Zakrament evharistije skupaj s krstom in
birmo sodi med zakramente uvajanja v
krščanstvo. Otroci, ki so redno vključeni v
proces kateheze, ki poteka v župnijah, v
Cerkvi na Slovenskem k prvemu obhajilu
pristopijo na koncu tretjega razreda.
Evharistija pomeni tako polnost in vrh
uvajanja v krščanstvo.
Prošnji dnevi
Tri dni pred praznikom Gospodovega
vnebohoda obhajamo prošnje dneve, ko
skupaj prosimo Gospoda za blagoslov pri
našem vsakdanjem delu in za obvarovanje
pred vsemi naravnimi nesrečami. Prošnje
dneve obhajamo skupaj z župnijo Mengeš:
• ponedeljek, 27. maj, ob 6. uri prošnja
procesija iz Mengša v Loko, kjer je ob
6.30 sveta maša;
• torek, 28. maj, ob 7. uri prošnja sveta
maša v naši župnijski cerkvi v Grobljah;
• sreda, 29. maj, ob 6. uri v Mengšu prošnja
procesija in sveta maša.
Povabljeni v čim večjem številu.
Zaključek šmarnične pobožnosti
V petek, 31. maja, na praznik Obiskanja
Device Marije, bomo zaključili z šmarnično
pobožnostjo k Devici Mariji. Po razredih
bomo zapisali, za vsakega veroučenca število
listkov, ki jih je zbral ob obisku šmarnic.
Najbolj pridni boste pohvalo za obisk
šmarnic prejeli na binkoštno nedeljo,
9. junija, ostalim pa bomo kateheti vpisali
obisk šmarnic.

Nogometni turnir
V nedeljo, 16. junija, od 15. ure dalje,
bo na igrišču OŠ Rodica potekal
tradicionalni nogometni turnir
za pokal Župnije Jarše. Nogometni navdušenci sestavite
ekipe s 5 igralci (4 in vratar) in
se potegujte za pokal Župnije
Jarše. Vabljeni tudi vsi
navijači, da skupaj kot
župnija aktivno preživimo nedeljsko
popoldne.
Sredina jutranja sv. maša sedaj pol ure prej
Na majski seji ŽPS je bil s strani članov
podan predlog, da bi bila sredina jutranja sv.
maša odslej ob 6.30. Obisk pri jutranji maši
je zelo skromen, tako pa bi se sv. maše lahko
udeležilo več šolarjev in zaposlenih.
Predlog je bil s strani članov soglasno sprejet
in stopi v veljavo z mesecem junijem.
Krašenje in čiščenje cerkve po naseljih
• 2. junij, 7. velikonočna nedelja
Rodica/Češminova/Bernikova/okolica
• 9. junij, binkošti
Slomškova/Jelovškova
• 16. junij, nedelja Sv. Trojice
Spodnje Jarše/Petrovčeva/Trdinova/
okolica
• 23. junij, 12. nedelja med letom
Srednje Jarše
Molitvena ura Božjega Usmiljenja bo v
ponedeljek, 17. junija, po večerni sv. maši.
Redno srečanje sodelavcev Karitas bo v
ponedeljek, 3. junija, ob 19. uri v sejni sobi
župnišča. Sodelavci, lepo vabljeni.
Redna seja ŽPS bo v torek, 4. junija. Začeli
bomo s sv. mašo ob 18. uri v cerkvi. Člani in
članice, lepo vabljeni.
Bolne in ostarele po domovih bom obiskoval
v petek, 7. junija, dopoldan.

Dragi sofarani!
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

Po petih letih priprave v semenišču tudi zame prihaja dan, ko se
bom s prvo stopnjo duhovništva, diakonatom, dal na razpolago
Bogu in Cerkvi. Z veseljem vas vse vabim na posvečenje, ki ga
bom skupaj s sedmimi kandidati iz ljubljanske nadškofije prejel
v torek, 25. junija, ob 10. uri v župnijski cerkvi v Šentvidu pri
Stični. Ta dan bo ob 8. uri iz Jarš organiziran avtobusni prevoz,
prijavite se lahko najkasneje do 15. junija (g. župniku) oz. do
zapolnitve mest na avtobusu.
Za tiste, s katerimi se morda ne poznamo, dodajam še nekaj
besed o sebi.
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noči in prazniku sv. Rešnjega telesa in krvi
pa so v navadi tudi procesije, ki potekajo po
cerkvah in/ali v bližnji okolici. Za praznik sv.
Rešnjega telesa in krvi je marsikje v navadi
postavljanje začasnih kapelic ali oltarjev,
mimo katerih poteka sprevod. Duhovnika z
monštranco poleg bogoslužnih sodelavcev
spremljajo verniki in s tem izrazijo zunanjo
versko pripadnost.

O Z N A N I LO Ž U P N I J E J A R Š E
27. maj - 23. junij 2019

•••
Rojen sem bil 28. julija 1995, svoja prva leta sem preživel v
Domžalah. V tamkajšnji župnijski cerkvi sem bil krščen, tam sem
prejel tudi prvo sveto obhajilo. Z družino smo se nato preselili
na Rodico in se vključili v življenje jarške župnije. Sam sem leta
2004 začel z ministriranjem, ki so mu sledile še mnoge druge
stvari. Po osnovni šoli, ki sem jo nekaj let obiskoval v Domžalah,
nato pa na Rodici, sem se leta 2010 vpisal na Škofijsko klasično
gimnazijo v Ljubljani. Takoj po maturi (l. 2014) sem se vpisal v
Bogoslovno semenišče in na Teološko fakulteto, kjer trenutno
končujem študij s pisanjem magistrske naloge. Klic v duhovniški
poklic sem prepoznal predvsem preko zgledov duhovnikov, ki
so me vzgajali: domžalskih, jarških in tistih na gimnaziji. Poleg
tega mi je pri odločitvi precej pomagala vključenost v življenje
župnije ter veselje ob sodelovanju pri župnijskih dejavnostih.
V spodbudo in pomoč pri odločanju mi je bila tudi vztrajna
molitev za nove duhovniške poklice, v kateri sem videl, da ljudje
želijo in se zavedajo, da potrebujejo duhovnike ter da jim je
mar, kaj bo z njimi v prihodnosti. Še posebej imam v spominu
molitev in sveto mašo na Brezjah, ki smo jo župljani organizirali
v letu preden sem vstopil v semenišče.
Hvaležen sem vsem, ki ste me v mojih dosedanjih bogoslovskih
letih spodbujali, podpirali, zame molili in darovali žrtve. V
zavedanju, da bom vse to zdaj še bolj potreboval, se vam
priporočam še naprej. Sam se vas spominjam in molim, da bi
bilo prihajajoče posvečenje priložnost in spodbuda tudi za vaše
krščansko življenje in vaš osebni odnos z Bogom: predvsem v
molitvi ter srečevanju z Njim v zakramentih svete evharistije in
(morda v dneh pred posvečenjem) svete spovedi.
Skupaj z novoposvečenimi vas vabim, da milosti svetega
obhajila pri sveti maši ob posvečenju darujete za našo
svetost in stanovitnost.

Pod noč tistega dne,
prvega v tednu, ko
so bila tam, kjer so se
učenci zadrževali, vrata
iz strahu pred Judi
zaklenjena, je prišel
Jezus, stopil mednje
in jim rekel: »Mir vam
bodi!« In ko je to rekel,
jim je pokazal roke
in stran. Učenci so se
razveselili, ko so videli
Gospoda. Tedaj jim je
Jezus spet rekel: »Mir
vam bodi! Kakor je Oče
mene poslal, tudi jaz
vas pošiljam.« In ko je
to izrekel, je dihnil vanje
in jim dejal: »Prejmite
Svetega Duha! Katerim
grehe odpustite,
so jim odpuščeni;
katerim jih zadržite, so
jim zadržani.«
Jn 20,19-23

Marija te kliče ...
ne le v mesecu maju,
temveč vsak dan, vsak prosti trenutek
Ste kdaj pomislili, koliko našega prostega
časa gre v nič? Ko gledamo televizijo,
da zapolnimo večer. Ko opravljamo s
sosedo. Ko se jezimo nad službo, šefom
in sodelavci ali preglasnimi sosedovimi
otroki. Ko v avtu opazujemo voznike
in zavijamo z očmi. Ko pri poročilih vzdihujemo nad novicami
sveta.
Ste se kdaj vprašali, kaj lahko naredimo za vse te ljudi in ta svet?
Ko te kaj preseneti, vrže iz tira, ko imaš čas ali pa ga nimaš...
Marija v vseh teh trenutkih kliče vsakega izmed nas. Da vse ljudi
izročamo njej. Da primemo v roke rožni venec, da preprosto
zaupamo Očetu.
Da postane vsak tvoj vzdih in izdih molitev k Njemu.
Svet rabi vsakega izmed nas, še posebaj tebe! Potrebuje mojo in
tvojo molitev. Vsak dan, vsak trenutek.
Molimo skupaj z Marijo za spreobrnenje sveta ... da bi postali boljši
... da bi ljubezen le prevladala nad sovraštvom.
Veliko ... morda celo preveč ... je v naših rokah.

14. pe. K 18 + Vida in Ivan Svetlin

Maksim Emonski, škof
M 6 Prošnji dan - sv. maša / Mengeš
Šmarnična pobožnost /
18
Dimičevo znamenju
(v primeru dežja v cerkvi)

17. po. C 18 + Stane Šuštar
Molitvena ura Božjega Usmilj.
18. to.

C 18 + Lojze in Klemen Mav

19. sr.

K 630 + Albina Temlin

20. če.

Sv. Rešnje Telo in Kri
C 18 + teta Marija Merela
Procesija SRT / drevored

30. če.

Gospodov vnebohod
C 18 + teta Marija Merela

31. pe.

Obiskanje Device Marije
K 18 Zaključek šmarnične pobož.

01. so.

Justin, mučenec
K 18 + Jernej in Zofija Pirnat

21. pe.

02. ne.

7. velikonočna nedelja
K 8 Za žive in rajne župljane
C 10 + Slavko in Ana Razpotnik

22. so. K 18 + Marija in Alojz Prašnikar obl
+ Marjan Ručigaj obl

03. po.

Karel Lwanga in drugi mučenci
C 18 + iz družine Mav
Redno srečanje žup. Karitas

04. to. C 18 + Janez Ručigaj
Redna seja ŽPS
05. sr.

K6

30

Bonifacijm škof in mučenec
+ Veronika Dermal

23. ne.

02. ne.

08. so. K 18 + Ivan Smolnikar obl
09. ne.

10. po.

Binkošti
Za žive in rajne župljane
Zaključek veroučnega leta
C 10 + starše Borštnar
K8

Marija, Mati Cerkve
C 18 + Hedvika Ravnikar

11. to.

Barnaba, apostol
Doma ni sv. maše

12. sr.

Doma ni sv. maše

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

08. so. K 18 M. Kumše, prostovoljec
09. ne.

Binkošti
K 8 T. Klopčič, J. Stražiščar
C 10 mladinec, mladinec

15. so. K 18 A. Gradišar, prostovoljec
16. ne.

Nedelja Sv. Trojice
K 8 V. Pograjc, T. Ručigaj
C 10 M. Kovačič, I. J. Kumše

13. nedelja med letom
K 8 T. Klopčič, J. Stražiščar
C 10 N. Cotman, T. Gorjup

Sveti Duh v življenju krščanske skupnosti

Gospodov vnebohod
C 18 B. Presekar, M. Jeglič

01. so. K 18 R. Poljanšek, prostovoljec

Prvi petek v mesecu
K 18 + Jože in Marija Vršnik obl

30. ne.

Praznik obhajamo 50 dni po veliki noči in
je praznik prihoda Svetega Duha, ker je na
ta dan po svetopisemskem sporočilu nad
zbrane učence in Božjo mater Marijo prišel
Sveti Duh.

Razpored bralcev
Božje Besede in sestavljalcev uvodov

07. pe.

29. so. K 18 M. Kumše, prostovoljec

S slovesnim praznikom
binkošti, ki ga bomo letos
praznovali v nedeljo, 9. junija
2019, bomo v Katoliški
Cerkvi sklenili velikonočni čas.

12. nedelja med letom
K 8 + Ignac Žargi obl
C 10 Za žive in rajne župljane

30. če.

12. nedelja med letom
K 8 R. Košenina, T. Kovačič
C 10 P. Ručigaj, A. Markič

Slovesni praznik
binkošti

Alojzij Gonzaga, redovnik
K 18 + Janez in starši Pogačar obl

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

23. ne.

Lk 9,18-24

Nedelja Sv. Trojice
K 8 Za žive in rajne župljane
C 10 + Matija in Angela Podpeskar
R 15 Župnijski turnir v malem
nogometu

Lk 9,51-62

16. ne.

Jezusa Kristusa prikazana kot delovanje pod
vodstvom Svetega Duha.

Sv. Rešnje Telo in Kri
C 18 M. Cerar, K. Košenina
Jože Stražiščar, uvodi

22. so. K 18 R. Poljanšek, prostovoljec

15. so. K 18 + Marija in Janez Rode

28. to. C 7 Prošnji dan / Groblje
C 18 Šmarnična pobožnost
29. sr.

20. če.

Jn 17,20-26

Prošnji dan - procesija iz
Mengša v Loko in sv. maša
C 18 Šmarnična pobožnost

Anton Padovanski, redovnik
Doma ni sv. maše

Jn 14,15-26

27. po. L 6

13. če.

Jn 16,12-15

Razpored svetih maš,
mašnih namenov in nekaterih dogodkov

Iz svetopisemskega besedila izhaja pomen
delovanja Svetega Duha v Cerkvi in življenju
krščanske skupnosti, saj je on dejavno
navzoč ob sprejemanju odločitev, izbira
oznanjevalce ter jih vodi. Začetki Cerkve so
po Apostolskih delih v tesni povezanosti
s prihodom Svetega Duha, zato v drugem
Lukovem delu – Apostolskih delih – binkošti
zavzemajo središčno mesto. Kakor je Jezus
po krstu v Duhu začel svoje delovanje s
programskim govorom v nazareški shodnici,
ki ga je sklenil z opozorilom, da so vsi (ne
samo Judje) poklicani k odrešenju; tako tudi
Cerkev po svojem binkoštnem krstu začenja
svoje poslanstvo s Petrovim govorom v
Jeruzalemu, ki na koncu nakaže univerzalni
vidik odrešenja. Tako sta celotno evangeljsko
poslanstvo Cerkve, kakor tudi poslanstvo

Apostolska dela pričujejo o delovanju
Svetega Duha ne samo ob nastanku Cerkve,
ampak tudi o njegovem stalnem spremljanju
Cerkve na njeni poti napredovanja. Celotna
knjiga je eno samo sklicevanje na Svetega
Duha. Ta je dvakrat omenjen kot prvotni
dejavnik odrešenja, njegovo delo je tudi
obrat Cerkev k poganom. Po molitvi, veri in
krstu Sveti Duh podarja moč za pričevanje
ter vodi Cerkev pri njenem misijonskem
poslanstvu in oznanjevanju evangelija.
Sveti Duh je začetnik in počelo vsake
evangelizacije, je prvenstveni nosilec
veselega oznanila v svet in prehiteva
človeško oznanjevanje evangelija. Papež
Pavel VI. je izpostavil vlogo Svetega Duha
kot glavnega dejavnika evangelizacije, zato
mora Cerkev bolj premišljevati naravo, vlogo
in način delovanja Svetega Duha v današnji
družbi in evangelizaciji. Ko Cerkev danes čuti
potrebo po novi evangelizaciji, pravzaprav
čuti potrebo po bolj odločni poslušnosti in
odprtosti za delovanje Svetega Duha.
Nova evangelizacija, ki pomeni prehod od
tradicionalne k osebni veri, pomeni tudi
novo prisluškovanje Svetemu Duhu, ki tudi
za danes pozna prave rešitve za nastale
razmere. Evangelizacija je tudi »nova«, ker
Sveti Duh neprestano ustvarja novost Božje
besede in ljudi na novo duhovno prebuja.
Sveti Duh je tisti, ki evangeliju odpira
pot v srca ljudi in družbe ter konkretizira
evangeljsko sporočilo v sodobni čas in okolje.
Izraz binkošti in cerkveno leto Beseda
binkošti izhaja iz nemškega jezika (Pfingsten
iz ‘der fünfzigste Tag’ (petdeseti dan)),
pojem pa izhaja iz grške besede pentekoste’
(hemera), kar pomeni petdeseti (dan). Po
binkoštih se v Katoliški Cerkvi nadaljuje
liturgični čas med letom, ki traja do konca
cerkvenega leta oziroma do začetka
adventnega časa. Velikonočno svečo v
cerkvah z oltarnega prostora odnesejo
h krstnemu kamnu, duhovniki in drugi
sodelavci pa pri bogoslužju nosijo liturgična
oblačila v zeleni barvi.

Marija, Mati Cerkve
Na dan po binkoštnem prazniku v Katoliški
Cerkvi praznujemo praznik Marije, Matere
Cerkve.
Marija je po Jezusovem vnebohodu skupaj
z apostoli in ženami molila v dvorani zadnje
večerje in prosila za dar Svetega Duha. Tako
je postala mati prve krščanske skupnosti in
pozneje mati Cerkve, ki se je oblikovala na
binkoštni praznik. Papež Pavel VI. je Marijo
ob sklepu 3. zasedanja II. vatikanskega
cerkvenega zbora razglasil za Mater Cerkve
in pozneje vzklik »Mati Cerkve« dodal tudi v
Marijine litanije. V osmem poglavju o Mariji
v skrivnosti Kristusa in Cerkve naziv »Mati
Cerkve« še ni bil zapisan. Papež Pavel VI.
pa je ob sklepu tega zasedanja na praznik
Marijinega darovanja 21. novembra Marijo
razglasil za »Mater Cerkve, to je vsega
krščanskega ljudstva, vernikov in pastirjev, ki
jo kličejo za preljubo Mater«.
Z različnih delov sveta so nato prosili, da bi
smeli Marijo kot Mater Cerkve častiti tudi
v bogoslužju in leta 1974 so bile odobrene
posebne mašne molitve. Tudi v lavretanske
litanije je bil vstavljen vzklik »Mati Cerkve,
prosi za nas«.
Slovenski škofje so po zgledu drugih škofij
prosili za dovoljenje, da bi spominski dan
Marje, Matere Cerkve, smeli obhajati na
ponedeljek po binkoštih, saj so ponekod ta
dan še bili dela prosti, ker so bili navajeni
praznovati binkoštno osmino. V slovenskem
bogoslužnem koledarju je ta dan od leta
1980 praznik. Mašne molitve pa so še
obogatili v posebnem Marijinem misalu
(Rim 1987), kjer so kar trije mašni obrazci za
cerkve, kjer Marijo hočejo še posebej častiti
kot »Podobo in Mater Cerkve«.

zakramentalnega življenja vernih. Na praznik
so ponekod v navadi različne oblike procesij,
s čimer verniki tudi navzven pokažejo svojo
vero. Praznik je zapovedan, zato se katoličani
ta dan udeležijo bogoslužja.

Praznik sv. Rešnjega telesa in krvi
Praznik sv. Rešnjega telesa in krvi bomo v
Katoliški Cerkvi praznovali v četrtek, 20.
junija 2019.
Na ta dan obhajamo Jezusovo navzočnost
v zakramentu sv. Rešnjega telesa in krvi –
evharistije, ki je središče krščanske vere in

Posvečene hostije se hranijo v ciborijih, eno
hostijo pa v običajno umetniško izdelani
monštranci. Namen hranjenja posvečenih
hostij je dejstvo Jezusove trajne navzočnosti
v zakramentalni obliki kot tudi možnost za
češčenje. Duhovniki monštranco izpostavljajo
v češčenje za posebne priložnosti, ob veliki

Praznik nima stalnega datuma, saj je določen
glede na praznik velike noči in ga obhajamo
v četrtek drugi teden po prazniku binkoštih.
Izraz evharistija prihaja iz grškega glagola
eucharistein, ki pomeni zahvaljevati se.
Evharistija je primarni zakrament predvsem
zato, ker je pri drugih zakramentih prisotno
deleženje pri neki Kristusovi kreposti,
pri evharistiji pa je vsebovan Kristus
sam, učlovečena Beseda, glavni avtor
zakramentov. Sama v sebi je evharistija
najprej zakrament Božje ljubezni do ljudi,
kot jo označuje tridentinski koncil. Nato
je zakrament edinosti Cerkve, saj se z
evharistijo izrazi in hkrati uresničuje edinost
Božjega ljudstva. Z drugim vatikanskim
koncilom bi lahko sintetizirali, da je Kristus
pri zadnji večerji zaupal svoji Cerkvi “spomin
svoje smrti in svojega vstajenja: zakrament
dobrotljivosti, znamenje edinosti, vez
ljubezni, velikonočno gostijo, v kateri se
prejema Kristus, duša napolnjuje z milostjo in
nam daje poroštvo prihodnje slave”.
Za zakrament evharistije so se v zgodovini
Cerkve izoblikovali različni vidiki in različna
imena. Jezus je pri zadnji večerji z učenci,
pri kateri je kruh spremenil v svoje telo
ter vino v svojo kri, postavil zakrament
evharistije, njegovo obhajanje pa je od
začetkov krščanstva razpoznavno znamenje
kristjanov. Postavitve zakramenta evharistije
se spominjamo pri vsaki maši, posebej tedaj,
ko duhovnik izreka posvetilne besede nad
kruhom in vinom. Kristjani verujemo, da kruh
po prebistvenju (transsubstanciaciji) postane
Jezusovo telo, vino pa Jezusova kri.

