Na božični dan, 25. decembra, v Katoliški
cerkvi praznujemo rojstvo Jezusa Kristusa.
Vsebina praznika je povezana s skrivnostjo
Božjega učlovečenja. Z Jezusovim prihodom
v zgodovino se je Bog dokončno in
nepreklicno zavzel za svet in za človeka.
Natančen datum Jezusovega rojstva ni
znan, čeprav je njegovo rojstvo zgodovinsko
dejstvo. Po tem dogodku od 6. stoletja naprej
štejemo tudi človeško zgodovino. Papež Julij
I. (337–352) je za datum Jezusovega rojstva
določil 25. december. Čas zimskega solsticija
je bil že v predkrščanskih časih obdobje
praznovanja in festivalov. Cerkev se je temu
prilagodila in obdobju okoli solsticija, ko se
dnevi začenjajo daljšati, dala novo vsebino.
Ob prihodu nove luči v naravo kristjani
praznujemo novo Luč, ki ne bo nikoli ugasnila.
Kakor koli natančen datum Jezusovega
rojstva za krščanske veroizpovedi danes ni
več bistvenega pomena, pač pa je glavna
njegova vsebina: Božji Sin se je učlovečil in
prišel na svet, da bi človeštvo odrešil
njegovih grehov.
V Cerkvi so za božič že zgodaj vpeljali navado
trikratnega obhajanja maše (opolnoči, ob
zori in podnevi), kakršne nima noben drug
praznik. Cerkev še danes ob božiču opravlja
trikratno evharistično slavje – vsak duhovnik
sme izjemoma opraviti tri maše. Pri polnočni
maši je največji poudarek na Jezusovemu
rojstvu v hlevu in hvalnici angelov, pri zorni ali
pastirski maši se pripoved nadaljuje s pastirji,
ki so obiskali Jezusa, s čimer se pripoved
o rojstvu konča. Dnevna maša je vsebinsko
najgloblja, saj je središčni odlomek iz Svetega
pisma vzet iz začetka Janezovega evangelija.

»Ko Bog v polnosti časov pošlje svojega
edinega Sina in Duha ljubezni, razodene
svojo najglobljo notranjo skrivnost. Bog sam
je večno izmenjavanje ljubezni: Oče, Sin in
Sveti Duh; in namenil nam je deležnost pri
tem večnem izmenjavanju«. V liku Jezusa
Kristusa, učlovečenega Božjega Sina,
najdemo razlago Boga Očeta, ki nam je
razumljiva šele po delovanju Svetega Duha,
ki je izlit v našo notranjost.

Z Jezusovim rojstvom Bog postane del
zgodovine človeštva. Leto njegovega rojstva
deli zgodovino na dvoje: pred in po Kristusu.
S trenutkom, ko se je Božji Sin učlovečil, se je
svet spremenil. Prišla je Luč, da bi premagala
moralno noč človeštva, prišlo je Življenje, da
bi se zoperstavilo »kulturi smrti«, prišla je Pot,
da bi pokazala, ljudem, ki tavajo v tej »dolini
solz«, smer, ki pelje v Nebesa.
Praznik Jezusovega rojstva je za vsakega
kristjana priložnost, da se odpre in dovoli, da
se Bog rodi v njegovem srcu ter tako utrdi in
poglobi svojo vero.
Jaslice
Ne vemo natančno, kdaj so začeli postavljati
jaslice po cerkvah in hišah, eno je gotovo, da
imajo izvor v božični skrivnosti in da so se
nam zdaj tako priljubile, da brez njih ni božiča.
So živa predstavitev božične skrivnosti in
naš izraz pojmovanja te skrivnosti. Nekateri
trdijo, da so jih poznali že v 4. stoletju, vsaj
v Betlehemu, sv. Frančišek Asiški pa jih je
leta 1223 postavil v gozdu pri kraju Greccio v
Umbriji.
Podobe Jezusa, Marije in Jožefa nam brez
besed pripovedujejo o Božji ljubezni do nas,
pa tudi o ljubezni, ki vlada v sveti Družini.
Pesem Sveta noč
Pesem Sveta noč je nastala za božič leta
1818 v Oberndorfu pri Salzburgu. Župnikov
pomočnik Josef Mohr je napisal besedilo,
učitelj Franc Ksaver Gruber, cerkovnik in
organist v Oberndorfu, pa ga je uglasbil. Na
sam sveti večer 1818 je Mohr prinesel Gruberju
besedilo s prošnjo, naj ga uglasbi za dva solo
glasova in zbor ter pripiše še spremljavo za
kitaro. Gruber je to takoj naredil in pesem
so peli že pri tisti polnočnici. Sčasoma se je
razširila po svetu in postala najbolj znana
in najbolj priljubljena božična pesem, brez
katere si ne moremo predstavljati božiča.
Božični čas
Božični čas se začenja na predvečer praznika
Gospodovega rojstva in traja do nedelje
po prazniku Gospodovega razglašenja, to
je vključno do nedelje Jezusovega krsta. V
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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

središču božičnega časa je božič - praznik Gospodovega rojstva.
Praznik nas vsako leto znova spominja, da nas Bog tako ljubi,
da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj
veruje, ne pogubil, ampak imel večno življenje (prim. Jn 3,17).
Druga božja oseba sprejme po Mariji našo človeško naravo in
postane pravi človek. Nevidni Bog postane viden, da ga moremo
poslušati in posnemati. Bog postane človek zato, da bi mi živeli
Božje življenje. Praznik Gospodovega rojstva - božič, je vedno
sodoben, saj je praznik vseh trenutkov našega življenja, ker se
more vsak čas izvršiti božja zamenjava. Vsak dan, vsak trenutek
nam Bog daje Kristusa, mi pa se moramo po Kristusu darovati
Bogu. Božični čas je kratek, a zelo bogat.
Praznik Gospodovega rojstva ima osmino, ki se konča s
praznikom Marije, svete Božje Matere. Med osmino je nedelja
svete Družine. Drugi zelo pomemben praznik božičnega časa
je Gospodovo razglašenje (6. januar). Pri njem gre za razodetje
Jezusovega božanstva. Najprej modrim, za tem ob krstu v
reki Jordan, nato pa še na svatbi v Kani Galilejski. S praznikom
Jezusovega krsta, v nedeljo po Gospodovem razglašenju se
konča praznovanje njegovega skritega življenja in začenja
spomin javnega oznanjevanja in navzočnosti Božjega kraljestva.
Krašenje in čiščenje cerkve po naseljih
• 27. december, Sveta Družina
Spodnje Jarše/Petrovčeva/Trdinova/okolica
• 3. januar, 2. nedelja po božiču
Srednje Jarše
• 10. januar, nedelja Jezusovega krsta
Zgornje Jarše
• 17. januar, 2. nedelja med letom
Rodica/Češminova/Bernikova/okolica
Slavljenje »Živi na polno« bo v nedeljo, 20. decembra ter 3. in
17. januarja, po domovih.
Molitvena ura Božjega Usmiljenja bo v ponedeljek, 21.
decembra, po domovih.
Redno srečanje sodelavcev Karitas bo v ponedeljek, 11.
januarja, ob 19. uri preko interneta. Sodelavci, lepo vabljeni.
Redna seja ŽPS bo v torek, 12. januarja, ob 19. uri preko
interneta. Člani in članice, lepo vabljeni.
Bolne in ostarele po domovih bom obiskoval v petek, 1.
januarja, dopoldan (po običajnem razporedu). Če kdo želi še
posebej prejeti zakrament, mi to sporočite.
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»Kdor prihaja od zgoraj,
je nad vsem; kdor pa je z zemlje,
je zemeljski in govori zemeljsko.
Kdor prihaja iz nebes,
je nad vsem ...« (Jn 3,31).

Angel pa jim je rekel:
»Ne bojte se! Glejte,
oznanjam vam veliko
veselje, ki bo za vse
ljudstvo. Danes se vam
je v Davidovem mestu
rodil Odrešenik, ki je
Mesija, Gospod. To
vam bo v znamenje:
našli boste dete, povito
in položeno v jasli.«
In nenadoma je bila
pri angelu množica
nebeške vojske, ki je
hvalila Boga in govorila:
»Slava Bogu na višavah
in na zemlji mir ljudem,
ki so mu po volji.«
Lk 2, 10-14

Svet trenutek se rodi, ko se začne tišina.
Bog se človeku ne razkriva v moči in hrupu, v lesku in slavi, ampak
v tišini in noči, v nemoči otroka in tihem šepetu besede. Šele ko
človek umolkne, ko ugasnejo luči njegovega napuha, spregovorijo
glasovi, ki umirijo in prepričajo.
Šele ko se začne tišina, lahko srečam svojo in Božjo resničnost.
Samo resničnost pa je res življenje! Samo tam, kjer človek
resnično je, kjer izkuša svojo moč in nemoč, svoje veselje in svojo
žalost, svoje talente in svoja bremena, lahko prepozna Boga kot
izvor in smisel svojega življenja, kot moč in zvestobo svoje ljubezni, kot radost in gotovost svoje prihodnosti.
Odkritje Boga v utripu lastnega življenja ga osvobaja vsiljenih
predstav, strahov in malikov, lažnih upov in praznih odnosov.
To je odkritje veselja, ki ga rojeva božična noč, ki ga oznanja Bog,
ki se nam daje kot otrok – da bi ga lahko sprejeli brez strahu – v
veselju in z Ljubeznijo.
Blagoslov božične noči nas se razlije na vas in
nad vami tudi ostane.
Vaš župnik Matjaž, s sodelavci

Razpored svetih maš,
mašnih namenov in nekaterih dogodkov

02. so.

21. po. K 18 Prejem sv. obhajila
+ Minka Barber
Molitvena ura Božjega Usmilj.

Sv. Gregor Nacianški, škof
K 18 Prejem sv. obhajila
+ Jožef Urbanc

03. ne.

2. nedelja po božiču
K 8 Za žive in rajne župljane
C 10 + Franc Lipovec

22. to. K 18 Prejem sv. obhajila
+ Stanislav Zalogar obl
K 18 Prejem sv. obhajila
+ Ana Grčar 7. dan

23. sr.

24. če. K 17 Božičnica / spletni prenos
K 18 Prejem sv. obhajila
+ Jože in Ivanka Rape
Prvi sveti večer
25. pe.

Božič
Prejem sv. obhajila
Za žive in rajne župljane
C 10 Prejem sv. obhajila
+ Janez in Marija Novak
in Franc Lipovec

27. ne.

28. po.

Štefan, prvi mučenec
C 10 Prejem sv. obhajila
+ Kristina Šuštar
K 18 Prejem sv. obhajila
+ družine Štefan
Janz, apostol, evangelist
Sveta Družina
K 8 Prejem sv. obhajila
Za žive in rajne župljane
C 10 Prejem sv. obhajila
+ Ivan Kovačič
Nedolžni otroci
C 18 Prejem sv. obhajila
+ Vladimira Gorjup

29. to.

Za edinost in ljubezen v zakonu

30. sr.

V čast Sv. Duhu

31. če.

01. pe.

K 18 Prejem sv. obhajila
Bogu v ZAHVALO
Drugi sveti večer
Prvi petek v mesecu
Marija, Božja Mati
K 8 Prejem sv. obhajila
+ Franc Lipovec
K 18 Prejem sv. obhajila
+ Ciril Osolin

Za spravo

05. to. C 18 Prejem sv. obhajila
+ Iva Kokalj
Tretji sveti večer
06. sr.

K8

Darovanje (»ofer«) za vzdrževanje
župnije / župnišča
26. so.

04. po.

Gospodovo razglašenje
K 8 Prejem sv. obhajila
+ Marija Horvat
C 18 Prejem sv. obhajila
Za blagoslov v življenju
Zaključek akcije »Otroci za
otroke«

07. če.

Za duhovne poklice

08. pe. K 18 Prejem sv. obhajila
+ Ana Grčar 30. dan
09. so. K 18 Prejem sv. obhajila
+ Franc Lipovec
10. ne.

11. po.

12. to.

Nedelja Jezusovega krsta
K 8 Prejem sv. obhajila
Za žive in rajne župljane
C 10 Prejem sv. obhajila
+ Franc Kešnar
Sv. Pavlin Oglejski, škof
C 18 Prejem sv. obhajila
+ Franc Urbanija
Srečanje župnijske Karitas
C 18 Prejem sv. obhajila
+ Matija in Angela Podpeskar
Redna seja ŽPS

13. sr.

+ Franc Lipovec

14. če.

+ Jožef Urbanc

15. pe. K 18 Prejem sv. obhajila
+ Franc Lipovec
16. so.
17. ne.

K 18 Prejem sv. obhajila
+ Stane Osenk obl
2. nedelja med letom
Prejem sv. obhajila
Za žive in rajne župljane
C 10 Prejem sv. obhajila
+ Gorazd Mal
K8

Božično praznovanje v naši župniji
Pred nami so trije sveti večeri (24. december,
31. december in 5. januar), ko naj se vsa
družina zbere skupaj ob molitvi ter pokropi
in pokadi prostore svojega doma. Letos
bomo lahko to storili res slovesno in v miru.

6. januarja, bo sveta maša ob 8. uri v kapeli
in 18. uri v cerkvi. Ta dan bo tudi zaključek
adventne akcije »Otroci za otroke« v
misijonih, zato (otroci) prinesite svoj dar v
župnišče pred začetkom večerne sv. maše.
Bog povrni za vsak vaš dar.

Božično praznovanje bomo začeli z
božičnico, ki bo v četrtek, 24. decembra,
z začetkom ob 17. uri preko spletne strani
(www.zupnija-jarse.net), zato jo prosim
vključite v svoje družinsko praznovanje.
Ob 18. uri bo mogoče (v kapeli) prejeti sv.
obhajilo, kar je živo srečanje z Jezusom v sv.
Evharistiji in znamenje občestva v Gospodu,
zato lepo povabljeni.

Vsakoletno trikraljevsko akcijo za naše
misijonarje bomo izvedli v okviru možnosti.
V nabiralnike boste prejeli zloženko z
voščilom, zahvalo in povabilom, svoj dar
pa lahko nakažete po položnici ali oddaste
v nabiralnik ob prazniku Sv. Treh kraljev. V
imenu misijonarjev, ki so v teh časih skupaj
z ljudstvi kjer delujejo, še posebej bohlonej.
Več informacij na www.missio.si.

Sledila bo družinska polnočnica brez
ljudstva. Polnočne sv. maše ob 24. uri v
cerkvi letos ne bo.
Na božič in v prihodnjih dnevih bo mogoče
pristopiti k sv. obhajilu ob urah, ki so
napisane v razporedu sv. maš. Takrat tudi
lahko darujete za župnijo.
Ker bodo po vsej verjetnosti vse praznične
maše potekale brez ljudstva, za vzdrževanje
župnije in župnijskega doma lahko darujete
na TRR župnije. Za vsak vaš dar Bog povrni.
Na praznik svetega Štefana, 26. decembra,
bosta dve sveti maši in sicer ob 8. uri v kapeli
in ob 10. uri v cerkvi.
Vse dneve božične osmine praznujemo kot
en sam božični praznik, zato lepo povabljeni
k molitvi po družinah.
V nedeljo, 27. decembra, praznujemo praznik
Svete družine, ko bo pri obeh sv. mašah
tudi blagoslov otrok. Po domovih starši
blagoslovite svoje otroke z blagoslovljeno
vodo in križem.
V četrtek, 31. decembra, ob 18. uri bom
daroval zahvalno sv. mašo, ko se bomo Bogu
zahvalili za vse dobrote in milosti, ki smo jih
prejemali v iztekajočem letu.
Na praznik Marije Božje Matere, 1. januarja,
boste lahko prejeli sv. obhajilo.
Na praznik Gospodovega razglašenja,

Luč Miru iz Betlehema
Naš svet je povsem isti kot včeraj, ta čas je le
pokazal, kakšen je v resnici. Daleč smo si, že
dolgo, in si od strahu ne upamo priti bližje.
Zato vam prinašamo luč, saj je luč tista,
ki ogreje, tista, ki pomiri, tista, ki nas drug
drugemu približa. Ko namreč v temi nekomu
osvetli obraz, ta ni več strah, ampak človek.
Zato vam prinašamo Luč, ki se je v Božiču
spustila med nas. To je naš korak bližje vam
v teh mrzlih časih. Želimo vam dati to Luč,
želimo vam biti ljudje. Sprejmite jo od nas in
jo nesite naprej. Naredite tudi vi korak bližje
ljudem, nikogar ne pustite samega, poiščite
način, da jim pokažete bližino. Ljubezen je
iznajdljiva in bo našla pot.

Prostovoljni prispevki za Luč Miru iz
Betelehema: strošek sveče znaša 1,54 €
(vložek za svečo: 0,60€).
Duhovne spodbude katoliškim vernikom v
času epidemije COVID-19
Slovenskim katoličanom ponujamo nekaj
duhovnih spodbud za okrepitev vere v času
epidemije COVID-19:
1. Spremljanje svete maše ali molitve
(rožni venec, adoracija Najsvetejšega
ipd.) preko spleta oz. radia ali televizije
Nacionalne in lokalne medijske hiše ter
številne župnije ponujajo prenos v živo
svetih maš, adoracije Najsvetejšega
zakramenta ter drugih molitev. Prenos
je mogoče spremljati tudi na socialnih
omrežjih. Verniki naj dejavno spremljajo
vsaj nedeljsko sveto mašo preko medijev.
2. Prejem svetega obhajila izven maše
Zaradi izrednih razmer lahko verniki, ki se
ne morejo udeležiti svete maše, prejmejo
sveto obhajilo izven obreda svete maše.
3. Dnevno prebiranje Božje besede ali
brevirja / www.hozana.si
Vsak dan verniki naj preberejo odlomek
dnevne Božje besede in premišljujejo
o vsebini. Berila, psalm in evangelij so
navedeni v katoliških koledarjih. Lahko
zmolijo del ali celoten brevir.

• torek, 22.12.2020, ob 16. uri
Skavti s Homca v vašo župnijio pripeljejo
paket sveč, prižgano svečo in poslanice.

4. Prejem duhovnega obhajila
Škofje ordinariji do preklica podeljujejo
slovenskim katoličanom spregled od
dolžnosti udeležbe pri nedeljski sveti maši.
Verniki naj nadomestijo odsotnost od
svetega bogoslužja z molitvijo, postom,
dobrimi deli, prebiranjem Božje besede,
spremljanjem svete maše po radiu,
televiziji ali spletu, s prejemom duhovnega
obhajila ter s prejemom svetega obhajila
izven maše v domači župniji.

• torek, 22.12.2020 med 17. in 19. uro
Svečka na voljo pred župniščem, da si
jo vzamete, prižgete in odnesete na
svoj dom.

5. Molitev za zdravje
V času epidemije škofje vabijo vse
duhovnike, redovnike, redovnice in
vernike, da molijo molitev za zdravje.

Potek letošnje akcije, ki bo potekala pod
geslom ‘Prižgimo luč. Obdržimo bližino!’:
• nedelja, 20.12.2020, ob 10. uri
Na TV SLO 1 prenos svete maše, h kateri
bomo prinesli LMB in prebrali poslanico.

6. Sveta tihota
»Brez tihote Bog izgine v hrupu. Če svet
ne bo ponovno odkril tihote, je izgubljen
(zemlja se pogreza v nič). Dnevi v tihoti,
samoti in popolnem postu so velika
pomoč. So neverjetna milost, počasno
očiščevanje, osebno srečanje z Bogom.
7. Kateheze (Slovenski katehetski urad)
8. Prostovoljstvo
Slovenska karitas je v sklopu programa
youngCaritas pričela z vseslovenskim
povabilom mladim, da izrazijo pripravljenost za sodelovanje v predvidenem
prostovoljskem delu za zagotavljanje
pomoči ljudem v stiski v času epidemije.
9.

Marijine pesmi

10. Svetnik dneva in razlaga božje besede
Povezavo do besedila o svetniku dneva
najdete na spletni strani Revije Ognjišče
in Pastoralnem portalu ‘Pridi in poglej’.
11. Za družine
Kako smiselno zapolniti in izpolniti dan;
Pomen pomoči bolnim, onemoglim
in invalidnim; Spletne prevare, lažno
akviziterstvo in goljufije.
12. Verouk za otroke
Slovenski katehetski urad
pripravlja kateheze za
otroke.
13. Pomoč žalujočim

