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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

Postni čas v naši župniji
V postnem času bomo v naši župniji premišljevali Jezusovo
trpljenje ob križevem potu vsak petek ob 17.30, ter ob nedeljah
ob 14. uri, vsakokrat v okviru družin, po domovih.
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Verouk se do nadaljnjega še vedno izvaja na daljavo
Župnijska kateheza (verouk), se kljub odprtju šol za otroke
prvega triletja, do nadaljnega še naprej izvaja na daljavo.
Za izvajanje župnijske kateheze je potrebno pridobiti ustrezno
dovoljenje Vlade RS ter NIJZ, saj pri katehezi prihajajo otroci iz
različnih razredov in šol kar povečuje možnost okužbe.
Krašenje in čiščenje cerkve po naseljih
• 21. februar, 1. postna nedelja
Rodica/Češminova/Bernikova/okolica
• 28. februar, 2. postna nedelja
Slomškova/Jelovškova
• 7. marec, 3. postna nedelja
Spodnje Jarše/Petrovčeva/Trdinova/okolica
• 14. marec, 4. postna nedelja
Srednje Jarše
Slavljenje »Živi na polno« bo v nedeljo, 21. februarja in 7. marca,
ob 20. uri doma.
Molitvena ura Božjega Usmiljenja bo v ponedeljek, 15. februarja,
po domovih.
Redno srečanje sodelavcev Karitas bo v ponedeljek, 8. marca,
ob 19. uri preko interneta. Sodelavci, lepo vabljeni.
Redna seja ŽPS bo v torek, 9. marca, ob 19. uri preko interneta.
Člani in članice, lepo vabljeni.
Bolne in ostarele po domovih bom obiskoval v petek,
5. marca, dopoldan.

Ko pa je bil Janez
izročen, je šel Jezus
v Galilejo. Oznanjal je
Božji evangelij in
govoril: »Čas se je
dopolnil in Božje
kraljestvo se je
približalo.
Spreobrnite se in
verujte evangeliju!«
Mr 1,14-15

V času vojne v Koreji so vojaki bombardirali neko majhno vas in
pri tem je granata zadela tudi kip Kristusa, ki je stal pred vaško
cerkvijo. Ameriški vojaki so kip zopet sestavili in ga postavili na
njegovo mesto. Le Kristusovih rok niso našli. Duhovnik je imel
zamisel, da bi kip pustili brez rok in zapisali pod kip:
»Kot vidiš, nimam rok, zato mi posodi svoje!«
Te besede imajo tudi za nas ljudi v današnjem
času močno veljavo. Lahko bi rekli: Kristus nima
rok, razen naših, s katerimi lahko pomagamo
ljudem v stiski.
Kristus nima nog, razen naših, s katerimi lahko
obiščemo bolne in zapuščene ljudi. Kristus nima
ušes, razen naših, da prisluhnemo žalostnemu in
osamljenemu človeku. Kristus nima jezika, razen
našega, s katerim lahko spregovorimo besede
razumevanja in ljubezni in damo pogum tistim,
ki so v temi.
Jezus je izbral svoje učence, da bi kot njegove
priče ponesli veselo oznanilo v širni svet.
To naročilo velja tudi za nas vse, saj ima vsak
posamezen izmed nas svoje poslanstvo v
družini, na delovnem mestu in v svojem
življenjskem okolju.
To poslanstvo lahko živimo tako, da se z vero
predamo vsakodnevnim nalogam in na ta
način poskušamo odgovoriti Božjemu klicu.
Zato dajmo Jezusu na razpolago svoje roke,
svoje srce in svoj jezik, skratka svoje življenje,
da bo po naših besedah in dejanjih prinašal v
temino sveta Luč in Upanje.

www.zupnija-jarse.net

ŽUPNIJA JARŠE
Jarška c. 65, Srednje Jarše
1230 Domžale

na Hrvaškem. Vsa zbrana sredstva bodo posredovana Hrvaški
Karitas. Vsak dar bo dobrodošel pri pomoči in odpravljanju
posledic potresa za prebivalce Petrinje, predvsem pri obnovi hiš
in normalizaciji življenja najbolj ranljivih družin.
Pomoč Slovenije bo izraz solidarnosti, sočutja in podpore našim
sosedom, ki jih poleg reševanja stisk povezanih s epidemijo,
ogroža še potres.
Svoj dar lahko posredujete s SMS sporočilom KARITAS5 na 1919
in darovali boste 5 EUR ali z nakazilom na:
Slovenska Karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana. TRR: SI56
0214 0001 5556 761, Namen: POTRES PETRINJA, Sklic: 00 627

Razpored svetih maš,
mašnih namenov in nekaterih dogodkov

15. po. C 18 + Stanko in Slavko Zaletelj
Molitvena ura Božjega Usmilj.
16. to.

K 18 V čast Devici Mariji
Izpostavljeno NAJSVETEJŠE

17. sr.

Pepelnica
K 6 Izpostavitev NAJSVETEJŠEGA
K 8 + Cilka Ručigaj
K 18 + Stanislav Krambergar 30. dan

18. če. K 18 + družine Srša in Katarina
Kobilca
19. pe.

Molitev KP / po domovih
K 18 + Frančiška Lesjak 30. dan

20. so. K 18 + Jožef in Marija Ješovnik obl
21. ne.

1. postna nedelja
K 8 Za žive in rajne župljane
C 10 + Ivanka in Peter ml. in st.
Bider
C 14 Molitev KP / po domovih

22. po.

Sedež apostola Petra
C 18 V čast Vsemogočnemu Bogu

23. to.

Polikar, škof in mučenec
C 18 + Matija in Angela Podpeskar

24. sr.

Matija, apostol
K 630 + Janez Kosec

25. če. K 18 + Franc in Jožica Novak obl
26. pe.

Molitev KP / po domovih
K 18 + Lado Jeretina obl

27. so. K 18 + Olga Urbanija
28. ne.

2. postna nedelja
K 8 Za žive in rajne župljane
C 10 + Alojz Černivec 30. dan
C 14 Molitev KP / po domovih

01. po. C 18 + Angela Košir 30. dan
02. to. C 18 + Franc Lipovec
03. sr. K 630 + Frančiška Zaletelj
04. če. K 18 + Za duhovne poklice
Molitvena ura za duh. poklice
05. pe.

Prvi petek v mesecu
Molitev KP / po domovih
K 18 + Janez Jazbec obl

06. so. K 18 + Frančiška in Valentin
Hauptman obl
07. ne.

Perpetua in Filicita, mučenki
3. postna nedelja
K 8 Za žive in rajne župljane
C 10 + Franc Lipovec
C 14 Molitev KP / po domovih

Darovanje za ogrevanje župnijskih
prostorov
08. po. C 18 + Gabrijela Leban 30. dan
Srečanje župnijske Karitas
09. to. C 18 + Slavko Cotman
Redna seja ŽPS
10. sr.

K 630 + Marta Abina

11. če.

K 18 + Franc Lipovec

12. pe.

Molitev KP / po domovih
K 18 + Terezija Ternar

13. so. K 18 + Viktorija Cotman obl
14. ne.

4. postna nedelja
K 8 Za žive in rajne župljane
C 10 + Franc Urbanija
C 14 Molitev KP / po domovih

Obhajanje sv. maš z ljudstvom in prejem
sv. obhajila
Obhajilo in sv. spoved lahko lahko prejmete v
petek, soboto nedeljo in ponedeljek pred sv.
mašo, to sporočite župniku.
V zadnjem obdobju je prišlo do nekaterih
sprostitev glede zbiranja pri bogoslužju, o
katerih vas bomo sproti obveščali.
Praznik Sedeža apostola Petra
V Katoliški cerkvi 22. februarja obhajamo
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
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.
Po vstajenju je Kristus to učiteljsko in
vodstveno oblast zavezovanja in razvezovanja
izročil vsem apostolom. Drugi vatikanski koncil
pravi, da je Kristus apostole postavil kot zbor
ali trdno skupnost; na čelo tega zbora pa je
dal iz njihove srede izbranega Petra. »Gospod
je Cerkev postavil na apostole in sezidal na
svetega Petra, njihovega prvaka, glavni vogelni
kamen pa je sam Kristus Jezus.« Vsak Petrov
naslednik ali papež je najprej škof krajevne
Cerkve v Rimu, potem je patriarh Zahoda, to
se pravi latinskega dela Cerkve, končno pa mu
pripada še tretja služba nasledstvo apostola
Petra in s tem od Gospoda postavljena služba
prvenstva nad vso Cerkvijo.
Že v 4. stoletju so marsikje slovesno obhajali
spomin na ustanovitev škofijskega sedeža.
Tako slavje se omenja že v 4. stoletju tudi v
Rimu in sicer 22. februarja. Ob tej priložnosti
so v Rimu naglašali posebno odliko Petrovega
sedeža, ki je v tem, da je sam Kristus dal
apostolu Petru najvišjo službo v Cerkvi.
V frankovski državi so praznovali spomin
na podelitev ključev nebeškega kraljestva
apostolu Petru 18. januarja. Papež Pavel IV. je
leta 1558 določil, naj se 18. januarja praznuje
spomin na sedež svetega Petra v Rimu,
22. januarja pa spomin na Petrov sedež v
Antiohiji. Po novem koledarju je ostal samo
današnji praznik z imenom Sedež apostola
Petra brez omembe kraja. Za verne ljudi je to

dan molitve za papeža, vrhovnega pastirja
božjega ljudstva.
Pepelenje v času pandemije
Kongregacija za bogoslužje in disciplino
zakramentov je 12. januarja 2021 izdala noto o
obredu pepelenja na pepelnično sredo v času
pandemije. Z namenom preprečevanja širjenja
epidemije COVID-19, duhovnike vabimo, da
letos upoštevajo prilagojen obred.
Ko duhovnik zmoli blagoslovno molitev nad
pepelom in ga molče pokropi z blagoslovljeno
vodo, obrnjen k ljudem enkrat samkrat za
vse izreče formulo, kot je v Rimskem misalu:
»Spreobrnite se in verujte evangeliju«, ali pa:
»Pomni, človek, da si prah in da se v prah
povrneš«.
Potek obreda: Duhovnik si umije roke, nadene
masko za zaščito nosu in ust, potem pa posuje
s pepelom tiste, ki pristopijo, ali če je bolj
primerno, sam pristopi k tistim, ki stojijo na
svojih mestih. Duhovnik vzame pepel in ga
molče posuje na glavo vsakega.
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,
16. februarja, ob 18. uri, in ga zaključili na
pepelnično sredo z večerno sveto mašo.
Zaradi trenutno veljavnega odloka o omejenem gibanju med 21. uro zvečer in 6. uro
zjutraj, bo češčenje pred Najsvetejšim temu
prilagojeno.
Na spletni strani župnije je na voljo razpored,
kamor se lahko vpišete za češčenje. Zaželjeno
je, da je vsako uro pred Najsvetejšim vsaj en
molilec.
Celotno češčenje bo prilagojeno razmeram
epidemije, ki bodo veljale (na dan češčenja) s
strani pristojnih institucij.
Naj bo to čas milosti in blagoslova za našo
župnijo in za vsakega izmed nas.
Slovenska Karitas zbira sredstva za pomoč
ob potresu v Petrinji
Slovenska Karitas odpira račun za pomoč
prizadetim ob potresu v Petrinji blizu Siska

