Velika noč je najpomembnejši krščanski
praznik, ker ta dan praznujemo največji
čudež in temelj naše vere, ki je vstajenje
Jezusa Kristusa od mrtvih. Letos bomo
veliko noč obhajali 4. aprila.
Na začetku je bilo velikonočno
izkustvo izkustvo srečanja:
razkropljenim in prestrašenim
učencem velikega petka se
prikaže Jezus kot živ. Grob,
kraj smrti, z vstajenjem
postane kraj upanja; ni več
prostor, okrog katerega bi se
zbirali, ampak kraj, na katerem se vse
šele začenja. Jezus Kristus nas je s
svojim trpljenjem in smrtjo odrešil, kar
pomeni, da greh in smrt nimata zadnje
in dokončne besede v našem življenju,
ampak nam je Jezus odprl pot v večno
življenje. Odrešenje odpira možnost
za uresničitev posameznikove osebne
svobode, s pomočjo katere lahko človek v
polnosti živi prejete talente ter dokazuje, da
je življenje z Bogom močnejše od smrti.
Jezus je v svojem zemeljskem življenju
večkrat napovedal svojo smrt in vstajenje
od mrtvih, ki bo pomenila osvoboditev od
brezupnega položaja človeka v končnem
zemeljskem življenju. Jezusova obuditev
od mrtvih opredeli zgodovino sveta kot
poslednjo zgodovino, ki skriva v sebi
pričakovanje novega stvarstva. Kristus
vstane in zavzame dejaven odnos do svoje
zgodovine in zgodovine tistih, za katere se
je daroval v smrt. Velikonočni dogodek je
zmagoslavje svobode, milosti in ljubezni.
Kristjani verujemo v Jezusovo vstajenje
zaradi pričevanj oseb, ki se jim je Jezus
prikazal po vstajenju in jim z očitnimi
znamenji dokazal svojo istovetnost. Dva
učenca na poti v Emavs sta ga prepoznala po
lomljenju kruha.
Skrivnost vstajenja lahko razumemo samo
v moči vere, ki je presežni Božji dar. Čeprav
k razumevanju verske resnice pripomorejo
številni materialni dokazi, je vera v Kristusovo
vstajenje sad vzgoje in osebne duhovne poti.

Po starodavni slovenski navadi po župnijah
potekajo vstajenjske procesije z Najsvetejšim
v različnih oblikah v jutranjih urah.
Aleluja
Velika noč je praznik veselja in
upanja. Veselje kristjani izražamo
z vzklikom aleluja, ki izhaja iz
hebrejskih besed hallelu in
Yah, kar pomeni: slavite
Jahveja, to je Boga. Alelujo
pojemo pred evangelijem,
ki je veselo oznanilo. Aleluja je
star bogoslužni vzklik v čast in
hvalo Jahveju, ki se pogosto nahaja na
začetku in na koncu psalmov.
Veselje ob veliki noči je težko izraziti
z eno samo besedo, zato se beseda
aleluja večkrat ponavlja kot refren.
Pred največjim Jezusovim čudežem,
vstajenjem od mrtvih, človeške
besede ne zadoščajo. Petje aleluje je
podobno vriskanju planinca v gorah, ki
se na tak način veseli čudovitega sončnega
vzhoda. Občutij srca ne izpove z besedami,
ampak jih izrazi z vriskanjem. Podobno
se zgodi kristjanu: ob pogledu na Sonce –
Jezusa Kristusa, ki je vzšlo nad temo velikega
petka, ne najde pravih besed. Ostane mu
samo jecljajoča, začudena, vesela aleluja.
Staro ime za veliko noč je pasha, ki pomeni
prehod v Božje mesto, na čigar ulicah se poje
aleluja. Pride ura, ko bo tudi v temine našega
življenja posijalo neminljivo sonce in bomo
peli večno alelujo.
Velikonočni ponedeljek
Na velikonočni ponedeljek želimo kristjani
utrditi našo vero v vstalega Jezusa tako, da
veselo novico o vstajenju delimo s prijatelji
in se skupaj z njimi veselimo. Kakor sta
učenca na poti v mesto Emavs razpravljala
o Kristusovem vstajenju in ga prepoznala po
lomljenju kruha, tako smo kristjani povabljeni,
da živimo veliko noč v vsakdanjem življenju s
spominjanjem na zmago življenja.
Tradicionalno so obiski in voščila na ta dan
dobra priložnost za obisk in veselo oznanilo.

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.

Devetdnevnica Božjega usmiljenja
Devetdnevnica Božjega usmiljenja bo potekala od velikega
petka (ob 15. uri v cerkvi) do sobote, 10. aprila, kot priprava
na belo nedeljo – nedeljo Božjega usmiljenja. Namen je
spreobrnjenje vsakega človeka, vsega sveta in spoznanje
neizmernega Božjega usmiljenja.
Devetdnevnica bo letos potekala po domovih.
Bela nedelja - nedelja Božjega usmiljenja
Obhajamo belo nedeljo, spomin na čase, ko so na veliko noč
krščevali in novokrščenci so si takrat nadeli belo tuniko, belo
oblačilo in jo kot znak veselja in pričevanja vere, ki so jo sprejeli,
nosili javno ves teden. Prihodnjo nedeljo pa so jih odložili. In
spomin na to se ta nedelja imenuje bela nedelja, hkrati pa je
to tudi nedelja Božjega usmiljenja. To nedeljo je za nedeljo
Božjega usmiljenja določil blaženi papež Janez Pavel II., ko je
poljsko redovnico Marijo Favstino Kowalsko, posebno glasnico
Božjega usmiljenja, razglasil za svetnico.
Možnost za sv. spoved pred veliko nočjo bo po predhodnem
dogovoru z g. župnikom. Na cvetno nedeljo bo možnost za sv.
spoved pri obeh sv. mašah, ko bo na voljo spovednik od drugod.
Srečanje za starše birmancev bo v četrtek, 18. marca, v župnišču
in sicer po razredih: ob 18.30 starši 7. razreda, ob 19. uri starši
8. razreda ter ob 19.30 starši 9. razreda. Lepo povabljeni.
Lepo vabljeni na katehezo za odrasle »Hočem živeti«, ki bo
v nedeljo, 14. marca, ob 20. uri preko interneta, ob zanimivem
aktualnem vprašanju o sveti spovedi.
Krašenje in čiščenje cerkve po naseljih
• 21. marec, 5. postna, tiha nedelja
Zgornje Jarše
• 28. marec, cvetna nedelja
Rodica/Češminova/Bernikova/okolica
• 4. april, velika noč
Slomškova/Jelovškova
• 11. april, 2. velikonočna, bela nedelja
Spodnje Jarše/Petrovčeva/Trdinova/okolica

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

Slavljenje »Živi na polno« bo v nedeljo, 4. aprila, ob 20. uri,
po domovih.

Župnijska knjižnica je
odprta po predhodnem
dogovoru.

Molitvena ura Božjega Usmiljenja bo v ponedeljek, 5. marca,
po domovih.

Glasilo izdaja Župnija Jarše
odg. Matjaž Križnar, župnik

Bolne in ostarele po domovih bom obiskoval v petek pred
cvetno nedeljo, 26. marca, dopoldan.
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O Z N A N I LO Ž U P N I J E J A R Š E
15. marec - 11. april 2021

In on jima je rekel: »O
nespametna in počasna v
srcu za verovanje vsega, kar
so povedali preroki! Mar ni
bilo potrebno, da je Mesija to
pretrpel in šel v svojo slavo?«
Tedaj je začel z Mojzesom in
vsemi preroki ter jima razlagal,
kar je napisano o njem v
vseh Pismih. Medtem so se
približali vasi, kamor so bili
namenjeni. On pa se je delal,
kakor da gre dalje. Silila sta ga
in govorila: »Ostani z nama,
kajti proti večeru gre in dan
se je že nagnil.« In vstopil je,
da bi ostal pri njiju. Ko je sédel
z njima za mizo, je vzel kruh,
blagoslovil, ga razlomil in jima
ga dal. Tedaj so se jima odprle
oči in sta ga spoznala. On pa je
izginil izpred njiju. In rekla sta
drug drugemu: »Ali ni najino
srce gorelo v naju, ko nama
je po poti govoril in odpiral
Pisma?« Še tisto uro sta vstala
in se vrnila v Jeruzalem ter
našla zbrane enajstere in tiste,
ki so bili z njimi. Govorili so, da
je bil Gospod resnično obujen
in se prikazal Simonu. Tudi ona
dva sta pripovedovala, kaj se je
zgodilo na poti in kako sta ga
prepoznala po lomljenju kruha.
Lk 24,25-35

»Tolažnik ne prikaže, kot da je vse lepo,
ne odstrani zla z magično paličico, ampak vliva resnično
življenjsko moč, ki ni izostanek problemov, ampak gotovost, da
smo ljubljeni in da nam Kristus vedno odpušča,
saj je za nas premagal greh, smrt in strah.
Danes je praznik našega upanja: ničesar in nihče nas
ne bo mogel nikoli ločiti od njegove ljubezni.«
(papež Frančišek)
Svetloba vstalega Kristusa naj napolni Vaše srce in duha z
veseljem in upanjem. Gospod je vstal. Aleluja!
Želim Vam obilo velikonočnega veselja,
Matjaž Križnar, žpk s sodelavci

www.zupnija-jarse.net

Velika noč Gospodovega vstajenja

Razpored svetih maš,
mašnih namenov in nekaterih dogodkov

15. po. C 18 + Josef Nachtigal
Molitvena ura Božjega Usmilj.
16. to.

C 18 + Pavel Volčini

17. sr.

K 630 V čast Svetemu Duhu

18. če. K 18 + Janez Juhant obl
Srečanje za starše birmancev:
18.30 ... starši 7. razreda
19.00 ... starši 8. razreda
19.30 ... starši 9. razreda
19. pe.

Jožef, Jezusov rednik
K 630 + Jože Križnar
Molitve KP / po domovih
K 18 + Jožef Urbanc

20. so. K 18 + Ivan Orehek obl
21. ne.

5. postna, tiha nedelja
K 8 Za žive in rajne župljane
C 10 + Betka in Jožef Hafner
C 14 Molitve KP / po domovih

Darovanje za bogoslovno semenišče

02. pe.

03. so.

04. ne.

Prvi petek v mesecu
Veliki petek
C 15 Molitev križevega pota
K 19 Obredi velikega petka
Velika sobota
Blagoslov ognja / celodnevna
molitev pri božjem grobu
K 11 Blagoslov velikonočnih jedil
C 15 Blagoslov velikonočnih jedil
Velikonočna vigilija
C 19 + Stanislav Kramberger
C7

VELIKA NOČ
C 6 Za žive in rajne župljane
K 8 + Cicilija Ručigaj
C 10 + Franc Urbanija
Darovanje (»ofer«) za župnišče

05. po.

Velikonočni ponedeljek
K 8 + Frančiška Lesjak
C 10 + Franc Lipovec

06. to. C 19 + Slavko Cotman
07. sr.

K 630

Janez Krstnik, duhovnik
+ Josef Nachtigal

22. po. C 18 + starše Cerar obl

08. če. K 19 + družine Pestotnik

23. to. C 18 + starše Ivan in Frančiška
Zorman

09. pe. K 19 + Jožef Urbanc
10. so. K 19 + Stane Gerbec

24. sr.

K6

11. ne.

25. če.

Gospodovo oznanjenje
K 630 + Cicilija Ručigaj
K 18 + Filip Letnar

26. pe.

Molitve KP / po domovih
K 18 + Pavla in Stanko Černetič obl

30

Za spreobrnenje

27. so. K 18 + starše Merela obl in teto
Marijo
Prehod na poletni čas
28. ne.

Cvetna nedelja
K 8 Za žive in rajne župljane
C 10 + starši Marija in Anton Horjak
C 14 Molitve KP / po domovih

Stanislav, škof in mučenec
2. velikonočna, bela nedelja
K 8 Za žive in rajne župljane
C 10 + Frančiška Pečar

Obhajanje sv. maš z ljudstvom in prejem sv.
obhajila
Obhajilo lahko prejmete tudi pred sv. mašo
z najavo pri župniku. V zadnjem obdobju je
prišlo do nekaterih sprostitev glede zbiranja
pri bogoslužju, zato prosim upoštevajte
na vodila in priporočila NIJZ ter slovenskih
škofov.

29. po. C 19 + Janez Šubelj
30. to. C 19 + Mihaela in Frančiška Osolin
31. sr.

K 630 V čast sv. Jožefu

01. če.

Veliki četrtek
K 19 Za duhovne poklice
Molitvena ura / po domovih

Praznik sv. Jožefa, moža Device Marije
God in praznik sv. Jožefa, moža Device Marije
in Jezusovega skrbnika obhajamo 19. marca.
Kolikor je zanesljivo znanega o sv. Jožefu,
je zapisano v evangelijih po Mateju in Luku

(prim. Mt 1,1–2,23; Lk 1,5–2,52). Genealogija
obeh evangelijev ga uvršča med potomstvo
kralja Davida (prim. Mt 1,16; Lk 1,27).
Čeprav je bil kraljevskega rodu, Jožef ni
bil bogat. Po vsej verjetnosti je bil reven,
kar je razvidno iz daru samo »dveh grlic
ali dveh golobov« (Lk 2,24) ob Jezusovem
darovanju v templju (bogatejše družine so
bile po judovski postavi dolžne darovati
več, prim. 3 Mz 12,8). Jožefova družina je
izvirala iz Betlehema v Judeji, vendar se je on
preselil v Nazaret v Galileji, kjer je opravljal
tesarsko obrt. Jožef se v evangelijih zadnjič
omenja ob Jezusovem obisku templja v
starosti približno 12 let (prim. Lk 2,41–52).
Predvidevamo, da je Jožef umrl že pred
začetkom Jezusovega javnega delovanja.
Ostale zgodbe v zvezi z njegovo osebnostjo
(npr. njegova domnevna visoka starost in
ovdovelost v času poroke z Marijo), nimajo
realne zgodovinske osnove in so bile
ustvarjene z namenom zadovoljiti ljudsko
radovednost o podrobnostih iz njegovega
življenja.
Evangeliji nam kljub skopim podatkom
rišejo sorazmerno jasno podobo o Jožefovi
osebnosti. Bil je zvest in potrpežljiv mož,
pokoren Božji volji glede njegovega
življenjskega načrta, ob čemer je sprejel
tudi vse spremljajoče težave. Evangelist
Matej ga imenuje »pravičen« (Mt 1,19), saj
je dojel načrt, ki ga je imel Bog z Marijo, in
se zavestno vključil vanj tako, da je sprejel,
zaščitil in poskrbel za svojo družino.
Jožef je zavetnik umirajočih, saj je ob
predpostavki, da je umrl pred začetkom
Jezusovega javnega delovanja, umrl v družbi
Jezusa in Marije, kar za kristjane predstavlja
idealen način, kako zapustiti zemeljsko
življenje. Jožef je zavetnik očetov, obrtnikov,
delavcev in krščanskih družin.
Leta 1870 je papež Pij IX. sv. Jožefa
uradno razglasil za zavetnika vesoljne
Cerkve, s čimer je izpostavil njegovo vlogo
podpornika, zaščitnika in vodnika svete
družine, ki se je razširila na celotno Cerkev.
Ob tej priložnosti je 19. marec določil za
njegov godovni dan. Papež Pij XII. je dodal še
praznik Jožefa delavca, ki ga praznujemo 1.
maja in sovpada s civilnim praznikom dela.

16. radijski misijon na Radiu Ognjišče »Bili
so skupaj« (prim. Jn 21)
Radijski misijon bo potekal od 21. do 27.
marca 2021. S svojimi razmišljanji v osrednjih
dnevnih govorih (ob 17. uri) bodo sodelovali:
koprski škof msgr. dr. Jurij Bizjak, Tone
Gnidovec, s. Marina Štremfelj, Gabriel Kavčič,
s. Anja Kastelic, Ervin Mozetič in p. dr. Igor
Salmič. V kratkih govorih, svetovalnici
in pogovorih bodo sodelovali še drugi
duhovniki, redovniki, redovnice in laiki. Vsak
dan bosta misijonska govora ob 10.15 in 17.
ure. Ponovitev bo vsak večer med 22. in 24.
uro. Posnetki bodo na voljo tudi v radijskem
arhivu na spletni strani Radia Ognjišče.
V času misijona bo od ponedeljka do sobote
radijska sveta maša ob 19. uri. Vsak večer ob
20. uri bo pogovorni večer, v katerem bodo
lahko sodelovali poslušalci.

Gospodovo oznanjenje in materinski dan
Na praznik Gospodovega oznanjenja, ki
ga v Katoliški cerkvi obhajamo 25. marca,
praznujemo obisk nadangela Gabrijela pri
Devici Mariji v Nazaretu.
Mesto Nazaret je po vsem svetu že dva tisoč
let znano po dogodku, o katerem poroča
evangelist Luka in ki se ga spominjamo
trikrat na dan zjutraj, opoldne in zvečer,
ko se oglasijo zvonovi in molimo: »Angel
Gospodov je oznanil Mariji ...« Skrivnost
Gospodovega oznanjenja in učlovečenja se
je dogodila v skromnem prostoru, ki je danes
pod novo nazareško baziliko Oznanjenja.
Tu je preprosta nazareška deklica Mirjam Marija pristala na povabilo božjega poslanca
nadangela Gabrijela, da postane mati
učlovečenega božjega Sina. Tu je izrekla za
zgodovino človeštva najpomembnejši ‘da’
in s tem se je začel uresničevati božji načrt
odrešenja.
Marija je s tem načrtom odrešenja tako tesno
povezana, da je vsak Gospodov praznik
tudi Marijin. Posebej velja to za današnji
praznik. Stari cerkveni koledarji ga imenujejo
»oznanjenje učlovečenja preblaženi Devici
Mariji«, drugod najdemo ime ‘začetek
odrešenja’ ali ‘spočetje Kristusa’. Prvotno
je bil 25. marec Gospodov praznik, že v 7.

stoletju so v Španiji iz njega napravili praznik
Marijinega deviškega božjega materinstva,
najbrž spričo tega, ker je bila na koncilu v
Efezu leta 431 slovesno razglašena verska
resnica o Marijinem božjem materinstvu.
Pokoncilska preureditev cerkvenega
koledarja je spet poudarila, da je to
Gospodov praznik.
Zakaj je ta praznik nastavljen ravno na
25. marec? Razdalja devetih mesecev od
Jezusovega spočetja do njegovega rojstva,
ki se ga z lepim praznikom spominjamo 25.
decembra, je gotovo hotena. Toda vprašanje
je, kateri datum je izhodišče za drugega.
Sodobni raziskovalci menijo, da je izhodišče
bilo oznanjenje in ne božič. 25. marec, ki je
pomladansko enakonočje, je v starih časih
veljal za dan stvarjenja sveta in ravno zato
tudi za dan Jezusovega spočetja, s katerim je
bil položen temelj za novo stvarjenje. Postni
čas pa je bil malo primeren za slovesnosti in
po nekaterih pokrajinah so jih prepovedali.
V Španiji so sredi 7. stoletja obhajali praznik
Marijinega oznanjenja 18. decembra, osem
dni pred Gospodovim rojstvom, drugod pa je
ostal 25. marca.
V ljudski pobožnosti se je ta praznik hitro
uveljavil, predvsem z vsakdanjo trikratno
molitvijo angelovega češčenja. Nekdaj je
skoro vsak katoliški kristjan ob zvonjenju
trikrat na dan dejansko za trenutek odložil
svoje delo in zmolil tri zdravamarije s
pristavkom, ki kratko označuje vsebino
skrivnosti, ko se je druga božja oseba
naselila v Marijinem deviškem telesu in s tem
v naročju človeške zgodovine. Krščanska
umetnost je rada upodabljala prizor
angelovega oznanjenja Mariji.
Praznovanje Velikega tedna v naši župniji
Letošnje obhajanje velikonočnih praznikov
bo potekalo v skladu z navodili in priporočili
NIJZ ter škofovske konference. Trenutno
ukrepi v okviru praznovanja velike noči še
niso znani, zato bodo določeni naknadno.
Cvetno nedeljo bomo obhajali v nedeljo, 28.
marca. S to nedeljo vstopamo v praznovanje
Velikega tedna. Spominjamo se Jezusovega
slovesnega vhoda v mesto Jeruzalem. V

spomin na ta dogodek blagoslavljamo
zelenje in butarice. Oljčne vejice boste lahko
prejeli že na tiho nedeljo, dar za oljčne
vejice bomo letos namenili za vzdrževanje
župnišča.
Blagoslova zelenja na cvetno nedeljo bosta
pri obeh nedeljskih svetih mašah.
Priložnost za sveto spoved bo v dogovoru z
domačim župnikom. Na cvetno nedeljo bo na
razpolago tudi spovednik od drugod.
Obredi velikega četrtka bodo ob 19. uri
v kapeli, nato ste lepo vabljeni k molitvi z
Jezusom na Oljski gori. Molili bomo za nove
duhovne poklice.
Na veliki petek je strogi post. Ob 15. uri, ob
uri Jezusove smrti, bomo v cerkvi molili uro
Božjega Usmiljenja.
Obredi velikega petka se pričnejo ob 19. uri
v kapeli. Po obredih vabljeni še k molitvi po
domovih.
Na veliko soboto zjutraj ob 7. uri bo pred
cerkvijo blagoslov ognja in vode. Preko
celega dneva pa ste lepo povabljeni k molitvi
pri Božjem grobu.
Najsvetejše bo v cerkvi izpostavljeno od 7. do
9. ure in od 15. do 17. ure.
Blagoslov velikonočnih jedil bo ob 11. uri
v kapeli in ob 15. uri v cerkvi. K blagoslovu
bomo prihajali v razdalji dveh metrov;
blagoslov bo potekal dokler bo potrebno.
Velikonočna vigilija, najslovesnejše bogoslužje vsega cerkvenega leta, bo ob 19. uri.
Vstajenjska procesija na veliko noč letos
odpade.
Na veliko noč bodo slovesne svete maše ob
6., 8. in 10. uri.
Pri vseh svetih mašah na veliko noč bo
darovanje (»ofer«) za vzdrževanje župnišča.
Urediti bi bilo potrebno prostor za korom in
prebeliti kapelo ter spremljajpoče prostore.
Za vsak vaš iskren dar, Bog povrni!
Na velikonočni ponedeljek bo sveta maša
ob 8. uri v kapeli in ob 10. uri v cerkvi.
Od velike noči do bele nedelje praznujemo
velikonočno osmino kot en sam velikonočni
praznik, zato povabljeni v večjem številu k
svetim mašam, oziroma k molitvenim uram
Božjega usmiljenja.

