letom
K 8 Za žive in rajne župljane
C 10 + Peter Bider ml., st., in Ivanko
Blagoslov zoper bolezni v grlu

Razpored bralcev
Božje Besede in sestavljalcev uvodov

24. po.

Otroška polnočnica
K 18 T. Kovačič, prostovoljec

25. to.

Božič
C 00 B. Presekar, M. Jeglič
K 8 R. Košenina, M. Cerar
C 10 J. Pirnat, K. Lavrač

26. to.

Štefan, prvi mučenec
K 8 P. Ručigaj, A. Markič
C 10 R. Strehar, Ž. Gradišar

29. so. K 18 K. Gradišar, prostovoljec
30. ne.

Sveta družina
K 8 V. Pograjc, T. Ručigaj
C 10 N. Cotman, T. Gorjup
S. Podpeskar, uvodi

05. so. K 18 R. Poljanšek, prostovoljec
06. ne.

Gospodovo razglašenje
K 8 M. Kovačič, I. J. Kumše
C 10 M. Joger, A. Hribar

Lk 3,15-22

Jezusov krst
K 8 K. Košenina, M. Cerar
C 10 mladinec, mladinec
2. nedelja med letom
K 8 T. Klopčič, L. Osenk
C 10 B. Presekar, M. Jeglič

Jn 2,1-11

31. če.

13. ne.

19. so. K 18 R. Poljanšek, prostovoljec

29. to. C 18 + Hedvika Ravnikar
30. sr. K 7

K 18 K. Gradišar, prostovoljec

26. so. K 18 K. Gradišar, prostovoljec
27. ne.

Nedelja Svetega pisma
K 8 V. Pograjc, T. Ručigaj
C 10 J. Pirnat, K. Lavrač
Marjana Kovačič, uvodi

02. so.

Jezusovo darovanje
K 18 R. Poljanšek, prostovoljec

03. ne.

4. nedelja med letom
K 8 J. Stražiščar, T. Stražiščar
C 10 R. Strehar, Ž. Gradišar

Lk 4,14-21

26. sr.

09. sr. K 7

Tomaž Akvinski, duhovnik
C 18 + Anton Resnik

12. so.

Lk 4,21-30

Darovanje (»ofer«) za obnove strehe

08. to. C 18 + Terezija Tomec
Redna seja ŽPS

28. po.

Nedelja Svetega pisma
K 8 Za žive in rajne župljane
C 10 + Doroteja Šuštar

09. so. K 18 K. Gradišar, prostovoljec
10. ne.

5. nedelja med letom
K 8 T. Kovačič, T. Klopčič
C 10 N. Cotman, T. Gorjup

Lk 5,1-11

Božič
C 00 Za žive in rajne župljane
K 8 + rodbine Dominko
C 10 + Vladimir in Marija Merela

07. po. C 18 + Anton Resnik
Redno srečanje žup. Karitas

27. ne.

Lk 2,1-14

25. to.

Otroška polnočnica
K 1730 Božičnica in blagoslov jaslic
K 18 + Marija in Stane Žargi obl
Prvi sveti večer

Gospodovo razglašenje
K 8 Za žive in rajne župljane
C 10 + Franc Kešnar
+ Alojz in pokojni Ručigaj

Lk 2,41-52

24. po.

06. ne.

Mt 2,1-12

Razpored svetih maš,
mašnih namenov in nekaterih dogodkov

120 let od rojstva rojaka Alojzija Mava
Naš rojak Lojze Mav se je rodil 21. 6. 1898 v
mežnariji v Grobljah. Šolal se je v Zavodu
sv. Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano. Po
gimnaziji se je vpisal na Teološko fakulteto
v Ljubljani. Po enem letu študija je vstopil
med lazariste. Po opravljenem noviciatu ga
je leta 1924 škof Jeglič posvetil v duhovnika.
Novo mašo je imel 30. junija v cerkvi Srca
Jezusovega v Ljubljani. Zatem je deloval pri
sv. Jožefu v Celju, kjer so ga ljudje prepoznali
kot dobrega pridigarja in spovednika. Po
6 letih je odšel v Beograd, kjer je prišlo do
nesporazuma z vodstvom lazaristov. To ga je
zaznamovalo za celo življenje. Po nedolžnem
je bil obsojen in kaznovan. Po prestani
kazni je l. 1938 prišel v Ljubljano in prevzel
službo organista v frančiškanski cerkvi na
Tromostovju; v tamkajšnjem samostanu
je tudi živel. Ta leta so bila zaznamovana
s trpljenjem in prav iz tega so se rodile
njegove najlepše pesmi. Kljub temu, da Lojze
Mav ni imel posebne glasbene izobrazbe,

so njegove pesmi slovenskim pevcem in
poslušalcem prirasle k srcu – najbrž zato, ker
je bolj kot z glavo skladal s svojim srcem.
Zaradi predanosti službi organista in zaradi
zglednega življenja mu je škof Anton Vovk
pri Svetem sedežu pridobil dovoljenje, da je
lahko spet (sicer samo zasebno) maševal.
Na Brezmadežno leta 1959 je tako obhajal
svojo »drugo novo mašo.« Kmalu zatem
je bil sprejet med duhovnike ljubljanske
škofije. Vedno se je rad vračal domov k
družini svojega brata Franca, ki je imel 13
otrok. Tja je prišel tudi po možganski kapi,
po kateri ni mogel več hoditi; domači so
nekaj časa skrbeli zanj, nato pa so ga k sebi
vzeli lazaristi. V večnost je odšel 23. 7. 1977.
Na pogrebu na ljubljanskih Žalah so mu ob
odprtem grobu peli njegovo pesem »Marija,
Mati moja.«
Letos mineva 120 let od njegovega rojstva.
Pevci bodo ob tem jubileju pri polnočnici
izvajali njegovo »Pastoralno mašo,« ki jo je
napisal na temo slovenskih božičnih pesmi.
Prav je, da se svojega rojaka spominjamo
in da smo nanj ponosni. Skladatelja bomo
gotovo najlepše počastili tako, da radi
zapojemo kakšno njegovo pesem. Naj nam
bo obletnica tudi spodbuda za dejavno
sodelovanje pri bogoslužju – tokrat z našim
petjem, ki naj nas vodi h Gospodu.
Narodni dan molitve za nerojeno življenje
Praznik nedolžnih otrok, 28. december,
je tudi Narodni dan molitve za nerojeno
človeško življenje. Vabimo, da na ta dan še
posebej molimo za vse nerojene otroke,
splavljene in tiste, ki jim grozi splav, ter za
ozdravljenje notranjih ran.
Božično praznovanje v naši župniji
Pred nami so trije sveti večeri (24. december,
31. december in 5. januar), ko naj se vsa
družina zbere skupaj ob molitvi ter pokropi
in pokadi prostore svojega doma.
Družinska polnočnica bo v ponedeljek, 24.
decembra, z začetkom ob 17.30, v kapeli.
Otroški zbor bo pripravil božičnico, ob 18. uri
pa bo sledil blagoslov jaslic in nato otroška
božična sv. maša.

Osrednja polnočna sveta maša pa bo ob 24.
uri v cerkvi. Vabimo vas, da se k polnočnici
odpravite z baklami, ki si naj jih priskrbi
vsak sam. Kot je to v navadi iz preteklih let,
je zborno mesto ob 23.10 pred župniščem
v Srednjih Jaršah. Po polnočnici bo pred
cerkvijo še družabno srečanje ob topli pijači.
Na božič bosta slovesni sveti maši ob 8. uri v
kapeli in ob 10. uri v cerkvi.
Pri polnočnici in ostalih božičnih svetih
mašah bo darovanje (»ofer«) za obnovo
strehe župnišča. Za vsak vaš dar Bog povrni.
Na praznik svetega Štefana, 26. decembra,
bosta dve sveti maši in sicer ob 8. uri v kapeli
in ob 10. uri v cerkvi.
Vse dneve božične osmine praznujemo kot
en sam božični praznik, zato lepo povabljeni
v večjem številu k sv. mašam.
V nedeljo, 30. decembra, praznujemo
praznik Svete družine, ko bo pri obeh sv.
mašah potekal blagoslov otrok, zato vabljeni
vsi otroci k blagoslovu.
V ponedeljek, 31. decembra, ob 18. uri lepo
povabljeni k zahvalni sv. maši, ko se bomo
Bogu zahvalili za vse dobrote in milosti, ki
smo jih prejemali v iztekajočem letu.
Na praznik Marije Božje Matere, 1. januarja, in
Gospodovega razglašenja, 6. januarja, bosta
sveti maši ob 8. uri v kapeli in ob 10. uri v
cerkvi.
Praznik Gospodovega razglašenja
Praznik Gospodovega razglašenja se v
zahodni tradiciji imenuje tudi praznik sv.
treh kraljev, s čimer je izraženo vsebinsko
dopolnjevanje. Trije kralji (trije modri)
podajajo bolj nazorno in živo predstavo
o častilcih iz poganskih krajev, ki so prišli
pozdravit in molit novorojenega Odrešenika.
Praznik so poleg 25. decembra (božič,
praznik Jezusovega rojstva) uvedli na
začetku četrtega stoletja in sicer najprej
na Vzhodu in nato še na Zahodu. Z besedo
epifanija so začeli označevati predvsem
prihod modrih z Jutrovega (Vzhoda), saj
pomeni prikazanje oz. razglašenje. Obisk
modrih je opisan v Matejevem evangeliju
(prim. Mt 2,1–12). Pisec omenjenega

