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.

Tudi v teh – z vsemi omejitvami družbenega življenja – zaznamovanih časih, ponovno začenjamo adventno akcijo »Otroci za
otroke«. Ta akcija predstavlja slovenski del svetovne otroške
misijonske akcije »Children helping children«, s katero otroci iz
celega sveta zbirajo darove za lačne otroke v misijonskih deželah,
obenem pa razvijajo misijonsko zavest in solidarnost z otroci po
svetu. K povečanju naše solidarnosti nas v teh časih spodbuja
tudi sam papež Frančišek. Pandemija je namreč misijonske dežele
(zaradi že obstoječe revščine) še toliko bolj prizadela.
Akcijo spremlja Adventni koledar, ki letos govori o dr. Janezu
Janežu, prvem slovenskem laiškem misijonarju. Kot zdravnik-kirurg
je štiri leta deloval na Kitajskem, nato pa še celih 38 let v Tajvanu.
Letos tudi obhajamo 30-letnico njegove smrti.

23. november - 20. december 2020

Blagoslov ADVENTNEGA VENČKA
Bog naš oče, slavimo te, molimo in
poveličujemo, zahvaljujemo se ti za vse
milosti, ki jih dan za dnem prejemamo.
Polni zaupanja te prosimo blagoslovi
to adventno znamenje (venček).
Daj, da nas bo povezal med seboj in s
teboj, da se bomo tako dobro pripravili
na prihod našega Gospoda Jezusa Kristusa.

Darovi ob nedelji Karitas
Ob nedelji Karitas lahko darujete tudi na TRR župnije s pripisom
»za Karitas« ali neposredno na: Škofijska karitas Ljubljana,
Poljanska cesta 2, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 0214 0008 9842 562,
Sklic: SI00 216, Namen: Stiska

Adventni čas ... čas pričakovanja

Krašenje in čiščenje cerkve po naseljih

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.

• 13. december, 3. adventna nedelja
Rodica/Češminova/Bernikova/okolica

Glasilo izdaja Župnija Jarše
odg. Matjaž Križnar, župnik

O Z N A N I LO Ž U P N I J E J A R Š E

Letos adventne venčke blagoslovite doma z molitvijo na prvi strani
oznanil, dodajte še molitev Oče naš in preberite odlomek iz sv.
pisma; molitev zaključite s Slava Očetu in Sinu ...

• 29. november, 1. adventna nedelja
Srednje Jarše

Župnijska knjižnica je
odprta po predhodnem
dogovoru.

12/447

Jánez Jánež se je rodil 4. januarja 1913 v Dolskem pri Ljubljani, umrl
pa 11. oktobra 1990 v mestu Luodong v Tajvanu. Dr. Janež je večji
del življenja preživel v celinski Kitajski in na Tajvanu. Med Kitajci
je bil znan kot Fan Fenglong ali kratko doktor Fan. Več o njem in
njegovem življenju bomo izvedeli v adventnem branju.

Za cerkveno poroko naj se
oglasita zaročenca vsaj tri
mesece prej v župnijski
pisarni v času uradnih ur.

Za dan in uro cerkvenega
pogreba se najprej dogovorite z domačim župnikom.

G robeljski
zvon

leto XXX

Gospod Bog, sklenil si, da te čakamo ves dolgi čas adventa. Jaz
pa strašno nerad čakam. Ne maram stati v dolgi vrsti in čakati. Ne
maram čakati na vlak, na kakšen drug dan, saj nimam časa, vedno
se mi zelo mudi …

• 6. december, 2. adventna nedelja
Zgornje Jarše

• 20. december, 4. adventna nedelja
Slomškova/Jelovškova
Slavljenje »Živi na polno« bo v nedeljo, 15. decembra, ob 20. uri.
Molitvena ura Božjega Usmiljenja bo v ponedeljek, 21. decembra.
Redno srečanje sodelavcev Karitas bo v ponedeljek, 7. decembra,
ob 19. uri. Sodelavci, lepo vabljeni.
Redna seja ŽPS bo v torek, 8. decembra. Srečanje bomo imeli po
sv. maši ob 18. uri. Člani in članice, lepo vabljeni.
Bolne in ostarele po domovih bom obiskoval v petek, 4. decembra.

www.zupnija-jarse.net

Adventna akcija 2020

Resnično, povem vam:
Ta rod nikakor ne bo
prešel, dokler se vse
to ne zgodi. Nebo in
zemlja bosta prešla,
moje besede pa nikakor
ne bodo prešle.« »Za
tisti dan ali uro pa ne
ve nihče, ne angeli v
nebesih ne Sin, ampak
samo Oče. Pazíte in
bedite, ker ne veste,
kdaj pride ta čas!
Mr 13,30-33

Gospod, danes je vse urejeno tako, da nam ni treba čakati: nakupovanje preko računalnika, samopostrežne trgovine in črpalke,
fotografije razvite v eni uri, kratke novice po radiu in televiziji, …
Ti, Gospod, pa si sklenil, da se boš pustil čakati ves čas adventa.
Čakanje si namreč spremenil v priložnost za spreobrnjenje; da
bi se soočil s tistim, kar je v meni skrito. Čakanje si spremenil v
bogastvo, ki se z uporabo ne izrabi.
Gospod, pomagaj mi sprejeti čakanje, kajti samo čakanje me lahko
nauči, kaj je zame bistveno. Naj spoznam, da je v čakanju že vse
darovano. Ko čakam tebe, Gospod, naj se čakanje spremeni v
molitev, molitev pa v ljubezen. Ljubezen – to si vendar ti, Gospod!
V ljubezni si vedno tu. Sedaj in vekomaj.
Blagoslovljen prebožični čas. Čeprav bo letos drugačen, naj bo
napolnjen z mirom v srcu in brez napotrebnega hitenja.

Razpored svetih maš,
mašnih namenov in nekaterih dogodkov

23. po. C 18 + Rezka in Minka Slabič
24. to.

Andrej Dung-Lac, duhovnik
C 18 V čast Svetemu Duhu

25. sr.

K 630 Po namenu

26. če. K 18 + Ivana Pirnat
27. pe. K 18 + Peter Kramberger obl
28. so. K 18 + Ivana Kobilica, st. in ml.
29. ne.

1. adventna nedelja
Blagoslov adventnih venčkov
K 8 Za žive in rajne župljane
C 10 + Pavla in Lojze Zalaznik

Darovanje za KARITAS
(na TRR župnije s pripisom »za KARITAS«)
30. po.

01. to.

Andrej, apostol
C 18 + Vinko Letnar obl
+ Ana Dornik 30. dan
C 18 + starše Cerar

02. sr. K 630 Za zdravje
03. če.

Frančišek Ksaver, duhovnik
K 18 Za duhovne poklice
Molitvena ura za duh. poklice

04. pe.

Prvi petek v mesecu
K 18 + Francka in Tine Hauptnan
+ Franc Urbanija 30. dan

05. so. K 18 + Anica Humar obl
06. ne.

Nikolaj (Miklavž), škof
1. adventna nedelja
K 8 Za žive in rajne župljane
C 10 + Franc Kešnar

07. po. C 18 + Frančiška in Franc Marolt
Srečanje župnijske Karitas
08. to.

Brezma. spočetja Device Marije
C 18 + Kristina Šuštar
Redna seja ŽPS

09. sr. K 6

30

+ Sidonja Watzak

10. če. K 18 + Peter Pirnat
11. pe.

K 18 Za zdravje
+ Hedvika Ravnikar

12. so.

K 18 + Bogdan in Pepca Premov
+ Franc Lipovec 30. dan

13. ne.

Lucija, devica
3. adventna nedelja
K 8 Za žive in rajne župljane
C 10 + Ivan Prašnikar

14. po.

Janez od Križa, duhovnik
C 18 + Ana in Rudi Dimnik

15. to.

C 18 + Gerbec, Nahtigal in Ljubešek

16. sr.

Božična devetdnevnica
K 18 + Ivan Orehek

17. če.

Božična devetdnevnica
K 18 + Antonija in Mihael Kelhar

18. pe.

Božična devetdnevnica
K 18 + Peter Kramberger

19. so.

Božična devetdnevnica
K 18 + Avguštin Cotman

20. ne.

4. adventna nedelja
Za žive in rajne župljane
Božična devetdnevnica
C 10 + družine Zajc in Uršič
K8

V času izrednih razmer sem vam na voljo
na telefonski št. 031 689 970 ali preko
e-naslova zupnijajarse@gmail.com.
Navodila slovenskih škofov za
preprečevanje epidemije COVID-19
Slovenski škofje pozivamo duhovnike,
redovnice in redovnike, pastoralne delavce
ter vse katoličane, da spoštujejo ukrepe
Vlade RS in NIJZ za preprečevanje širjenja
epidemije COVID-19. Vlada je 12. novembra
2020 na podlagi Zakona o nalezljivih
boleznih sprejela Odlok o spremembi in
dopolnitvi Odloka o začasni delni omejitvi
gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi
zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb
s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št 163/20),
po katerem je začasno prepovedano
združevanje ljudi. Škofje v izogib morebitnim
inšpekcijskim in policijskim nadzorom ter
finančnim kaznim vse duhovnike pozivamo,

da od petka, 13. novembra 2020, do preklica
upoštevajo spodaj navedene ukrepe.
1. Škofje vabimo vse vernike, duhovnike,
redovnice, redovnike ter katoliška
laiška gibanja, naj okrepijo molitev za
zdravje, bolnike, zdravstvene delavce
in blagoslov našega naroda ter konec
pandemije.
2. Svete maše z ljudstvom so do
nadaljnjega odpovedane. Dovoljene so
zasebne maše duhovnika brez vernikov.
3. Škofje vsem vernikom, ki se ob nedeljah
ne morejo udeležiti svetih maš,
podeljujemo spregled od nedeljske
dolžnosti (prim. ZCP, kan. 1245).
4. Verniki naj nedeljske svete maše
spremljajo po medijih, prejmejo duhovno
obhajilo, posvetijo čas molitvi, branju
Božje besede oziroma dobrim delom
(prim. ZCP, kan. 1248, § 2). ... Verniki
vabljeni k spremljanju svete maše na TV
Slovenija oziroma po Radiu Ognjišče.
5. Po predhodnem dogovoru z
duhovnikom je sveto obhajilo (prejem
svetega obhajila izven maše) dovoljeno
deliti zgolj in samo posamično – enemu
verniku oziroma eni družini ali članom
istega gospodinjstva. V tem primeru
se vernik z duhovnikom po telefonu
ali e-pošti predhodno dogovori za
določeno uro, ko bo prejel blagoslov
in obhajilo v cerkvi, kapeli ali na
drugem primernem kraju. Udeležba
pri individualnem obhajilu je dovoljena
samo zdravim vernikom, ki nimajo
simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in
nimajo povišane telesne temperature.
Priporoča se, da imajo vsi duhovniki in
verniki na telefonu nameščeno aplikacijo
#Ostanizdrav.
6. V cerkvi je do nadaljnjega dovoljena
zgolj zasebna molitev enega vernika
ali ene družine ali članov istega
gospodinjstva.
7. Spovedovanje je dovoljeno samo po
predhodnem dogovoru. V spovednicah
mora biti nameščena ustrezna zaščita

med spovedancem in spovednikom
(npr. PVC-folija) in zagotovljena
razdalja 1,5 metra. Spovednico naj se
redno prezračuje in čisti. Spovedanec
si mora pred vstopom v spovednico
razkužiti roke in vanjo vstopiti z masko.
Spovedovanje po telefonu in po spletu je
izrecno prepovedano, saj ni zagotovljena
tajnost. Duhovniki in verniki so to
normo dolžni spoštovati. Redna oblika
spovedovanja je osebna spoved.
8. Sveti krsti, prva sveta obhajila, birme
in cerkvene poroke so do nadaljnjega
odloženi. Sveti krst se lahko izjemoma
podeljuje individualno v krogu
članov iste družine oziroma istega
gospodinjstva.
9. Obhajanje bolniškega maziljenja je
dovoljeno ob upoštevanju, da sta
duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena
(maske tipa N95/KN95/FFP2/FFP3).
Obiski bolnikov na domu za prve petke
so dovoljeni.
10. Cerkveni pogrebi se izvajajo v dogovoru
s pogrebno službo in ob upoštevanju
vseh navodil NIJZ. Na pogrebu je lahko
navzoča družina oziroma člani skupnega
gospodinjstva.
11. Kateheza (verouk) in druge oblike
pastoralne dejavnosti se izvajajo na
daljavo.
12. Župnijske pisarna je lahko odprta za
srečanje z eno osebo ali eno družino
ali enim gospodinjstvom. Duhovnik
in vernik naj nosita masko in si pred
obiskom in po njem razkužita roke.
13. Do nadaljnjega so preklicana vsa
dovoljenja za izvedbo duhovnih
seminarjev in predavanj, ki jih izvajajo
škofje, duhovniki, redovnice ali redovniki
in laiki iz Slovenije ali tujine.
14. Karitativne ustanove delujejo v skladu z
navodili, ki jih izdajo njihova vodstva, ob
upoštevanju državnih predpisov.
Za morebitne kršitve vladnega odloka in
področne zakonodaje odgovarja župnik
oziroma odgovorna oseba.

