Urnik verouka
Za lažjo organiracijo obšolskih dejanosti v
prihodnjem šolskem letu, vam prilagam
okvirni urnik za leto 2020/2021.
1. razred: ponedeljek ob 17. uri
2. razred: ponedeljek ob 17. uri
3. razred: torek ob 16. uri
4. razred: torek ob 17. uri
5. razred: ponedeljek ob 16. uri
6. razred: četrtek ob 16. uri
7. razred: petek ob 16. uri
8. razred: četrtek ob 17. uri
9. razred: petek ob 15. uri (do sv. birme),
		
sreda ob 19. uri (po sv. birmi)

Veroučni učbeniki
1. razred: DZ (10 €), LZ (3 €)
2. razred: DZ (10 €), LZ (3 €)
3. razred: KNJ (8 €), DZ (4 €), LZ (3 €)
4. razred: KNJ (8 €), DZ (4 €), LZ (3 €)
5. razred: KNJ (8 €), DZ (4 €), LZ (3 €)
6. razred: KPSD (8 €), LZ (3 €), MVL, ZVA4, SP
7. razred: KPSD (8 €), LZ (3 €), MVL, ZVA4, SP
8. razred: KPSD (8 €), LZ (3 €), MVL, ZVA4, SP
9. razred: SP
Poleg nakupa veroučnih učbenikov je ob
vpisu varoučenca zaželjen še prispevek za
verouk (15 €/učenca).
V kolikor je možno se lahko dobijo in
uporabljajo stari učbeniki, če je mogoče, jih
lahko tudi zamenjamo.
* KNJ (knjiga), DZ (delovni zvezek), LZ (liturgični zvezek),
KPSD (knjiga ‘Pridi, Sveti Duh’), MVL (mapa za vlaganje
listov A4), ZVA4 (navadni zvezek A4), SP (Sveto pismo)

Veroučna ura
Veroučna ura traja 45 minut. Za dogodke
pred ali po veroučni uri veroučna šola oz.
katehet ne odgovarjava, kakor tudi ne za
imovino veroučencev (oblačila, kolesa,
dežniki, mobilni telefoni, šolske torbe, …).
Veroučenci morajo k uri obvezno prinašati
učbenik, delovni in liturgični zvezek.
V veroučno učilnico se ne prihaja s hrano,
pijačo in vklopljenimi mobilnimi telefoni.
Vstop v veroučne prostore je samo v
copatah.
Sveta maša
Od veroučencev pričakujem reden obisk
svete maše. Seveda pa naj ne bo veroučenec
osamljen pri maši, kot da ne bi imel očeta,
mame, bratov, sester, … Če starši otrokom
ne boste dali vzgleda tudi pri verski vzgoji,
potem je trud župnika in katehetov zaman.
Če pa kdo res ne more k maši v nedeljo,
lahko pride k nedeljski sveti maši v soboto
zvečer. Kdor iz malomarnosti opusti v
nedeljo ali zapovedanih praznikih sv. mašo,
mora pred prejemom svetega obhajila
obvezno k sv. spovedi.

Začetek rednih veroučnih srečanj, po urniku za vse veroučence,
bo v ponedeljek, 5. oktobra.
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

Ministrantske vaje
Redna srečanja ministrantov bodo ob petkih, ob 17. uri. Prvo
srečanje bo v petek, 9. oktobra. Lepo vabljeni vsi sedanji, kot
tudi novi ministranti.
Pevske vaje
S pevskimi vajami bodo župnijski zbori začeli v mesecu
septembru. Otroški pevski zbor se bo prvič srečal v soboto,
5. septembra, ob 10. uri. Pevske vaje za mladinski zbor pa se
pričnejo v mesecu oktobru.
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Spoštovani starši, skrbniki in dragi
veroučenci
Ob zaključku veroučnega leta ste prejeli
spričevalo. Podpišejo naj ga starši oziroma
skrbniki. Spričevalo boste vrnili ob vpisu
v mesecu septembru. Prihodnje veroučno
leto bomo začeli z vpisom v višji oziroma
prvi razred, tako, da se vsi veroučenci iz
družine, skupaj s starši ali skrbniki med
28. septembrom in 2. oktobrom oglasite v
župnišču. Zato bo v septembru pred kapelo
župnišča list, kjer si bo vsaka družina izbrala
čas, ki ji ustreza.
Pri vpisu se bomo tako srečali in začeli
skupaj novo katehetsko leto. Takrat boste
lahko tudi zamenjali knjige in si preskrbeli
delovne in liturgične zvezke. Poleg spričevala
prinesite s seboj tudi liturgični zvezek za
leto 2019/2020, bodoči birmanci prinesite
tudi birmanske albume, ki ste jih izdelali v
pripravi na sv. birmo, te boste pokazali tudi
birmovalcu ob srečanju pred sv. birmo.
Za vpis otroka v prvi razred, s seboj prinesite,
družinsko knjižico ali krstni list otroka iz
župnije, kjer je bil otrok krščen ali rojstni list,
če otrok še ni prejel zakramenta sv. krsta.
Ob vpisu boste kot družina lahko oddali tudi
prostovoljni dar za katehetsko leto.
Redne ure bomo po urniku za vse veroučne
skupine začeli v ponedeljk, 5. oktobra.

O Z N A N I LO Ž U P N I J E J A R Š E
30. avgust - 27. september 2020

Na vseh naših srečanjih se bomo po priporočilih NIJZ in naših
škofov trudili upoštevali priporočila za preprečevanje širjenja
okužbe COVIDA-19.

Krašenje in čiščenje cerkve po naseljih
• 6. september, 23. nedelja med letom
Rodica/Češminova/Bernikova/okolica
• 13. september, 24. nedelja med letom
Slomškova/Jelovškova
• 20. september, 25. nedelja med letom
Spodnje Jarše/Petrovčeva/Trdinova/okolica
• 27. september, Slomškova nedelja
Srednje Jarše
Slavljenje »Živi na polno« bo v nedeljo, 6. in 20. septembra, ob
20. uri v kapeli.
Molitvena ura Božjega Usmiljenja bo v ponedeljek,
21. septembra, po večerni sv. maši.
Redno srečanje sodelavcev Karitas bo v ponedeljek, 7. septembra, ob 19. uri v sejni sobi župnišča. Sodelavci, lepo vabljeni.
Redna seja ŽPS bo v torek, 8. septembra. Začeli bomo s sv.
mašo ob 18. uri v cerkvi. Člani in članice, lepo vabljeni.
Bolne in ostarele po domovih bom obiskoval v petek,
4. septembra, dopoldan.

Tedaj je Jezus rekel
svojim učencem: »Če
hoče kdo iti za menoj,
naj se odpove sebi in
vzame svoj križ ter
hodi za menoj. Kdor
namreč hoče rešiti svoje
življenje, ga bo izgubil;
kdor pa izgubi svoje
življenje zaradi mene,
ga bo našel. Kajti kaj
koristi človeku, če si
ves svet pridobi, svoje
življenje pa zapravi?
Ali kaj bo dal človek
v zameno za svoje
življenje? Sin človekov
bo namreč prišel v
veličastvu svojega
Očeta s svojimi angeli
in takrat bo vsakemu
povrnil po njegovem
delu.«
Mt 16,24-27

Ob začetku šolskega in veroučnega leta ...
Od tebe, Bog, prihaja vsak dober dar in vsako popolno darilo.
Usliši naše prošnje za povezanost s teboj. Daj nam moč, da bodo
iz nas prihajali dobri darovi.
Prosimo te za modrost pri naših odločitvah: doma, v šoli, na
delovnem mestu, da se bomo s tvojo pomočjo znali odločati pri
izzivih, ki nas čakajo.
Prosimo te, da bi se znali lepo sporazumevati z vsemi ljudmi, da
bi med sošolci, učenci in učitelji in starši vladali spoštljivi odnosi in
razumevanje.
Prosimo te za vse otroke, ki bodo prvič prestopili šolski in
veroučni prag. Naj bo šola in veroučna učilnica njihov drugi dom,
prostor, kjer se bodo počutili sprejeti, slišani in videni.
Prosimo te za starše, učitelje in katehete, da bi znali ceniti otroke
in svoje učence ter jim kazati pot k Bogu.
Prosimo te za učitelje in katehete, da bodo našim otrokom vzgled
pokončnega, doslednega in odgovornega državljana in kristjana.
Prosimo te za vztrajnost pri učenju, ne samo v šoli in pri verouku,
ampak skozi celotno življenje. Da bomo radi sprejemali nove
izzive in nova znanja.
Bog Oče, blagoslovi to šolsko in veroučno leto.

03. so. K 18 A. Gradišar, prostovoljec

20. ne.

04. ne.

30. po. C 18 + Ivan Prašnikar 30. dan

03. če.

04. pe.

Za zdravje

Gregor Veliki, papež
K 18 Za duhovne poklice
Molitvena ura za duh. poklice
Prvi petek v mesecu
K 18 + družine Srša in Kocen

05. so. K 18 + starše Košenina in br. Franca
06. ne.

23. nedelja med letom
K 8 Za žive in rajne župljane
C 10 + Ivanka in Jože Rape

07. po. C 18 + Pavel Kosmač in Nace Rode
Srečanje župnijske Karitas
08. to.

21. po.

22. to. C 18 + družine Horvat
23. sr.

10. če. K 18 V čast sv. Duhu

Pij iz Pietrelcine, redovnik
K 630 + Štefan Ferenčak

24. če. K 18 + Irena Hribovšek obl
25. pe. K 18 + Ivan Prašnikar
26. so. K 18 + Janez Šubelj
27. ne.

Marijino rojstvo - mali šmaren
K 630 + Lado Jeretina
C 18 + starše in Ivana Orehek
Redna seja ŽPS

09. sr. K 630 + družine Stupica, Markič in
Lenče

Matej (Matevž), apostol
C 18 + Matej in Ivanka Korošec
Molitvena ura Božjega Usmilj.

Vincencij Pavelski, duhovnik
Slomškova nedelja
K 8 Za žive in rajne župljane
C 10 + Marjan Cencelj
Srečanje za birmanske botre

Razpored bralcev
Božje Besede in sestavljalcev uvodov

11. pe.

K 18 + Jelka 30. dan in Jože Plaznik

05. so. K 18 M. Kumše, prostovoljec

12. so.

K 18 + Irena Jernejčič

06. ne.

13. ne.

Janez Zlatousti, škof
24. nedelja med letom
K 8 Za žive in rajne župljane
C 10 Biserni jubileju / 60. mašništva
Zahvalo sv. mašo bo daroval nj.
em. kardinal dr. Franc Rode

23. nedelja med letom
K 8 M. Cerar, K. Košenina
C 10 M. Kovačič, I. J. Kumše

12. so.

K 18 A. Gradišar, prostovoljec

13. ne.

24. nedelja med letom
K 8 T. Klopčič, J. Stražiščar
C 10 M. Joger, A. Hribar

14. po.

Povišanje sv. Križa
C 18 + Vinko Lipovec obl

15. to.

Žalostna Mati Božja
C 18 + Janez Horvat 30. dan

16. sr.

Korneli in Ciprijan, mučenca
K 630 + Milan Stojanivič

17. če.

K 18 + Stanka Gruden in Pia Kesič

18. pe. K 18 + Lado Jeretina

Mt 18,15-20

02. sr. K 6

30

Gospodarski »ofer« / darovanje za
obnovo župnišča

Mt 18,21-35

Brezjanska Mati Božja
C 18 V zahvalo sv. Antonu
Padovanskemu

19. so. K 18 R. Poljanšek, prostovoljec
20. ne.

25. nedelja med letom
K 8 V. Pograjc, T. Ručigaj
C 10 B. Presekar, R. Strehar

26. so. K 18 M. Kumše, prostovoljec
27. ne.

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

Mt 20,1-16a

01. to.

Andrej Kim Teo-gon, duhovnik
25. nedelja med letom
K 8 Za žive in rajne župljane
C 10 + Jernej in Zofija Pirnat

Rožnovenska nedelja
K 8 R. Lisjak, T. Kovačič
C 10 N. Cotman, T. Gorjup

Mt 21,33-43

19. so. K 18 + Anton Resnik obl

Mt 21,28-32

Razpored svetih maš,
mašnih namenov in nekaterih dogodkov

Naša jubilanta z Rodice!
V župniji sv. Mohorja in Fortunata Jarše se
veselimo dveh jubilantov, biseromašnika
kardinala Franca Rodeta in sedemdeset let
redovnega poklica usmiljenke sestre Cecilije
Rode. Čeprav ju poznamo, je praznovanje
priložnost, da osvežimo spomin. Njuna
zemeljska pot se je začela v Rodetovi družini
na Rodici, v hiši, kjer je bila na vrtu na
pobudo tete Micke kmalu po prvi svetovni
vojni postavljena kapelica Srca Jezusovega.
Čeprav so jo leta 1953 porušili, niso
mogli izbrisati posvetitve Rodetovih Srcu
Jezusovemu. Pred hišo spet stoji kapelica, ki
jo je pred štirinajstimi leti postavil najmlajši
Nace, tudi v zahvalo za rešitev iz teharskega
taborišča.
Kardinal Franc Rode se je rodil 23.
septembra 1934. Preden je dopolnil enajst let,
se je maja 1945 s starši umaknil na Koroško
in se pozneje naselil v Argentini. Tam je
vstopil v misijonsko družbo lazaristov in
začel bogoslovje. Študij je nadaljeval v Rimu
in Parizu, kjer je bil 29. junija 1960 posvečen
v duhovnika. Takrat ni imel možnosti, da bi
novo mašo zapel v domači župniji. A sredi
šestdesetih let se je le vrnil v domovino, kjer
je bil med drugim ravnatelj bogoslovcev,
predstojnik slovenskih lazaristov, predavatelj
na Teološki fakulteti. Veliko je pisal, bil
iskan predavatelj in voditelj misijonov. Po
šestnajstih letih bivanja v Sloveniji je odšel
v Vatikan na papeško tajništvo za dialog z
neverujočimi. Od 1993 je bil tajnik papeškega
sveta za kulturo. Papež ga je 5. marca 1997
imenoval za ljubljanskega nadškofa. Na
praznik Lurške Matere Božje 2004 pa ga
je imenoval za prefekta Kongregacije za
ustanove posvečenega življenja in družbe
apostolskega življenja. Franc Rode je na
konzistoriju 24. marca 2006 postal kardinal.
Kongregacijo za redovnike je 4. januarja

2011 prepustil svojemu nasledniku. Vseskozi
je ohranjal stike z domačo župnijo in se
rad vračal v grobeljsko cerkev, ki jo je z
domačimi obiskoval kot otrok. Ne bomo
pozabili, kako smo ga leta 2006 prvič
kot kardinala pozdravili v domači cerkvi,
2010 je imel zlato mašo pri oltarju, kjer je
bil krščen, julija 2013 je z nami praznoval
250 let posvetitve cerkve sv. Mohorja in
Fortunata in se septembra 2014 v naši sredi
Bogu zahvalil za osemdeset let življenja. Kot
mu je ob zlati maši dejal papež Benedikt
XVI., je Stvarniku lahko hvaležen »za velike
darove, za vsestransko razgledanost, zdrav
nazor ter zvestobo cerkvenemu učiteljstvu«.
Še se spomnimo, kako nam je pred prvim
kardinalskim blagoslovom priporočil dvoje:
vero in ljubezen. »Naj spori in zamere
izginejo iz vaših src. Treba je ljubiti to zemljo,
to našo župnijo, to našo domovino Slovenijo.
Bilo bi lepše, če bi bila naša vera bolj resna,
bolj globoka.«
Sestra Cecilija Rode, starejša sestra kardinala
Franca Rodeta, je bila rojena 17. januarja 1929.
Po štirih starejših bratih si je, ko je mama
znova pričakovala, zaželela sestro, a dobila
je brata Franca. Na pot begunstva je stopila
s šestnajstimi leti in z domačimi prišla v
Argentino. Že doma je razmišljala o misijonih,
ko je kot deklica spremljala lazariste v
bližnjih Grobljah, kjer so se pripravljali na
odhod v misijone. V Argentini je bila družina
tesno povezana z lazaristom Lenčkom, ki
je znal mlade navdušiti za duhovni poklic.
Tako se je Cecilija 15. junija 1950 pridružila
mednarodni skupnosti usmiljenk, v kateri
je bilo več drugih slovenskih deklet. Po
večnih zaobljubah leta 1955 je končala študij
geografije in zatem delala na inštitutu Janeza
XXIII. Ko je vrhovno vodstvo iskalo sestre,
ki bi bile pripravljene delati v misijonih, se
je v začetku sedemdesetih let ponudila in
poslali so jo v Iran. Tam je ostala osemnajst
let, dokler ji oblasti leta 1989 niso dale vedeti,
da ni več zaželena. Delala je v šoli in v vrtcu,
dobrih osem let skrbela za gobavce, doživela
je islamsko revolucijo, preganjanje kristjanov
… Iz Irana jo je pot vodila v Francijo v Pariz,
kjer je bila dvanajst let svetovalka vrhovne

predstojnice. Na stara leta pa se je vrnila v
svojo rojstno župnijo, saj je Rodica nekdaj
spadala pod mengeško faro. Zdaj že drugo
desetletje biva v Domu sv. Katarine v
Mengšu, kjer imajo usmiljenke svojo skupnost
in dom za starostnike. Ko se ozira na
prehojeno pot, ne pozabi omeniti časa, ko je
skrbela za otroke v naselju gobavcev. »To so
bila moja najlepša leta!«

Praznik Marijinega rojstva
Praznik Marijinega rojstva obhajamo 8.
septembra. Katoliška in Pravoslavna Cerkev
Marijino rojstvo praznujeta na isti dan.
Praznik Marijinega rojstva izvira iz Palestine,
iz časa posvetitve cerkve v Jeruzalemu, ki
jo izročilo prepoznava kot baziliko sv. Ane,
Marijine matere. Praznovanje Marijinega
rojstva se je najprej razširilo na Vzhodu, v
Rimu, kamor so ga prinesli vzhodni menihi,
pa so ga začeli obeleževati ob koncu 7.
stoletja. Postopno in na različne načine se
je praznik v naslednjih stoletjih razširil tudi
drugod po zahodni Evropi.
Od 13. stoletja naprej je dobil še večji pomen,
saj je postal slovesni praznik, pred katerim
je potekala posebna osemdnevna priprava
(osemdnevnica), na sam predvečer praznika
pa je bila uvedena vigilija (molitveno
bdenje). Osemdnevnico je papež Pij X.
(1903–1914) skrajšal, Pij XII. (1939–1958) pa
leta 1955 docela odpravil. Praznik Marijinega
rojstva danes tako vzhodno kot zahodno
cerkveno izročilo obhajata 8. septembra,
natanko 9 mesecev po prazniku Marijinega
brezmadežnega spočetja, ki ga Cerkev
obhaja 8. decembra.
Evangeliji o Marijinem rojstvu ne poročajo.
Izročilo praznika Marijinega rojstva temelji
na apokrifnem spisu z naslovom Janezov
protoevangelij iz konca 2. stoletja. Avtorstvo
dokumenta je sicer dvomljivo, opisuje pa
pomembno zgodovinsko dejstvo rojstva
Jezusove matere. Katoliška Cerkev se skozi
cerkveno leto, poleg Jezusovega rojstva,
spominja rojstva še dveh oseb: Marije in
Janeza Krstnika. Pri ostalih svetnikih se

vedno spominja le dneva njihove smrti.
Razlog za to je edinstveno poslanstvo, ki
sta ga oba opravila v zgodovini odrešenja.
S tega vidika je Marijino rojstvo, tako kot
rojstvo Janeza Krstnika, v neposredni
povezavi s prihodom Odrešenika na svet.
Marijino rojstvo in njena življenjska pot imata
zato pomen, ki presega njeno osebo.
Marijino življenje je neločljivo povezano
z Jezusovim življenjem, saj je s svojim
materinstvom soudeležena v odrešenjskem
načrtu, ki ga je Bog pripravil za človeka
in vsebuje učlovečenje, življenje, smrt in
vstajenje Božjega sina Jezusa Kristusa. Marija
je kot Odrešenikova mati vključena v samo
jedro odrešenjskega načrta.
Naši predniki so praznikoma Marijinega
vnebovzetja (15. avgust) in Marijinega rojstva
(8. september) dali slovensko ime: veliki in
mali šmaren oziroma vélika in mala maša,
pa tudi velika in mala gospojnica. Obdobje
med tema dvema praznikoma je znano kot
obdobje romanj v Marijina romarska svetišča.
Ponekod v skladu z izročilom na malo mašo
ohranjajo navade, ki veljajo za veliko mašo
(npr. blagoslov rož ipd.). Ta dan pomeni že
začetek jeseni, saj ponekod mala maša za
suknjo vpraša ali pa odpre dolinsko pašo
(mala maša – v vsakem grmu paša).

39. Stična mladih v 34 krajih po Sloveniji
Znane so lokacije, kjer se bo 19. septembra
2020 odvijala letošnja Stična mladih. Zaradi
omejitev zbiranja in s ciljem zagotavljanja
največje možne varnosti udeležencev, bo
srečanje mladih katoličanov, na katerem se
navadno zbere okrog 5.000 mladih, letos
razpršeno na več krajev po Sloveniji.
Več si lahko preberete na sticna.net.

