Pozdravljena, Gospodova Mati,
Devica Marija, Kraljica rožnega
venca iz Fatime!
Blagoslovljena si med ženami,
podoba Cerkve,
odeta z velikonočno lučjo,
čast našega ljudstva,
zmagoslavje nad zlom.
Prerokba Očetove usmiljene ljubezni,
učiteljica oznanila Sinove blagovesti
in znamenje žarečega ognja
Svetega Duha.
V tej dolini sreče in bolečine nas pouči
o večnih resnicah,
ki jih Oče razodeva malim.
Pokaži nam moč svojega
zavetniškega plašča.
Tvoje brezmadežno Srce
naj bo pribežališče grešnikov
in pot, ki vodi k Bogu.
Združen/-a s svojimi brati,
v veri, upanju in ljubezni,
se ti izročam.
Združen/-a s svojimi brati, se po tebi
posvečam Bogu,
o Devica rožnega venca iz Fatime.
Končno bom, odet/-a s s svetlobo,
ki sije iz tvojih rok,
poveličeval/-a Gospoda vekomaj.
Amen.

Blagoslov traktorjev
Ob godu sv. Izidorja bo v nedeljo, 12. maja,
ob 9.45 blagoslov traktorjev. Vse, ki se boste
udeležiti te svete maše naprošam, da osebne
avtomobile parkirate pri železniški postaji in
kulturnem domu. Hvala za razumevanje.
Pred cerkvijo se zberemo 15 minut pred sv.
mašo. Zaradi kmetijske mehanizacije prosim,
da ne pozabite na lasto varnost in predvsem
vrnost otrok. Lepo povabljeni.
Začetek dobrodelne akcije Pomagajmo
preživeti in živeti
Slovenska karitas 11 leto zapored začenja z
vseslovensko dobrodelno akcijo Pomagajmo
preživeti in živeti, ki je prvenstveno namenjena materialni pomoči in plačilu najnujnejših položnic, od lanskega leta pa tudi za
programe ohranjanja socialne vključenosti
dolgotrajno brezposelnih ali nezaposljivih
oseb. Pomoč prejmejo predvsem gospodinjstva, ki so v težavah zaradi dolgotrajne
brezposelnosti, bolezni ter nerednih ali
prenizkih dohodkov. Akcija je namenjena tudi
pomoči starejšim z zelo nizkimi pokojninami
in dodatki. V letu 2018 smo s pomočjo
darovalcev v akciji Pomagajmo preživeti
zbrali 132.800 EUR. Tako se je v sklopu te
akcije, od začetka gospodarske krize, zbralo
in razdelilo 1,9 mio EUR.

ŽUPNIJA JARŠE
Jarška c. 65, Srednje Jarše
1230 Domžale
T: 01 721 29 63
M: 031 689 970
E: info@zupnija-jarse.net
zupnijajarse@gmail.com
—
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

Tudi letos vabimo k solidarnosti in sodelovanju v dobrodelni
akciji Pomagajmo preživeti in živeti. Vsi, ki bi želeli sodelovati,
lahko sredstva nakažejo na:
• Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana
• TRR: SI56 0214 0001 5556 761
• namen: Pomagajmo preživeti in živeti, sklic: SI00 930.
Zgibanka s položnico je na voljo na spletu in sicer na naslovu
www.karitas.si, v zadnji izdaji Tednika Družina ter na sedežih
župnij in na vseh poštah po Sloveniji.
»Pomladni večer« z MePZ Klas Groblje
MePZ Klas Groblje z gosti lepo vabi na letni koncert pod
naslovom »Pomladni večer«, ki bo v petek, 10. maja, ob 19.30, v
naši župnijski cerkvi. Vljudno vabljeni!
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Slovesnost prvega sv. obhajila, ko bodo
otroci tretjega razreda prvič prejeli
Jezusa, bo v nedeljo, 19. maja,
ob 10. uri v cerkvi.

Krašenje in čiščenje cerkve po naseljih
• 5. maj, 3. velikonočna nedelja
Slomškova/Jelovškova
• 12. maj, nedelja Dobrega Pastirja
Spodnje Jarše/Petrovčeva/Trdinova/okolica
• 19. maj, 5. velikonočna nedelja
Srednje Jarše
• 26. maj, 6. velikonočna nedelja
Zgornje Jarše
Molitvena ura Božjega Usmiljenja bo v ponedeljek,
20. maja, po večerni sv. maši.
Redno srečanje sodelavcev Karitas bo v ponedeljek, 6. maja,
ob 19. uri v sejni sobi župnišča. Sodelavci, lepo vabljeni.
Redna seja ŽPS bo v torek, 7. maja. Začeli bomo s sv. mašo ob
18. uri v cerkvi. Člani in članice, lepo vabljeni.
Bolne in ostarele po domovih bom obiskoval v petek,
3. maja, dopoldan.

www.zupnija-jarse.net

Jubilejna posvetitvena molitev ob
fatimski stoletnici

Šmarnična pobožnost v naši župniji
Spet je pred nami čudoviti mesec maj, ki
nas vse vabi k Majniški Kraljici. Šmarnična
pobožnost bo med sv. mašo, ob 18. uri. Ob
ponedeljkih in torkih bodo Šmarnice v cerkvi,
preostale dni pa v kapeli. Ob sredah, ko ni
večerne svete maše, bodo šmarnice ob 18.
uri pri kapelicah, v primeru slabega vremena
pa v župnijski kapeli. Ob nedeljah bodo
Šmarnice med sv. mašo, ob 10. uri, v cerkvi.
Vsak veroučenec naj bi Šmarnice obiskal vsaj
petnajstkrat; tisti, ki bodo redno obiskovali
Šmarnice, na koncu dobijo posebno pohvalo.
K Šmarnicam pa lepo povabljeni vsi odrasli in
cele družine.

Šmarnično branje za otroke
Berta Golob: Misijonar ob Nilu

Ko je sédel z njima
za mizo, je vzel kruh,
blagoslovil, ga razlomil
in jima ga dal. Tedaj
so se jima odprle oči
in sta ga spoznala.
On pa je izginil izpred
njiju. In rekla sta drug
drugemu: »Ali ni najino
srce gorelo v naju, ko
nama je po poti govoril
in odpiral Pisma?« Še
tisto uro sta vstala in se
vrnila v Jeruzalem ter
našla zbrane enajstere
in tiste, ki so bili z
njimi. Govorili so, da
je bil Gospod resnično
obujen in se prikazal
Simonu. Tudi ona dva sta
pripovedovala, kaj se je
zgodilo na poti in kako
sta ga prepoznala po
lomljenju kruha.
Lk 24, 30-35

V zgodbah za otroke ‘Misijonar ob Nilu’ se spominjamo misijonarja
in svetniškega kandidata Ignacija Knobleharja ob dvestoletnici
njegovega rojstva. Bil je velik Slovenec, ki je ob predanem
misijonarjenju v Sudanu veljal tudi za pomembnega raziskovalca
afriškega sveta sredi 19. stoletja, a mu je prezgodnja smrt preprečila
številne misijonarske in raziskovalne načrte.

“Ignacij je vedno rad prebral, kar je iz daljnih krajev v domovino
sporočal misijonar Baraga. Zdaj se je razvedelo, da se je za kratek
čas vrnil. Tudi v Metliki se je že oglasil. Prav tam, kjer so ga pred leti
njegovi nasprotniki celo pretepli, tako da je še z večjo vnemo odšel
med pogane.
Tisto nedeljo leta 1836 je Baraga maševal in pridigal v Novem mestu.
Ignacij ga je poslušal z napol odprtimi usti. Nepremično je zrl na
prižnico in vpijal vase Baragov glas in obraz. Pogani, pogani! Ničesar
ne vedo o Odrešeniku. Indijanci so. Beli trgovci jih izkoriščajo. Kaj bo z
njihovimi dušami, če ne spoznajo Kristusa? »Ljudje božji, pomagajte,«
je vernike spodbujal pridigar, »pomagajte z darovi, odločite se še vi za
delo v misijonih. Vsak rajniš, vsak vinar iz vaših rok rad sprejmem za
misijonarske potrebe med pogani tam daleč v Severni Ameriki. Dragi
verniki, tam je strahovit mraz. Tam so dolge zime. Do umirajočega
človeka se večkrat prebijam po snegu ves dan.«
Ignacijeva odločitev je takojšnja: da, to in samo to! Misijonar želim
biti. Misijonar! Misijonar! Samo to. Samo to. Nikomur ne črhne niti
besedice. Uči se in uči. Moli in moli. Odločen je, da pojde v Indijo. A
bo treba znati tudi jezik domorodcev, ne samo uradno angleščino.
Začne se učiti indijski jezik sanskrt.” (str. 17)
V mesecu maju lepo vabljeni v Marijin objem ob misionarjevih
zgodbah.

19. ne.

30. to. C 18

+ Sever Marija 7. dan

01. sr.

Jožef delavec
+ Ivanka, Maks in Marija Mal

18. so. C 10
K 18

Prvoobhajanci / priprava
+ Drago Javornik

Za duhovne poklice
Molitvena ura za duh. poklice

19. ne.

5. velikonočna nedelja
+ Pepca Komatar
Slovesn. prvega sv. obhajila
Za prvoobhajance in družine

K 18

02. če. K 18
03. pe.
K 18

Filip in Jakob ml., apostola
Prvi petek v mesecu
+ Ana in Franc Košenina obl

04. so. C 14 Poročna sv. maša
C 1630 Poročna sv. maša
K 18 + Alojzija Sedeljšak
05. ne.

K8
C 10

3. velikonočna nedelja
Za žive in rajne župljane
+ Štefan in Marija Pestotnik

K8
C 10

+ Janez Ručigaj

22. sr.

Doma ni sv. maše
Šmarnice / kapelica v Zg. Jaršah

07. to. C 18

+ teta Marija Merela
Redna seja ŽPS

+ teta Marija Merela
+ Sever Marija 30. dan

24. pe.

Obl. posvetitve ljub. stololnice
+ Albina Temlin
Šmarnice / Slomškovo znam.

Marija, Pomočnica kristjanov
+ Hedvika Ravnikar

25. so. K 18

+ družina Kopina

26. ne.

6. velikonočna nedelja
Za žive in rajne župljane
+ Dušan in starši Ladič
+ Srečo Kovač obl

09. če. K 18

+ Vinko in Minka Klopčič

10. pe. K 18

V čast sv. Duhu

11. so. C 8

Generalno čiščenje cerkve
pred prvim obhajilom / starši
prvoobhajancev
V zahvalo

K 18
12. ne.
K8
C 10

Leopold Mandić, redovnik
Nedelja Dobrega Pastirja
Za žive in rajne župljane
Blagoslov traktorjev
+ starše Zorman

13. po. C 18

+ Francka in Jože Malež

14. to. C 18

V varstvo k Božji Materi Mariji

15. sr. K 7
18

+ Ivan Jazbec
Šmarnice / Rodetova kapelica

K 18

K8
C 10

Razpored bralcev
Božje Besede in sestavljalcev uvodov

01. sr.

Jožef delavec
K 18 M. Cerar, K. Košenina

04. so. K 18 A. Gradišar, prostovoljec
05. ne.

3. velikonočna nedelja
K 8 P. Ručigaj, A. Markič
C 10 N. Cotman, T. Gorjup

11. so.

K 18 R. Poljanšek, prostovoljec

5. velikonočna nedelja
K 8 P. Ručigaj, A. Markič
C 10 S. Podpeskar, B. Matzele
6. velikonočna nedelja
K 8 T. Klopčič, T. Kovačič
C 10 M. Joger, A. Hribar
Gospodov vnebohod
C 18 B. Presekar, M. Jeglič

01. so. K 18 R. Poljanšek, prostovoljec

21. to. C 18

23. če. K 18

K7
18

30. če.

V čast sv. Duhu
Molitven ura Božjega Usmiljen.

Za srečen zakon
Redno srečanje žup. Karitas

08. sr.

26. ne.

20. po. C 18

06. po. C 18

18. so. K 18 M. Kumše, prostovoljec

25. so. K 18 A. Gradišar, prostovoljec

Darovanje za socialno zavarovanje
duhovnikov

18

Jn 10,27-30

Prvoobhajanci / spoved
+ Filip Lertnar

17. pe. K 17
K 18

Nedelja Dobrega Pastirja
K 8 V. Pograjc, T. Ručigaj
C 10 mladinec, mladinec

Jn 13,31-35

K 18

12. ne.

Jn 14,23-29

Katarina Sienska, devica
Doma ni sv. maše

K 17

Janez Nepomuk, duhovnik
Spraševanje za prvoobhajance
Spoved za starše in domače
+ Franc Mestek obl

02. ne.

7. velikonočna nedelja
K 8 M. Cerar, K. Košenina
C 10 J. Pirnat, K. Lavrač

Jn 17,20-26

29. po.

16. če.

Jn 21,1-19

Razpored svetih maš,
mašnih namenov in nekaterih dogodkov

Sv. Katarina Sienska
Sv. Katarina Sienska, cerkvena učiteljica,
mistikinja in sozavetnica Evrope goduje 29.
aprila.
Rodila se je leta 1347 kot predzadnja od
petindvajsetih otrok barvarja kož Jakoba
Benincasa iz mesta Siena. Ljubka in živahna
deklica je že z dvanajstimi leti prišla v spor
z domačimi, zlasti z materjo, ki je hotela, da
si poišče moža in se ni mogla sprijazniti s
Katarinino namero, da se posveti Bogu. Temu
prigovarjanju je Katarina napravila konec
tako, da si je ostrigla lase in s tem pokazala
svojo trdno odločitev, da se za vedno daruje
Bogu. Oče je bil njen zaveznik in tako je s
šestnajstimi leti mogla vstopiti v tretji red
sv. Dominika. Dominikanske tretjerednice
niso bile redovnice, ki bi živele v samostanu,
temveč pobožne žene, ki so se ravnale po
določenih pravilih in so živele med svetom.
Posvečale so se molitvi in dobrodelnosti.
Nosile so tudi posebno obleko, da so se
razločevale od drugih žena.
Nekaj časa je bila Katarina usmerjena
zgolj na molitev in premišljevanje. Ko ji
je bilo kakih dvajset let, se ji je v videnju

prikazal Jezus, se z njo skrivnostno zaročil
in ji napovedal, da ji bo v Cerkvi zaupana
posebna naloga. Od takrat naprej se je
odlikovala tudi v dejavni ljubezni. Njena skrb
za druge je pritegnila pozornost Siencev.
Nekaj se jih je povezalo v nekakšno skupino
učencev, v kateri so bili pripadniki različnih
družbenih slojev: sodniki, poslanci, slikarji,
pesniki, rokodelci, redovniki in redovnice.
Tako je Katarina dejavno sodelovala v
dogajanjih svojega mesta in Cerkve svojega
časa. Tista njena posebna naloga, o kateri ji
je bil govoril Jezus, je bila, da je pomagala
prepričati papeža Gregorja XI., naj se vrne
iz francoskega Avignona v Rim. Leta 1376 je
to res storil: ko se je papež vračal v Petrovo
mesto, se je Katarina ponižno umaknila
v rodno Sieno, potem ko je svojo nalogo
izpolnila.

1. maj – sv. Jožef delavec
V Katoliški Cerkvi 1. maja obhajamo god
sv. Jožefa delavca, moža Device Marije in
Jezusovega krušnega očeta.
Sv. Jožef je bil po svetopisemskem izročilu
mizar, zato velja za zgled človeka, ki si je
z delom služil kruh, vzdrževal družino ter
skrbel za vzgojo in rast Jezusa Kristusa.
Vsebina godovnega dneva izhaja tudi
iz zgodovinskih okoliščin delavskega
vprašanja. Papež Leon XIII. je leta 1891 objavil
okrožnico Rerum novarum (Nove stvari),
s katero je podprl delavsko vprašanje ter
spregovoril o industrijskih delavcih, sindikatih
in poštenih plačah. Okrožnica je postala
temeljno besedilo sodobnega družbenega
nauka Cerkve, saj je človekovo delo prvič
obravnavala s krščanskega vidika, pri čemer
je izhajala iz svetopisemskega izročila.
Obsežno je spregovorila o položaju delavcev,
ki so bili v tistem času socialno nezaščiteni,
njihov status pa ni imel pravnega okvira.
Okrožnice cerkvenega učiteljstva pomagajo
vzpostavljati pravičen družbeni red in
vrednotiti obstoječo družbeno ureditev.
Lik sv. Jožefa je zgled tako za delavce
kot delodajalce. Slednji so zavezani k

zagotavljanju poštene plače, ki omogoča
dostojno življenje. Višina plače mora ustrezati
življenjskim potrebam in razmeram, v katerih
delavci živijo. Vsi subjekti civilne družbe si
morajo prizadevati za urejeno razmerje med
delom in kapitalom ter z dialogom urejati
delavska vprašanja, neomejeno konkurenco
ekonomske moči in varovanje osebne
lastnine, ki je namenjena družbeni funkciji.

Fatimska Mati Božja
13. maja v Katoliški Cerkvi praznujemo
Fatimsko Mati Božjo.
V Fatimi na Portugalskem se je Marija prikazala
trem otrokom, Jacinti (Hiacinti), Frančišku in
Luciji 13. maja 1917 in potem še vsak mesec do
13. oktobra.
Nekateri so tem prikazovanjem kmalu verjeli,
drugi pa so jim ostro nasprotovali. Cerkvena
oblast je začela strogo in natančno preiskovati
vedenje otrok, sporočila, prikazni, čudeže,
razpoloženje vernih in neverujočih. Raziskava
je trajala osem let in 30. oktobra 1930 je leirijski
škof Jose Coreira di Silva objavil Pastirski
list o češčenju rožnovenske Matere Božje v
Fatimi. V njem je zapisal: »Ko sem ponižno
klical na pomoč Svetega Duha, v zaupanju
na varstvo preblažene Device, v soglasju s
svojimi škofijskimi svetovalci izjavljam, da so
videnja otrok v dolinici Iria dne 13. maja in
vsakega trinajstega dne v mesecu do oktobra
1917 verodostojna. Češčenje naše ljube Gospe
fatimske uradno dovoljujem.«
Pri prvem prikazovanju je Marija naročila
pastirčkom, naj odslej pobožno molijo rožni
venec. Nato jih je vprašala, ali se hočejo Bogu
darovati s tem, da mu bodo radi prinašali žrtve
in sprejemali vse trpljenje v spravo za številne
grehe, s katerimi ljudje žalijo Boga. Otroci so
to obljubili.
Pri junijskem prikazovanju jim je Gospa
povedala »prvo skrivnost«. Po Jacinto in
Frančiška bo kmalu prišla, Lucija pa bo živela
dalj časa, ker hoče po njej Jezus razširiti po
svetu češčenje Marijinega brezmadežnega
Srca. Pri julijskem prikazovanju so vidci za
trenutek smeli videti ognjeno morje, kjer trpe

hudobci in pogubljene duše. Potem je Marija
napovedala svetovno vojno, končno zmago
njenega brezmadežnega Srca in da se bo
Rusija spreobrnila. To je »druga fatimska
skrivnost«.
»Tretja fatimska skrivnost« opisuje moža
v belem. Ta prestane mučeništvo, skupaj z
mnogimi drugimi kristjani na vrhu neke gore.
Sveti papež Janez Pavel II. je omenjeni prizor
pripisal svojemu atentatu 13. maja 1981.
Ob zadnjem prikazovanju oktobra se
je zbralo okoli 70.000 ljudi. Marija se je
predstavila kot Gospa svetega rožnega
venca in naročila, naj njej v čast na tem kraju
postavijo kapelo.
Papež Pavel VI. je ob 50. obletnici
prikazovanj (13. maja 1967) poromal v
Fatimo in v govoru posebej naglasil poziv
fatimske Gospe k molitvi in pokori.
Papež Janez Pavel II. je obiskal Fatimo od
12. do 13. maja 2000. Papež je pripisoval
posebnemu čudežu fatimske Marije, da je
preživel atentat 13. maja. 1981. Fatimo je
obiskal tudi papež Benedikt XVI. med 11. in
14. majem 2010.

