OZNANILA ŽUPNIJE JARŠE
4. postna nedelja, 22. marec 2020
Godovi:
• ponedeljek: Alfonz Turibij iz Mongroveja, škof;
• torek: sv. Katarina Švedska, redovnica;
• sreda: sv. Gospodovo oznanjenje Mariji;
• četrtek: sv. Evgenija, mučenka;
• petek: sv. Peregrin, redovnik;
• sobota: sv. Proterij, škof;
• nedelja: 5. postna nedelja; goduje sv. Bertolj, redovni ustanovitelj;
Poleg nedeljske sv. maše po preko medijev (radio, televizija) ste povabljeni, da
namesto romanja na Vir premišljujemo Jezusovo trpljenje za odrešenje naših
grehov.
Spodbujam vas, da ostanemo povezani v molitvah, predvsem zjutraj, opoldne in
ob mraku, ko molimo Angelovo oznanjenje Mariji, posebno še v tednu, ki je
posvečen družini in praznujemo praznik božjega učlovečenja.
Spodbujam tudi starše veroučencev, da snov predelajo doma, vsak teden eno
poglavje. Prav tako se pogovorite ob Evangeliju in Božji besedi vsako nedeljo.
Starši prvoobhajancev in birmancev, bodite še posebej pozorni na osnovne
molitve. Skupaj jih molite, da se jih pripravniki naučijo in bodo lahko pristopili
k zakramentom ob dogovorjenem času ali takoj, ko bo to mogoče.
Hvala za vaše prispevke, ki ste jih namenili za bogoslovje, vzgojo in
izobraževanje novih duhovnikov, Bog vam povrni. To nedeljo je dar kot
običajno namenjen sprotnemu vzdrževanju župnijskih prostorov. Tudi dar s tem
namenom lahko nakažete na tekoči račun župnije ali ob priliki izročite v kuverti.
Sv. maše bom do nadaljnjega maševal brez ljudstva ob času, kot so objavljene,
sami pa se v tem času lahko v molitvi pridružite in molite po namenu, za kar je
sv. maša darovana.
Sv. maše lahko naročite po e-pošti ali telefonu, dar pa prispevate kar na
župnijski tekoči račun s pripisom dar za sv. mašo.
Lahko me pokličete na prenosni telefon 031 689 970 ali mi pišite na e-naslov
zupnijajarse@gmail.com.
Blagoslovljen teden in smo povezani v Jezusu Kristusu, ki je postal človek, za
nas trpel in vstal od mrtvih.

Predloge za nove člane Župnijskega pastoralnega sveta bomo izvedli, takoj ko
bo to mogoče.
Matjaž Križnar vaš župnik

Pastirsko pismo pred izbiro
novih članov ŽPS 2020
Dragi bratje in sestre!
Prihaja pomlad in z njo novo življenje v naravo. Po naših župnijah bomo imeli prihodnjo
nedeljo izbiro novih župnijskih pastoralnih svetov, ki naj bi dali možnost za novo rast
razgibanega pastoralnega življenja v naših župnijskih občestvih. Hvala vsem, ki ste doslej
sodelovali, in hvala vsem, ki boste sprejeli članstvo za naprej. Svetniki v ŽPS-jih pomagate s
svojimi darovi graditi župnijo, da bi postala vsem dostopen vodnjak – studenec žive vode. Pri
njem, kot smo slišali v današnjem evangeliju, Kristus s svojo živo vodo, z besedo in kruhom
življenja krepi vse, ki so duhovno žejni in lačni.
Sveti Pavel poudarja, da smo po krstu vsi kristjani udje Kristusovega telesa Cerkve. Pri krstu
smo bili včlenjeni v Kristusa in pri birmi potrjeni z darovi Svetega Duha. Upodobljeni po
Njem, ki je »prvorojenec med mnogimi brati« (Rim 8,29), smo poklicani in poslani, da bi živo
vodo evangelija na različne načine prinašali ljudem, s katerimi se srečujemo. Vsak ima v
skladu z darovi, ki jih je prejel, edinstveno in posebno vlogo v odrešenjskem načrtu in je
namesto njega ne more izpolniti nihče drug. Sveti John Henry Newman, ki je bil pred kratkim
prištet med svetnike, poudarja, da si moramo prizadevati za to, da bi temu Božjemu klicu
prisluhnili in se mu odzvali. Vsak izmed nas ima nalogo, da Božjo voljo spozna, jo sprejme in
živi. Tako osebno odgovori na klic k svetosti.

Vsi kristjani imamo zato dolžnost, da si prizadevamo, kako bi sodelovali pri poslanstvu
Cerkve, ki je občestvo verujočih. Poslanstvo, ki nam ga je zaupal Bog, je v tem, da bi župnije
postale kraji, kjer bogoslužje, oznanjevanje, dobrodelnosti in življenje v občestvu spodbujajo
župljane vseh starosti, da bi si prizadevali prepoznati svojo poklicanost.
Člani ŽPS-jev imajo v župniji še posebno nalogo. Z župnikom delijo soodgovornost, kakšna
bo njihova župnija v prihodnosti. Ta soodgovornost bo še večja v župnijah, ki se že in se še
bodo zaradi pomanjkanja duhovnikov združevale ali pridruževale večjim župnijam. Pri izbiri
novih članov ŽPS-jev moramo biti zelo pozorni na to, da v osebah, ki jih bomo predlagali za
člane, prepoznamo darove, s katerimi lahko prispevajo k temu, da bo naša župnija bolj živa,
bolj povezana in bo težila k temu, da bi bila eno srce in ena duša.
Za življenje župnije in uspešno delo v ŽPS-ju, ki naj bi župniku pomagal pri načrtovanju,
spremljanju, spodbujanju in izvajanju pastoralnega dela, ni vseeno, koga predlagamo ali
izberemo. Ob predlaganju novih članov v ŽPS je treba razumeti, ali ima oseba, ki jo
nameravate predlagati, določene pogoje. Poleg trdne vere, nravnega življenja, prejetih
zakramentov uvajanja (krst in birma), neke splošne razgledanosti in starosti vsaj 16 let so
potrebne tudi druge kvalitete. Potrebne so primerne socialne in krščanske kreposti, na primer
priljudnost in prijaznost, odkritost, da ima pogum povedati svoje mnenje dobronamerno in z
ljubeznijo, širokosrčnost, da ne ostaja pri malenkostih in zna razločevati, kaj je važno, glavno
in kaj manj pomembno. Ljudi z vsemi temi kvalitetami je ponekod težjo najti. Računajmo tudi
na vzgojo in duhovno rast, če dobro izkoristimo gradiva, ki so nam na voljo za seje in so
oblikovana tako, da imajo duhovni, študijski in pastoralni del. Tudi duhovne obnove in celo
duhovne vaje so zelo koristne in so se ponekod že lepo uveljavile.
Dragi verniki! Potrudimo se za dobro izbiro po enem od predloženih načinov izbire, ki sta
bila predstavljena v posebni brošuri. V ta namen zlasti v tem tednu, ki je pred nami, veliko
molimo. Naj Sveti Duh kot nekoč pri izbiri prvih diakonov pomaga izbrati osebe, može, žene
in mlade, ki bodo znotraj župnijskega občestva znale graditi občestvo različnih generacij,
karizem in služb, ki bo živelo svoje poslanstvo in pomagalo zgraditi iz župnije dom in zgledno
živo občestvo občestev.
Msgr. Andrej Glavan
Predsednik Koordinacije pastoralnih služb pri SŠK

