MOLITEV OB
SVETEM MISIJONU
Sveti misijon je čas milosti in Božjega
blagoslova.
Sveti Duh, prosim te, vstopi v moje srce,
da bom pripravljen stopiti na pot za
Gospodom.
Sveta mati Marija, izprosi mi pri svojem
Sinu močno vero, trdno upanje in
nesebično ljubezen.
Sveta Mohor in Fortunat, prižgita v
meni plamen luči, da bom postal goreč
pričevalec Kristusovega evangelija.
V moči zakramenta svetega krsta naj
odgovorno sprejmem svoje misijonsko
poslanstvo Cerkve.
Božji služabnik Janez Frančišek Gnidovec,
bodi mi zgled v molitvi, preprostosti,
zaupanju, zvestobi, služenju Bogu in vsem
ljudem.
Sveti Janez Marija Vianney, izročam ti
duhovnike, še posebej letošnje
novomašnike, in vse, ki jih Gospod kliče v
svoj vinograd, izprosi jim obilo milosti in
Božjega blagoslova.
Gospod, naj postanemo vedno bolj
evharistično občestvo v Jezusu Kristusu,
našem Gospodu.
Amen.

Skupina za samopomoč obolelim za rakom
Dom sv. Jožef Celje (Plečnikova ulica 29)
vabi na srečanje skupine za samopomoč
obolelim za rakom, z onkologinjo Metko
Klevišar. Srečanje bo v sredo, 12. februarja
2020, ob 17. uri, nato pa vsako drugo sredo v
mesecu.
Vsak od nas se srečuje tudi z boleznijo, pri
sebi ali pri ljudeh, ki so mu blizu. Nekatere
bolezni prizadenejo človeka bolj, druge
manj. Rak je gotovo bolezen, ki prizadene
človeka na prav poseben način. Ne samo
bolezen, ampak tudi mnogi predsodki, s
katerimi je rak povezan. Ker živimo vedno
dlje, se povečuje število ljudi, ki imajo
raka. K sreči pa je tudi vedno bolj uspešno
zdravljenje. Vedno je v veliko pomoč, kadar
se o bolezni pogovarjamo. To velja tako za
bolnike kot tudi za njihove svojce. Skupina, s
katero začenjamo, želi prav to. Vodila jo bo
upokojena zdravnica – onkologinja, Metka
Klevišar. Osebno je vso delovno dobo delala
kot zdravnica na Onkološkem inštitutu, se
ves čas srečevala z bolniki, ki so imeli raka.
Od njih se je tudi veliko naučila.
Praznik Sedeža apostola Petra
Apostoli so sestavljali poseben zbor, ki ga
Sveto pismo pogosto imenuje »dvanajsteri«.
Kristus je temu zboru kot celoti izročil
vodstvo svoje Cerkve, oznanjevanje in širjenje
božjega kraljestva, nalogo posvečevati ljudi.
Med apostoli je dal posebno nalogo enemu
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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

Petru. Te njegove službe se Cerkev spominja s praznikom, ki
nosi ime Sedež apostola Petra.
Že tedaj, ko ga je poklical, je Jezus Petru spremenil ime, kar
pomeni, da ga je izbral za pomembno poslanstvo. Uprl je
pogled vanj, poroča evangelist Janez, in mu rekel: »Ti si Simon,
Janezov sin. Imenoval se boš Kefa« (to pomeni Peter). V evangelijih je Peter 114-krat omenjen na prav poseben način.
Utemeljitev za Petrovo prednost je njegova izpoved vere pri
Cezareji Filipovi: »Ti si Kristus, Sin živega Boga.« Jezus ga je
najprej blagroval, potem pa mu je dejal: »Jaz pa ti povem: Ti si
Peter (Skala) in na to skalo bom sezidal svojo Cerkev in peklenska vrata je ne bodo premagala. Dal ti bom ključe nebeškega
kraljestva ...« Oblast ključev je mnogo več kot nekakšna služba
vratarja. Ključi kraljestva pomenijo oblast kraljevega namestnika
v odsotnosti vladarja Jezus je torej Petru obljubil, da bo njegovem odhodu s tega sveta postal njegov namestnik. Dal mu je
tudi oblast »zavezovanja« in »razvezovanja«, ki pomeni: kar bo
Peter v skladu s Kristusovo voljo ukazal ali prepovedal, to bo
ukazano ali prepovedano tudi v nebesih.
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Gospod, saj bi prav rad služil, vendar le po urah.

Uradne ure župnijske pisarne v času odsotnosti
V času moje odsotnosti ne bo uradnih ur in veroučnih srečanj
za 3., 4., 7. in 8. razred. V nujnih primerih se prosim obrnite na
sosednji župniji Domžale ali Mengeš.

Rad bi hodil za teboj, vendar ne zmeraj.
Rad bi sprejel tvoj križ, vendar ne pretežkega.
Rad bi kaj žrtvoval, vendar ne sebe.
Rad bi ljubil, vendar ne preveč.

Koncert otroškega pevskega zbora župnije Jarše
Lepo vas vabimo na koncert OPZ župnije Jarše, ki bo v nedeljo,
9. februarja 2020, ob 18. uri, v kapeli Jarše. Z vašimi prispevki
bodo naše intenzivne vaje še lepše.
Se veselimo vašega obiska, pevci OPZ z Nežo in Jerco.
Krašenje in čiščenje cerkve po naseljih
• 16. februar, 6. nedelja med letom
Spodnje Jarše/Petrovčeva/Trdinova/okolica
• 23. februar, 7. nedelja med letom
Srednje Jarše
• 1. marec, 1. postna nedelja
Zgornje Jarše
• 8. marec, 2. postna nedelja
Rodica/Češminova/Bernikova/okolica
Molitvena ura Božjega Usmiljenja bo v ponedeljek,
24. februarja, po večerni sv. maši.
Bolne in ostarele po domovih bom obiskoval v petek,
6. marca, dopoldan.

www.zupnija-jarse.net

iskanje dogaja v okvirih sveta, ki jih obdaja
in pogojuje njihovo mišljenje. Preko treh
predavanj bomo poskusili odgovoriti na
vprašanja: Kakšne so vstopne točke, ki mlade
odpirajo k presežnosti, in kako se lahko
sporočilo vere inkulturira v njihov svet? Kako
v mladih prepoznati antropološke konstante
hrepenenja in vere ter kako mlade sprejeti
za pristne sogovornike? Kakšne so najgloblje
želje mladih in njihove potrebe? Kako Sveto
pismo gleda na mlade? Kako je Kristus v
njih in z njimi? Na kaj moramo biti posebej
pozorni pri pastorali mladih?

Rad bi začel, vendar šele jutri.

Gospod, ne nehaš me nadlegovati,
tvoja usta še vedno sprašujejo: »Boš začel danes?«
Gospod, pomagaj mi v tem postnem času, da se ti bom znal
popolnoma darovati in da s teboj ne bom trgoval!

Jezus mu je tedaj dejal:
»Poberi se, satan, kajti
pisano je: Gospoda,
svojega Boga, môli in
njemu samemu služi!«
Tedaj ga je hudič pustil,
in glej, angeli so
pristopili in mu stregli.
Mt 4,10-11

Postni čas je bil od vsega začetka čas intenzivne duhovnosti.
Papež Leon Veliki je postni čas imenoval velike duhovne vaje
vse Cerkve. Vse spokorne vaje so bile usmerjene na doživljanje
Kristusove velikonočne skrivnosti. V tem času so skrbeli ne samo,
da so več molili, temveč tudi, da so bolje molili, veliko brali in
razlagali Sveto pismo.
Post ima cilj izprazniti naše srce »navlake«, da ga lahko napolnim
s »stvarmi«, ki prihajajo od zgoraj... potrebno je čiščenje duše, da
strmimo za veličino, veličino za katero smo bili ustvarjen od Boga.
Post ni sam sebi namen, je preizkušeno sredstvo duhovne askeze,
ki nas skupaj z molitvijo in dajanjem miloščine lahko postavi v
pravo držo do Boga in do ljudi. Odločilno za pravilno razumevanje
posta je, da ga ne gledamo izolirano, ampak predvsem v povezavi
z molitvijo.

01. ne.

1. postna nedelja
K 8 Za žive in rajne župljane
C 10 + družina Srša in
Katarina Kobilca
C 14 Molitev KP / molitvena skupina

10. po.

Sholastika, devica
Doma ni sv. maše

11. to.

Doma ni sv. maše

02. po. C 18 + Marija Osolnik obl

12. sr.

Doma ni sv. maše

03. to. C 18 + Maksimiljana Gabrič

13. če.

Doma ni sv. maše

04. sr. K 630 Po namenu

14. pe.

Doma ni sv. maše

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

Doma ni sv. maše

18. to.

Doma ni sv. maše

19. sr.

Doma ni sv. maše

20. če.

Doma ni sv. maše

Prvi petek v mesecu
Molitev KP / birmanci
K 18 + Frančiška Mestek obl

07. so.

Perpetua in Felicita, mučenki
K 18 + Pepca in Bogdan Premrov

08. ne.

2. postna nedelja
K 8 Za žive in rajne župljane
C 10 + starše Merela in Marijo Merela
C 14 Molitev KP / družine in
zakonske skupine

21. pe. K 18 + Ivana Stražar
22. so.

Sedež apostola Petra
K 18 + Luka Kobilca ml. in
družina Češnjevar

23. ne.

Polikarp, škof in mučenec
7. nedelja med letom
K 8 Za žive in rajne župljane
C 10 + starše Podpeskar

Darovanje (»ofer«) za obnovo sanitarij
24. po.

Matija, apostol
C 18 + Vinko Cotman obl
Molitvena ura Božjega Usmilj.

25. to. K 18 + Ivan Moneta 30. dan
24-urno češčenje SRT
26. sr.

Pepelnica
K 630 + starše, brate in sestro Ručigaj
Sklep 24-urnega češčenja SRT
K 18 + Marjan Cencelj

Razpored bralcev
Božje Besede in sestavljalcev uvodov

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

22. so. K 18 R. Poljanšek, prostovoljec
23. ne.

Molitev KP / mladi
K 18 Za blagoslov v zakonu

29. so. K 18 + Alojz Konjar
V čast sv. Duhu

7. nedelja med letom
K 8 M. Kovačič, I. J. Kumše
C 10 S. Podpeskar, B. Matzele

29. so. K 18 M. Kumše, prostovoljec
01. ne.

27. če. K 18 + Albina Temlin obl
28. pe.

6. nedelja med letom
K 8 P. Ručigaj, A. Markič
C 10 N. Cotman, T. Gorjup

Mt 5,17-37

17. po.

06. pe.

Mt 5,38-48

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

1. postna nedelja
K 8 T. Klopčič, J. Stražiščar
C 10 M. Joger, A. Hribar

Mt 4,1-11

16. ne.

07. so. K 18 A. Gradišar, prostovoljec
08. ne.

2. postna nedelja
K 8 V. Pograjc, T. Ručigaj
C 10 mladinec, mladinec

Mt 17,1-9

15. so. K 18 + Frančiška Lovše

14. so. K 18 R. Poljanšek, prostovoljec
15. ne.

3. postna nedelja
K 8 M. Cerar, K. Košenina
C 10 B. Presekar, M. Jeglič

Jn 4,5-42

Razpored svetih maš,
mašnih namenov in nekaterih dogodkov

God sv. Valentina
God sv. Valentina, mučenca, v Katoliški
Cerkvi praznujemo 14. februarja. Pod vplivom
angleških in francoskih navad se je dan
mednarodno uveljavil kot dan zaročencev,
ko si ti med seboj na poseben način izkažejo
pozornost z obdarovanjem.
Uradni rimski martirologij 14. februarja
beleži samo enega sv. Valentina, čeprav naj
bi obstajali kar trije istoimenski mučenci.
Prva slika sv. Valentina se je pojavila v
Nürenberški kroniki (1493). Besedilo ga
opisuje kot rimskega duhovnika, ki je pretrpel
mučeništvo pod cesarjem Klavdijem II.,
znanim pod vzdevkom Klavdij Gotski. Rimske
oblasti so ga priprle, ker je poročal krščanske
pare in tudi sicer pomagal kristjanom, ki
jih je cesar preganjal. Pomoč kristjanom je
bila v tem času kaznivo dejanje. Klavdiju
je bil zapornik všeč, dokler ga ta ni skušal
spreobrniti, ob čemer ga je cesar obsodil
na smrt. Pretepli so ga s koli in kamenjali,
ker pa še ni umrl, so ga končno obglavili pri
Flaminijskih vratih.
Češčenje sv. Valentina se je hitro razširilo
po Evropi. Njegov god so praznovali tudi v
zaupanju v moč njegove priprošnje. Njegovo
ime izhaja iz latinske besede valens, kar
pomeni močan in zdrav, zato so ga imeli
za priprošnjika zoper telesne slabosti in
kužna obolenja. Svetnikov god največkrat
obhajamo v predpustnem času, ki je bil od
nekdaj namenjen svatovanjem, in iz tega
razloga so se mu priporočali novoporočenci.
Valentinovo je ob koncu trde zime, zato so se
mu priporočali tudi mladostniki in čebelarji,
ker se njihove »muhe« zbudijo iz zimskega
spanja.
Po eni od rimskih legend je svetnik vrnil
vid slepi poganski deklici, ki se je po
spregledanju z vso družino dala krstiti.

Sv. Valentin je zato zavetnik za očesno
zdravje in pravo notranje spoznanje. Druga
legenda spregovori o tem, da je svetnik
ozdravil epileptičnega sina pogana, zato ga
upodabljajo z otrokom, ki mu – v krču zvit –
leži pod nogami in na tej osnovi velja tudi za
priprošnjika epileptičnih bolnikov.
Svetovni dan bolnikov 2020
Za svetovni dan bolnikov, ki bo kot
vsako leto 11. februarja, na god
Lurške Matere Božje, je papež
Frančišek napisal poslanico z
naslovom: »Pridite k meni vsi,
ki ste utrujeni in obteženi, in
jaz vam bom dal počitek
(Mt 11,28).«
Pri nas bo osrednja
slovesnost kot vsako leto
v narodnem svetišču Marije Pomagaj na
Brezjah v torek, 11. februarja, ob 10. uri. Vodil
jo bo murskosoboški škof msgr. dr. Peter
Štumpf SDB.
Svetovni dan bolnikov in njegovo bližino naj
zaznamuje naša večja pozornost do bolnikov
in trpečih. K temu spodbujajmo tudi tiste, ki
so blizu bolnikom in vsem, ki zanje skrbijo.
Poudarek naj bo tudi na katehezi. Pozornost
in hvaležnost pa pokažimo v teh dneh tudi
do vseh zaposlenih v zdravstvu in v drugih
ustanovah.
Spodbujen ob papeževi poslanici za svetovni
dan bolnikov in Lurški Materi Božji se vam
zahvaljujem za vašo bližino bolnim, ko že
uresničujete papeževe besede v letošnji
poslanici: »Ko enkrat prejmemo počitek in
Kristusovo tolažbo, smo poklicani tudi sami
postati počitek in tolažba za brate, s krotko
in ponižno držo, po zgledu Učitelja.«
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,

25. februarja, 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.
Pepelnična sreda, začetek postnega časa
Na pepelničino sredo, 26. februarja,
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 v cerkvi.
Razpored skupin, ki bodo vodile križev pot:
1. postna nedelja: molitvena skupina;
2. postna nedelja: družine in zakonske
skupine;
3. postna nedelja: bralci Božje besede in
sestavljalci uvodov;
4. postna nedelja: župnijsko postno
romanje (člani ŽPS);
5. postna nedelja: dekanijski križev pot
na Sveto Trojico nad
Dobom;
cvetna nedelja:
pevci cerkvenih zborov.
Teološki simpozij 2020: Mladi in Kristus
Teološki simpozij, ki ga organizira Teološka
fakulteta UL, bo daljna priprava na novo
pastoralno leto, ki bo posvečeno mladim.
Teološki simpozij bo potekal v Stični 19.
februarja 2020 za ljubljansko metropolijo
in v Zavodu A. M. Slomška na Vrbanski ulici
v Mariboru 11. marca 2020 za mariborsko
metropolijo.
Papež Frančišek je na začetku svoje
apostolske spodbude Kristus živi zapisal,
da želi mladim najprej povedati, da Kristus
živi in jih želi žive. On je v njih, z njimi in
nikoli ne odide (2019, 1-2). S teološkim
simpozijem želimo pokazati, kako so mladi
odprti za presežnost, čeprav se njihovo

