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Za župnijo lahko darujete na
TRR odprt pri NLB d.d.:
SI56 0230 4009 1602 254
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

G robeljski
zvon

leto XXIV

01/424
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4. februar - 3. marec 2019

Sveta maša za zakonce, ki si želijo otroke
Zavod Neplodnost in najina rodovitnost Maribor vabi k sveti
maši za zakonce, ki si želijo otroke.
Sveto mašo bo daroval škof msgr. dr. Franc Šuštar v soboto,
16. februarja 2019, ob 18. uri v cerkvi sv. Križa na Žalah.

Vsi smo del sestavljanke
Nekega dne je katehistinja
prinesla k verouku velik
poster, ki je predstavljala
podobo pastirja. Vzela je
škarje in poster razrezala
na petindvajset kosov.

Krašenje in čiščenje cerkve po naseljih
• 10. februar, 5. nedelja med letom
Zgornje Jarše
• 17. februar, 6. nedelja med letom
Rodica/Češminova/Bernikova/okolica
• 24. februar, 7. nedelja med letom
Slomškova/Jelovškova
• 3. marec, 8. nedelja med letom
Spodnje Jarše/Petrovčeva/Trdinova/okolica
Molitvena ura Božjega Usmiljenja bo v ponedeljek,
18. februarja, ob 18. uri v cerkvi.
V mesecu februarju ne bo rednega srečanja za sodelavce
Karitas, ste pa vsi lepo vabljeni na občni zbor župnijske
Karitas Jarše, ki bo v ponedeljek, 11. marca, ob 19. uri, v sejni
sobi župnišča.
Redna seja ŽPS bo v torek, 12. februarja. Začeli bomo s
sv. mašo ob 18. uri v cerkvi. Člani in članice, lepo vabljeni.
Bolne in ostarele po domovih bom obiskoval v petek,
1. marca, dopoldan.

www.zupnija-jarse.net

ŽUPNIJA JARŠE
Jarška c. 65, Srednje Jarše
1230 Domžale

saj se tam nauči vero. Zatem se jo študira s katehezami, a
doma se nauči vero.
»Zbor jokajočih«
Preden pa nadaljujemo, bi hotel reči še nekaj. Vi veste, da otroci
danes čutijo nenavadno okolje, malo preveč toplo je, pokriti
so… Čutijo soparno ozračje. To je prvo. Zatem jočejo, ker so
lačni, so lačni. Tretji vzrok, da jočejo, je preventivni jok. Kot da
je nekaj čudnega. Ne vedo, kaj se bo zgodilo, »torej najprej
jokam, potem pa bomo videli«. Gre za obrambo. Rečem vam,
naj jim bo udobno. Bodite pozorni, da jih preveč ne pokrijete. In
če jočejo, ker so lačni, nahranite jih. Mamam pravim: »Nahranite
otroke, bodite mirne, Gospod to hoče.« Kajti oni tam, kjer je
»nevarnost«, imajo poklicanost za polifonijo. Eden začne jokati
in drugi ga začne spremljati, in še naslednji in nastane cel zbor
jokanja. Tako gremo mirno naprej s tem obredom v zavesti, da
je na vas sedaj posredovanje vere.

Ob začetku ure je vsakemu
veroukarju dala po en kos.
»Vzemite kos domov,« je
dejala katehistinja, »skrbno
ga hranite in ga prihodnjič prinesite s seboj k verouku.«
Ljubezen je potrpežljiva,
dobrotljiva je ljubezen,
ni nevoščljiva, ljubezen
se ne ponaša, se ne
napihuje, ni brezobzirna,
ne išče svojega, ne da
se razdražiti, ne misli
hudega. Ne veseli se
krivice, veseli pa se
resnice. Vse prenaša,
vse veruje, vse upa,
vse prestane. Ljubezen
nikoli ne mine.
1 kor 13, 4-8

Pri naslednjem srečanju je katehistinja zbrala otroke okrog mize.
Potem so učenci iz koščkov, ki so jih prinesli s seboj, sestavljali
podobo. Hitro so polagali kos h koščku, kajti zelo jih je zanimalo,
kakšna podoba se bo prikazala. Toda, ko so vsi veroukarji položili
koščke drugega k drugemu, so odkrili nekaj neprijetnega. V podobi sta zijali dve veliki luknji, dva kosa sta manjkala. Dva izmed
veroukarjev sta pozabila prinesti svoj kos.
Katehistinja je to izkoristila, da je otrokom razložila: »Jezus nam je
naročil, naj bomo njegovi učenci in izpolnjujemo njegove zapovedi. Ko kdo od nas ne živi, kakor nam naroča Jezus, Jezusova
podoba med ljudmi izgubi košček sijaja,... kakor naša sestavljanka,
ki ni tako lepa, kot če bi vsak izmed vas prinesel in prispeval svoj
delček.«
Pri krstu in pozneje pri birmi je vsak kristjan prejel košček svoje
sestavljanke. Kaj si storil s svojim koščkom? Ali sploh veš, kje je?

04. po. C 18 + Ivan in Katarina Zalokar

08. pe. K 18 + Milan Grden obl
+ Albina Temlin 30. dan

27. sr.

5. nedelja med letom
K 8 Za žive in rajne župljane
C 10 + družina Stupica

11. po.

C 18 + Vika Letnar

12. to.

C 18 + Jakob Konjar
Redna seja ŽPS

13. sr.

K7

+ starše, brata in sestro Ručigaj

14. če. K 18 + Stanko Zaletelj obl
+ Frančiška Mestek obl

01. pe.

17. ne.

6. nedelja med letom
K 8 + Ivanka Vilčnik
C 10 Za žive in rajne župljane

Darovanje za ogrevanje žup. prostorov
18. po. K 7 + Albina Temlin
C 18 Molitven ura Božjega Usmiljen.

Prvi petek v mesecu
K 18 + družina Srša in
Katarina Kobilca

02. so. K 18 + Marjan in Miro Konjar
03. ne.

8. nedelja med letom
K 8 Za žive in rajne župljane
C 10 + Anton Resnik

Razpored bralcev
Božje Besede in sestavljalcev uvodov

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

15. pe. K 18 + družina Kocen obl
+ Ivan Jazbec 30. dan
16. so. K 18 + Alojzija Konjar

+ Ivan Majdič

28. če. K 18 Za duhovne poklice
Molitvena ura za duh. poklice

09. so. K 18 + Franci Marin obl
10. ne.

K7

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

16. so. K 18 R. Poljanšek, prostovoljec
17. ne.

6. nedelja med letom
K 8 J. Stražiščar, T. Stražiščar
C 10 S. Podpeskar, B. Matzele

23. so. K 18 K. Gradišar, prostovoljec
24. ne.

7. nedelja med letom
K 8 T. Klopčič, L. Osenk
C 10 M. Joger, A. Hribar

19. to.

Doma ni sv. maše

02. so. K 18 R. Poljanšek, prostovoljec

20. sr.

Doma ni sv. maše

03. ne.

21. če.

Doma ni sv. maše

22. pe.

Sedež apostola Pavla
Doma ni sv. maše

23. so.

Polikarp, škof in mučenec
K 18 + Luka Kobilca in
Marija Češnjevar

Lk 5,1-11

07. če. K 18 + Marija in Jože Ješovnik obl

26. to. C 18 + Hedvika Ravnikar

Lk 6,17.20-26

K7

Pavel Miki, duhovnik
+ Janez Ručigaj

25. po. C 18 + Ivan Jazbec

8. nedelja med letom
K 8 V. Pograjc, T. Ručigaj
C 10 B. Presekar, M. Jeglič

Lk 6,27-38

06. sr.

Agata, devica
C 18 + Ciril Papež

Lk 6,39-45

05. to.

Matija, apostol
7. nedelja med letom
K 8 Za žive in rajne župljane
C 10 Za beatifikacijo škofa
Janeza Gnidovca

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

1. postna nedelja
K 8 J. Stražiščar, T. Stražiščar
C 10 J. Pirnat, K. Lavrač
Katarina Pirnat, uvodi

Papež staršem krščenih otrok: Vaša
naloga je posredovanje vere
»Na začetku obreda sv. krsta vam je bilo
zastavljeno vprašanje: ‘Kaj prosite za svoje
otroke?’ In vi vsi ste rekli: ‘Vero.’« S temi
besedami je papež Frančišk začel homilijo
na nedeljo Jezusovega krsta pri sveti maši
v sikstinski kapeli, med katero je krstil 27
otrok: 12 dečkov in 15 deklic.
Vi Cerkev prosite za vero vaših otrok in
danes bodo prejeli Svetega Duha, dar vere
v svoje srce, v svojo dušo. Ta vera pa se
mora razvijati, mora rasti. Da, kakšen bi
rekel: »Da, da, morajo jo študirati…«
Posredovanje vere v narečju.
Znamenje križa.
Da, ko bodo šli k verouku bodo dobro
študirali vero, se učili iz katehez, toda
preden jo študiramo, je potrebno vero
posredovati, in to je delo, ki se tiče vas. To
je naloga, ki jo danes prejmete, torej posredovati vero, posredovanje vere. To pa se
počne doma. Kajti vera je vedno posredovana v narečju, v narečju družine, v narečju
doma, v ozračju doma. Vaša naloga torej je
z zgledom, besedo posredovati vero, učiti
jih narediti znamenje križa. »Napravi
znamenje križa.« In naredijo nekaj takega,
kar se ne razume, kaj je. Kot prvo jih
naučite tole.
Papežev nasvet: ne prepirajte se pred
otroci
Toda pomembno je posredovati vero s svojim življenjem vere, da bodo videli ljubezen
zakoncev, da bodo doma videli mir, da
bodo videli, da je Jezus tam. Dovolil si bom
nasvet, oprostite mi, a tole vam svetujem,
ne prepirajte se pred otroki. Nikoli.
Normalno je, da se zakonca prepirata.
Čudno bi bilo, da ne. Delajte to, a da oni ne
slišijo, da oni ne vidijo. Vi ne veste za stisko,
ki jo ima otrok, ko vidi prepir staršev. In to
je, si dovolim nasvet, ki vam bo pomagal
posredovati vero. Posredovati. »Je grdo
prepirati se?« Ne vedno. Normalno je,
normalno. A, da ne vidijo otroci, da zaradi
njih stiske ne slišijo. ... Vaša naloga je
posredovanje vere. Posredovati jo doma,

Krščeni v letu 2018
Krščenih je bilo 17 otrok (preteklo
leto 12); 10 dečki in 7 deklic;
9 zakonskih, 2 iz civilnega zakona in
6 nezakonskih.

Iz matičnih knjig / leto 2018

24. ne.

Lk 4,1-13

Razpored svetih maš,
mašnih namenov in nekaterih dogodkov

Poročeni v letu 2018
Preteklo leto je bilo v naši župniji
1 poroka.
Cerkveno pokopani v letu 2018
Pokopanih je bilo 18 župljanov
(preteklo leto prav tako 18); 12 moških
in 6 žensk; 3, ki so prejeli vse
zakramente ter 15 neprevidenih;
najstarejša 93 let, najmlajši 44 let.
Verska statistika in leto 2018
2015
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krsti

10

15

12

17

birmani

-

34

-

31

poroke

6

5

6

1

pogrebi

25

10

18

18

prvoob.

16

15

16

16

obhajila
nedelj.
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