Praznik Svetega Jožefa
Praznovanje praznika sv. Jožefa bo letos v
torek, 19. marca.
Ta dan bosta v naši župniji dve sveti
maši, kdor pa lahko, povabljen, da skupaj
poromamo k sv. Jožefu na Vir, kjer bo
osrednja dekanijska sv. maša in sicer z
začetkom ob 10. uri.
Posebej bomo molili za očete, matere in
otroke, ter zavetniku družine izročili vse v
varstvo.
Srečanje za starše prvoobhajancev
Starši prvoobhajancev lepo vabljeni na
srečanje, ki bo v ponedeljek, 18. marca,
ob 19. uri, v sejni sobi župnišča.
Gospodovo oznanjenje – materinski dan
Sploh še opazimo, da nas na skrivnost
Gospodovega oznanjenja in učlovečenja
trikrat na dan opomni zvon naše farne
cerkve. Zakaj? Da nam prikliče v spomin
skrivnost Gospodovega oznanjenja in
učlovečenja; da nas zvon vsak dan znova
opominja, kaj se zgodilo preprosti nazareški
deklici po imenu Marija.
Ona je izrekla za zgodovino človeštva
najpomembnejši »da« in s tem se je začel
uresničevati Božji načrt odrešenja.

Marija nas uči, da je Besedo potrebno
sprejeti v veri. Včasih je trda, boleča … Marija
se pusti voditi tej besedi v zaupanju, da Bog
vodi našo zgodovino. Da je to prava pot, nam
govori Jezus: »Še bolj pa blagor tistim, ki
Božjo besedo poslušajo in se po nje ravnajo!«
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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

Romanje na Brezje za udeležence akcije »40 dni brez
alkohola« in za vse, ki trpijo zaradi alkohola
Slovenska karitas in Škofijska karitas Ljubljana v okviru
preventivne postne spodbude »40 dni brez alkohola«, vabita v
soboto, 9. marca, na romanje na Brezje.
Postni čas je čas spokornosti, čas želje po spreobrnjenju in
poboljšanju. Na prvo soboto v postnem času v baziliko Marije
Pomagaj na Brezjah priromajo tisti, ki tako ali drugače trpijo od
različnih odvisnosti. K Mariji Pomagaj priromajo alkoholiki in vsi,
ki trpijo zaradi alkohola in drugih odvisnosti. Da Ona pri svojem
Sinu izprosi moči, milosti in blagoslova, da bi se v vsakdanjem
življenju reševali spon, ki bremenijo.
Prav lepo povabljeni sodelavci Karitas, da se ob Mariji učimo
izbirati pravo pot iz objema alkohola ter biti drug z drugim
solidarni.
Prošnje in zahvale bomo izročili Mariji, pri sveti maši ob 10. uri,
v Baziliki Marije Pomagaj, ki jo bo vodil dr. Christian Gostečnik.
Po sveti maši bo sledilo njegovo predavanje z naslovom »Kako
je možno premagati vzorec zasvojenosti v družini?«. Pričevali
bodo zakonski par, duhovnik in samski moški z osebno izkušnjo
odvisnosti.
Naj nam Marija pomaga izbrati pravo pot in je z nami na novi,
neprehojeni poti.
Prisrčno vabljeni!
Krašenje in čiščenje cerkve po naseljih
• 10. marec, 1. postna nedelja
Srednje Jarše
• 17. marec, 2. postna nedelja
Zgornje Jarše
• 24. marec, 3. postna nedelja
Rodica/Češminova/Bernikova/okolica
• 31. marec, 4. postna nedelja
Slomškova/Jelovškova
Molitvena ura Božjega Usmiljenja bo v ponedeljek, 18. marca,
po večerni sv. maši.
Redno srečanje sodelavcev Karitas bo v ponedeljek, 11. marca,
ob 19. uri v sejni sobi župnišča. Sodelavci, lepo vabljeni.
Redna seja ŽPS bo v torek, 12. marca. Začeli bomo s sv. mašo
ob 18. uri v cerkvi. Člani in članice, lepo vabljeni.
Bolne in ostarele po domovih po domovih bom obiskoval v
petek, 5. aprila, dopoldan.
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Marija je s tem načrtom odrešenja tako tesno
povezana, da je vsak Gospodov praznik tudi
Marijin. Posebej to velja za praznik Gospodovega oznanjenja. Stari cerkveni koledarji
ga imenujejo »oznanjenje učlovečenja
preblaženi Devici Mariji«, drugod najdemo
ime »začetek odrešenja« ali pa »spočetje
Kristusa«.
Zakaj ta praznik praznujemo ravno 25.
marca? Gre za razdaljo devetih mesecev
od Jezusovega spočetja do njegovega
rojstva, ki se ga spominjamo na božič.
Praznik Gospodovega oznanjenja sovpada
s pomladanskim enakonočjem, ki je v starih
časih veljal za dan stvarjenja sveta in ravno
zato tudi za Jezusovo spočetje, s katerim je
bil položen temelj za novo stvarjenje.
Marijin »zgodi se« pomeni, da je sprejela
Besedo in ji podarila življenje, ohranja jo in jo
podarja svetu.
Marija je kot »dobra in rodovitna zemlja«, v
katero je zasejano seme. Je zgled pokorščine,
predanosti, zaupanja, poslušanja Božje
besede: posluša besede angela, Elizabetin
pozdrav, angelsko pesem v Betlehemu,
Simeonovo prerokbo. Posluša Sina, ki postane
učitelj, od svatbe v Kani do križa na Golgoti.
Ni slepo poslušanje. Se sprašuje: »Kako se bo
to zgodilo? Otrok, zakaj si nama to storil?«
Vse te in še druge besede razodevajo,
da ji je bilo težko razumeti in
sprejeti, toda želi stopiti v
skrivnost ... v to stopa v
zaupanju in s predanostjo Bogu.

O Z N A N I LO Ž U P N I J E J A R Š E
4. marec - 31. marec 2019

“Nekega dne” lahko nikoli
ne pride

»Vam pa, ki poslušate,
pravim: Ljubíte svoje
sovražnike, delajte dobro
tistim, ki vas sovražijo.
Blagoslavljajte tiste, ki
vas preklinjajo, in molíte
za tiste, ki grdo ravnajo
z vami. Vi pa ljubíte
svoje sovražnike. Delajte
dobro in posojajte, ne da
bi za to kaj pričakovali. In
vaše plačilo bo veliko in
boste sinovi Najvišjega,
kajti on je dober tudi
do nehvaležnih in
hudobnih.«
Lk 6,27-28.35

“Nekega dne ji bom prinesel
šopek rož.”
“Nekega dne bodo otroci
razumeli, zakaj sem tako zaposlen.”
“Nekega dne bom šla k bolni teti.”
“Nekega dne jim bom pripravila
presenečenje.”
“Nekega dne bom odpustil
sosedu.”
Vsi vemo kaj se skriva za tem, kajne?
“Nekega dne” lahko nikoli ne pride.
Želje, ki navdihoma prihajajo v naše misli, ob hitenju vsakdana,
prehitro izginejo v pozabo.
Post pa prinaša milost v naš vsakdan; v moj in tvoj dan.
Potrudi se. Vloži svoj čas. Napiši pismo. Opraviči se. Vzami si čas
zase. Kupi tisto darilo. Naredi to!
Dovoli, da se te Jesus dotakne in spremeni vsaj majhen delček
tvojega življenja.
Potrudimo se, da bo tokratni post aktiven odnos do samega sebe,
bližnjih in do Boga.

Pepelnica
K 7 + Ivan Jazbec
Sklep 24-urnega češčenja SRT
K 18 + Albina Temlin

07. če.

Perpetua in Filicita
K 18 + Olga in Jože Kranjec

08. pe.

Molitev KP / Karitas
K 18 + Marija Osolnik 30. dan

09. so. K 18 + starše Križnar, Janeza in Mici
10. ne.

40. mučencev iz Armenije
1. postna nedelja
K 8 + Pavla in Stanko Černetič obl
C 10 Za žive in rajne župljane
C 14 Molitev KP / molitvena skupina

Nabirka za Bogoslovno semenišče
11. po.

C 18 + Hedvika Ravnikar
Ž 19 Redno srečanje žup. Karitas

12. to.

C 18 + Vladimir in Marija Merela
Redna seja ŽPS

13. sr.

K7

+ Albina Temlin

14. če. K 18 + družine Juhant
15. pe.

Molitev KP / mladi
K 18 Božji Materi Mariji za varstvo

16. so. K 18 + starše Lovše
17. ne.

2. postna nedelja
K 8 Za žive in rajne župljane
C 10 + Jože in Betka Hafnar
C 14 Molitev KP / bralci BB

18. po. C 18 + Pavl Volčini obl
Molitven ura Božjega Usmiljen.
Ž 19 Srečanje star. prvoobhajancev
19. to.

20. sr.

Jožef, Jezusov rednik
K 7 + Ivan Jazbec
C 18 + Ivan Orehek obl
Doma ni sv. maše

21. če. K 18 + Janez Juhant obl

24. ne.

3. postna nedelja
K 8 Za žive in rajne župljane
C 10 + Ivan Kovačič
Z 15 Župnijsko postno romanje /
Zagorje ob Savi

Nabirka (ofer) za obnovo strehe
25. po.

Gospodovo oznanjenje
K 7 + Albina Temlin
C 18 + Viktorija Cotman
Doma ni sv. maše

28. če. K 18 + starše in + Čebulj
29. pe.

Molitev KP / birmanci
K 18 + Juhant Milan

30. so. K 18 + Polde in Ančka Slabič
31. ne.

4. postna nedelja
K 8 Za žive in rajne župljane
C 10 + Janez Grčar obl
C 14 Molitev KP / pevci

Razpored bralcev
Božje Besede in sestavljalcev uvodov

06. sr.

Pepelnica
K 7 P. Ručigaj, A. Markič
K 18 N. Cotman, T. Gorjup

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

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

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

2. postna nedelja
K 8 T. Klopčič, L. Osenk
C 10 J. Pirnat, K. Lavrač

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

3. postna nedelja
K 8 V. Pograjc, T. Ručigaj
C 10 R. Strehar, Ž. Gradišar

06. so. K 18 K. Gradišar, prostovoljec
07. ne.

5. postna, tiha nedelja
K 8 M. Cerar, K. Košenina
C 10 M. Joger, A. Hribar

24-urno češčenje Svetega Rešnjega Telesa
Tudi letos bo v naši župniji 24-urno češčenje
Svetega Rešnjega Telesa v naši kapeli. To je
lepa spodbuda oz. priložnost, da naredimo
nekaj več za rast osebne vere.
Češčenje bomo začeli s sveto mašo v
torek, 5. marca, ob 18. uri, in ga zaključili na
pepelnično sredo z večerno sveto mašo.
Pred kapelo bo na voljo razpored, kamor se
lahko vpišete za češčenje. Zaželjeno je, da so
vsako uro pred Najsvetejšim vsaj trije molilci,
tudi v nočnih urah.
Vsak župljan naj si čas češčenja izbere sam;
priporočljivo je, da preživi v molitvi pred
Najsvetejšim vsaj pol ure. Naj bo to čas
milosti in blagoslova za našo župnijo in za
vsakega izmed nas.

26. to. C 18 + Anton Resnik
27. sr.

4. postna nedelja
K 8 J. Stražiščar, T. Stražiščar
C 10 S. Podpeskar, B. Matzele

Lk 15,11-32

31. ne.

23. so. K 18 + starše Cerar

Jn 8,1-11

06. sr.

30. so. K 18 R. Poljanšek, prostovoljec

Lk 4,1-13

05. to. K 18 Za zdravje
24-urno češčenje SRT

Molitev KP / ministranti
K 18 + Anton in Marija Horjak

Lk 9,28-36

04. po. C 18 + Vinko Cotman obl

22. pe.

Lk 13,1-9

Razpored svetih maš,
mašnih namenov in nekaterih dogodkov

Pepelnična sreda, začetek postnega časa
Na pepelničino sredo, 6. marca, začenjamo
postni čas. Ta dan je poleg velikega petka
edini dan v letu, ko velja strogi post. Prav
je, da na pepelnico naredimo osebni sklep,
čemu se bomo v postnem času odrekli. Pri
odpovedovanju začnimo z malimi stvarmi in
pri zadanih ciljih vstrajajmo.
»Spreobrni se in veruj evangeliju!«
Besed »Spreobrni se in veruj evangeliju!«
izreče duhovnik, ko na pepelnično sredo
potrese pepel na glavo. Verovati evangeliju
pomeni verovati v držo ljubezni in ne
egoizma, pa naj ves svet še tako trdi, da je
le-ta edini način preživetja. Verovati v pot

odnosov in povezanosti in ne zaskrbljenosti
zase, pa čeprav je včasih veliko stvari, ki
človeka držijo zagledanega vase. Pepel
je simbol človekove minljivosti, krhkosti,
moralne in bivanjske omejenosti.
S tem je zaznamovana naša eksistenca.
Je simbol spokornosti, da bi priznali svoje
zgrešnosti ter upali v Božje usmiljenje in
hkrati simbol človekove pokore, spokorjenosti, želje spremeniti kaj v življenju, morda
celo spremeniti kakšno področje v življenju.
Morda se včasih niti ne zavedamo, da
hodimo po napačni poti.
Letošnji postni čas je prava priložnost, da kaj
spremenimo, zato ne čakajmo in si zadajmo
konkretno postno akcijo. Zavedajmo se, da
je z nami Kristus, ki nas vseskozi čaka, da mu
odpremo svoje srce.

Postni čas v naši župniji
V postnem času bomo v naši župniji skupaj
premišljevali Jezusovo trpljenje ob križevem
potu vsak petek ob 17.30 v kapeli, ter ob
nedeljah ob 14. uri.
Razpored skupin, ki bodo vodile križev pot:
1. postna nedelja: molitvena skupina;
2. postna nedelja: bralci Božje besede in
sestavljalci uvodov;
3. postna nedelja: župnijsko postno
romanje (člani ŽPS);
4. postna nedelja: pevci cerkvenih zborov;
5. postna nedelja: dekanijski križev pot na
Sveto Trojico nad Dobom;
cvetna nedelja: družine in zakon. skupine.

Vabilo Slovenske karitas za postni čas 2019
Post nas nagovarja k poglobitvi našega
odnosa z Bogom, k odpovedi in sočutju
z ljudmi v stiskah. Slovenska karitas je
za letošnji post pripravila štiri povabila:
preventivno spodbudo 40 dni brez alkohola,
zbiranje sredstev za pomoč na območjih JV
Evrope, vabilo k poglobitvi postnega časa z
molitvijo ter postni koledar.
1. Preventivna spodbuda 40 dni brez
alkohola
Tokratna postna spodbuda se bo začela na
pepelnično sredo, 6. marca in se zaključila
na veliko soboto, 20. aprila 2019.
Letos spodbuda nosi podnaslov »ZA
odgovoren odnos do alkohola«. Geslo
vsakega izmed nas vabi, da smo doma, na
cesti, v službi pri delu in v družbi odgovorni
brez alkohola in drugih drog. Želimo si lepih
odnosov, zdravja, blaginje in pravega veselja
v družinah. Radi bi varno prišli na cilj in pri
tem ne ogrožali drugih. Svoje delo lahko
odgovorno opravljamo, le če smo zbrani
in razsodni in skupaj oblikujemo navade in
vzorce v družbi.
Vsak dan in vsak korak šteje! Vsak lahko
sodeluje osebno, z družino, kot skupina,
župnija in v postu v znamenju solidarnosti
z vsemi, ki trpijo zaradi alkohola, ne uživa
in ne streže alkohola. Prosimo vas, da še
posebej povabite ŽPS in člane drugih
skupin.
2. Dobrodelna akcija za pomoč JV Evropi
Preko akcije Ne pozabimo škofijske Karitas
namenjajo pomoč ljudem v stiski v JV
Evropi.
V Gramshu v Albaniji podpiramo nakup
zdravil in sanitarnega materiala za preko
1.000 oseb, ki jim sestre pomagajo v
ambulanti ali pa z nego na domu ter pri
opremi hiš najrevnejšim družinam. Takšno
pomoč je lani prejelo 16 družin. V Srbiji
Karitas pomaga preko 700 družinam s
paketi s hrano in higienskimi pripomočki ter
z nego starejših na domu. V BiH podpiramo
delovanje ljudske kuhinje v Sarajevu za

dnevni obrok preko 160 oseb, pomagamo
pri nakupu materiala in obnovi hiš revnim
družinam ter podpiramo izvedo taborov za
otroke ob pomoči mladih prostovoljcev iz
Slovenije. V Makedoniji pa pomagamo 650
gospodinjstvom z osnovnimi potrebščinami
in podpiramo ljudsko kuhinjo.
3. Poglobimo postni čas
V letošnjem postu si želimo še posebej
spremljati zgodbe današnjih staršev.
V ta namen smo na Slovenski karitas
pripravili gradiva za oblikovanje svetih maš
ob petkih ali drugih dneh posameznega
tedna v postu z vabilom k možnosti, da
osrečimo svoje srce, svojo družino, župnijo,
da prižgemo lučke upanja tistim, ki so
v temi, da dvignemo sklonjene glave in
hromim opogumimo korak. Teme brošure
pod uvodnim naslovom in spodbudo »Postni
čas - Od petka do petka« se ujemajo s
temami na postnem koledarju za otroke.
Na voljo bo posebej za to pripravljen
križev pot današnjih staršev, ki se na svoji
življenjski poti srečujejo z najrazličnejšimi
križi. S križi težkih odločitev, križi neuspehov
v vzgoji, odtujenih odnosov, družbe, ki
obsoja, bolezni, smrti...ter delavnici za
vključevanje mladih v dejavnosti Karitas ter
skupaj z mladimi iskati možnost pomagati
drugim.
4. Postni koledar
V sodelovanju z revijo Mavrica s postnim
koledarjem pripravljamo izziv za otroke,
mlade in starše. Teden nasmeha, teden
skupne mize, teden molitve, teden
zahvaljevanja, teden odpovedi in teden
tišine je priložnost, da vsak dan v tednu
udejanjamo povabilo na poti do velike noči.

Vabim vas, da se odločite vsaj za eno akcijo
in jo aktivno izvajate skozi ves postni čas.
Odpoved, molitev in dobra dela naj nas
peljejo po poti Jezusovega trpljenja do
vstajenjskega jutra, ki naj nam okrepi vero in
vlije novega upanja.

