Oltar
»Introibo ad altare Dei.«
Tako piše v zakristiji naše grobeljske cerkve.
»Stopil bom k božjemu oltarju.« K oltarju,
kjer skupaj z duhovnikom obnavljamo
spomin na Jezusovo trpljenje, smrt in
vstajenje. Obhajanje Njegovo zadnje večerje,
pri kateri je razlomil kruh in ga razdelil,
dvignil kelih in nam ga dal piti.
Jezus je razlomil samega sebe, da bi tako
nasitil lakoto človeškega srca. Prelil je svojo
kri, da bi izmil grehe, hudobijo našega srca,
nas s svojo smrtjo in vstajenjem odrešil in
nam zagotovil večno življenje.
Da. Večno življenje. Toda, kar kdo seje, to bo
tudi žel. Že tu na zemlji se moramo truditi za
mir in dobro. V hoji za Kristusom nam zvezda
vodnica – Marija skupaj z drugimi svetniki
kaže smer. V kolikor pa križ, brez katerega
na poti ne gre, še sprejmemo, vsak dan, vsak
trenutek znova, Jezus pravi: »Moj jarem je
prijeten in moje breme je lahko.« (Mt, 11,30).
Ko smo zbrani okrog oltarja, nam Jezus daje
največ, kar nam sploh lahko da. Svojo Besedo
življenja. Svoje telo in kri. Vso svojo ljubezen
in usmiljenje. Samega sebe popolnoma.
Kako prazno in težko bi bilo moje življenje
brez svete maše. Tako pa vem, da lahko
vsako nedeljo, med tednom ali celo vsak
dan pridem k Gospodovi mizi, se okrepčam
in odpočijem ter grem znova na pot skozi
življenje. Naproti v Njegov objem. Naproti v
nebesa, kjer sem doma. Iz Božjega objema
smo vsi odšli, v Njegov objem se vračamo.
Kako modro je odgovoril neki zaposlen,
poročen oče: »Moj poklic je najprej biti
kristjan.«
Biti kristjan. Biti Kristusov. Črpati iz Njegovih
korenin. Posnemati ga v Ljubezni. Ali more
biti še kaj lepšega kot to?

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.
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
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O Z N A N I LO Ž U P N I J E J A R Š E
25. oktober - 21. november 2021

Molitvene namene za rajne, za katere bomo molili v mesecu
novembru, lahko oddate v času uradnih ur v župnijski pisarni ali
po sv. maši v zakristiji.
Adsumus Sancte Spiritus –
Molitev za sinodo 2021-2023

Krašenje in čiščenje cerkve po naseljih
• 31. oktober, žegnanjska nedelja
Slomškova/Jelovškova
• 7. november, zahvalna nedelja
Spodnje Jarše/Petrovčeva/Trdinova/okolica
• 14. november, 33. nedelja med letom
Srednje Jarše
• 21. november, Kristus Kralj Vesoljstva
Zgornje Jarše

Vsako zasedanje na drugem
vatikanskem koncilu se je začelo z
molitvijo Adsumus Sancte Spiritus.
Prve besede v latinskem originalu pomenijo »Pred teboj smo,
Sveti Duh«. To molitev so skozi stoletja uporabljali na koncilih,
sinodah in drugih zborovanjih Cerkve, njeno avtorstvo pa
pripisujejo sv. Izidorju Seviljskemu. Ko vstopamo v sinodalni
proces, s to molitvijo kličemo Svetega Duha, naj dela v nas, da
bomo mogli biti občestvo in ljudstvo milosti.

Pred Teboj smo, Sveti Duh,
ko smo zbrani v Tvojem imenu.

Kateheza za odrasle »Hočem živeti«, bo v nedeljo,
14. novembra, ob 20. uri v župnišču. Tema tokratnega srečanja
bo »Boj med dobrim in zlom«. Lepo vabljeni.

Samo ti nas vodi,
bodi doma v naših srcih;
pokaži nam pot, po kateri naj gremo,
in kako naj hodimo po njej.

Slavljenje »Živi na polno« bo v nedeljo, 7. in 21. novembra, ob
20. uri v kapeli.

Šibki smo in grešni;
ne dopusti, da bi širili nered.
Ne dopusti, da bi nas nevednost vodila po napačni poti
ali da bi pristranskost vplivala na naša dejanja.

Molitvena ura Božjega Usmiljenja bo v ponedeljek,
15. novembra, po večerni sv. maši.
Redno srečanje sodelavcev Karitas bo v ponedeljek, 8.
novembra, ob 19. uri v sejni sobi župnišča. Sodelavci, lepo
vabljeni.
Prvo srečanje članov ŽPS v novi sestavi bo v torek, 9.
novembra. Začeli bomo s sv. mašo ob 18. uri v cerkvi. Člani in
članice, lepo vabljeni.
Bolne in ostarele po domovih bom obiskoval v petek,
5. novembra, dopoldan.

Toda Peter in Janez sta
jim odvrnila: »Presodite,
kaj je bolj pravično pred
Bogom: poslušati vas
ali Boga? Ne moreva,
da ne bi govorila o tem,
kar sva videla in slišala.«
Apd 4,19-20

Daj, da v Tebi najdemo svojo edinost,
da bomo lahko skupaj hodili večnemu življenju naproti
in se ne bomo oddaljili od poti resnice
in od pravičnosti.
Vse to Te prosimo,
ki deluješ na vsakem kraju in v vsakem času,
v občestvu z Očetom in Sinom
na vekov veke. Amen.

www.zupnija-jarse.net

ŽUPNIJA JARŠE
Jarška c. 65, Srednje Jarše
1230 Domžale

ob enem, zato je praznovanje zahvalne nedelje povezano z
bogoslužnim obredom.
Pri mašah na zahvalno nedeljo se bomo verniki, duhovniki in
škofje s hvaležno držo zahvalili drug drugemu in Bogu za vse
prejeto v minulem letu. Zahvala bližnjemu pomeni utrjevanje
dobrih vezi in graditev občestva.
Ob zahvalni nedelji bi se rad zahvalil vsem prizadevnim
župnijskim sodelavcem, vsem, ki storite kaj dobrega v korist
naše župnije. Hvala za vašo gmotno pomoč in vašo molitev.
Bog vam povrni za vaš dar, ki mi ga boste na zahvalno nedeljo
namenili.

Razpored svetih maš,
mašnih namenov in nekaterih dogodkov

25. po. C 18 + Pavle Klemenčič in Marjeta
Horvat
26. to. C 18 + Pepca in Aleksander Mokorel
27. sr.
28. če.

K 630 + Ručigaj in Usovi
Simon in Juda Tadej, apostola
Doma ni sv. maše

10. sr.

31. ne.

01. po.

02. to.

Žegnanjska nedelja
K 8 Za žive in rajne župljane
C 10 + Silvo Kemperle obl
K 18 Molitev RV / ostale skupine,
ki delujejo v župniji
Vsi sveti
K 8 + Franc Koščak obl
C 10 Za žive in rajne župljane
K 18 Molitev rožnega venca za rajne
Spomin vseh vernih rajnih
K 630 + Vinko in Marija Klopčič
C 18 + Ivan in Marica Orehek

03. sr. K 630 + Sidonja Watzak
04. če.

05. pe.

Karel (Drago) Boromejski, škof
K 18 Za duhovne poklice
Molitvena ura za duh. poklice
Prvi petek v mesecu
K 18 + Franc Urbanija

06. so. K 18 + Frančiška Ručigaj obl
+ Franc Ravnikar obl
07. ne.

Zahvalna nedelja
K 8 Za žive in rajne župljane
C 10 + starše in sina Vinkota
Cotman
Darovanje za župnika

08. po.

Doma ni sv. maše
Ž 19 Srečanje župnijske Karitas

09. to.

Posvetitev lateranske bazilike
C 18 + Alojzij Mav
Redna seja ŽPS

Leon Veliki, papež
+ Cecilija Ručigaj

11. če.

Matin (Davorin) iz Toursa, škof
K 18 + Veronika Rems obl

12. pe.

Jozafat Kunčevič, škof
K 18 + Marija in Jože Vršnik obl

13. so. K 18 + Janez Avbelj obl
14. ne.

29. pe. K 18 + Janez Meglič obl
30. so. K 18 + Marko Jesenšek

K6

30

33. nedelja med letom
K 8 Za žive in rajne župljane
C 10 + Marko Jesenšek

15. po. C 18 + Antonija Rode obl
Molitvena ura Božjega Usmilj.
16. to.

C 18 V čast Svetemu Duhu

17. sr.

Elizabeta Ogrska, redovnica
Doma ni sv. maše

18. če.

Doma ni sv. maše

19. pe. K 18 + sestro in brate Ručigaj
20. so. K 18 + Ivan Kobilca ml. in st.
21. ne.

Darovanje Device Marije
Kristus Kralj Vesoljstva
K 8 Za žive in rajne župljane
C 10 + Frančiška Lesjak

Darovanje za ogrevanje žup. prostorov
COVID OPOZORILO
Za vsa srečevanja v okviru župnije veljajo
splošna priporočila za druženje: PCT
pogoj nad 15 let starosti, razkuževanje rok,
nošenje zaščitne maske, ohranjanje razdalje.
1. november - vsi sveti
V Katoliški Cerkvi 1. novembra obhajamo
slovesni in zapovedani praznik vseh svetih.
Na praznik vseh svetih se spominjamo
predvsem tistih neštetih nebeških
izvoljencev, ki na zemlji njihove skrite, a pred
Bogom in v resnici velike svetosti nihče ni
poznal in priznal. Morda so živeli med nami,
pa nismo vedeli, kaj je v njih ustvarila Božja
milost. Ti so namreč znali z Božjo pomočjo
tisto posvečenje, ki so ga pri krstu prejeli, v

življenju ohranjati in izpolnjevati (prim. C 40).
Praznik je tudi izraz vere Cerkve, da so poleg
javno razglašenih in zapisanih svetnikov
v koledarju svetništvo dosegli tudi drugi
neimenovani možje in žene vseh časov.
Praznik vseh svetih je vesel praznik, ki vlije
vsako leto veliko tolažbe in poguma vsem,
ki so se podali na pot Kristusovih blagrov,
da morejo s potrpežljivostjo in ljubeznijo
zmagovati nad svojimi notranjimi in prav
tako zunanjimi bridkostmi in težavami (prim
C 8). To je slovesni godovni dan naših dragih,
v Kristusu starejših bratov in sester, ki so
dober boj izbojevali, tek dokončali, vero
ohranili (prim. 2 Tim 4,7). Zdaj se radujejo v
neizrekljivem in veličastnem veselju (prim.
1 Pt 1,8), s svojim zgledom svetijo tudi nam,
kažejo kako priti do zmage ter nas podpirajo
s svojo priprošnjo, ki je v zelo veliko oporo
naši slabosti. Bogoslužje potujoče Cerkve se
na ta praznik pridružuje nebeški Cerkvi in z
njo vred poveličuje Gospoda, ki je vir svetosti
in slava izvoljenih.
Spomin vseh vernih rajnih
2. novembra se Cerkev spominja vseh vernih
rajnih.
Spominu vernih rajnih je posvečen že
popoldan praznika Vseh svetih. Tako je
bilo že od začetka današnjega ‘spomina
vseh vernih rajnih’, ki sega skoraj tisoč let
nazaj. Spomin ima svoj izvor v odredbi sv.
Odila, opata v Clunyju, ki je leta 998 ukazal
vsem sebi podrejenim samostanom, naj
1. novembra popoldne po vseh cerkvah
zvoni mrtvim v spomin, menihi naj molijo
večernice za mrtve, drugi dan pa naj za
mrtve opravijo slovesen oficij (molitveno
bogoslužje) in darujejo zanje sveto mašo ter
delijo miloščino. Lepa, ganljiva navada se
je hitro razširila in v naslednjih stoletjih se
je udomačila povsod po Evropi. Sredi stisk
prve svetovne vojne je papež Benedikt XV.
leta 1915 dovolil, da vsak duhovnik daruje na
ta dan tri svete maše za rajne. Vernih duš
dan se je priljubil tudi slovenskemu vernemu
človeku in z njim so povezani nekateri lepi
ljudski običaji.

Praznični dnevi pred nami
V petek, 1. novembra, praznujemo slovesni in
zapovedani praznik vseh svetnikov - tistih, ki
že uživajo večno srečo pri Bogu.
To je dan veselja in našega upanja, da bomo
tudi mi lahko nekoč ob našem Gospodu vse
večne čase.
Svete maše bodo ta dan ob 8. in 10. uri.
Popoldne ste povabljeni, da obiščete
grobove naših dragih rajnih in zanje molite.
V Domžalah bo ob 14. uri sv. maša, nato ob
15. uri molitev na zgornjem pokopališču
(poleg cerkve) ter ob 16. uri na spodnjem
pokopališču; v Mengšu pa bo ta dan molitev
ob 14. uri v cerkvi in nato še na pokopališču.
Zvečer, ob 18. uri, pa vsi lepo povabljeni v
kapelo k molitvi rožnega venca za vse naše
pokojne, kdor ne more, vabljen da moli za
rajne doma, v družinskem krogu.
V torek, 2. novembra, pa praznujemo spomin
vseh vernih rajnih, ko posebej prosimo za vse
tiste rajne, ki se še očiščujejo v vicah. Ta dan
bosta dve sv. maši in sicer ob 8. uri v kapeli in
18. uri v cerkvi.
Zahvalna nedelja
V Cerkvi na Slovenskem zahvalno nedeljo
vsako leto obhajamo na nedeljo po prazniku
vseh svetih. Letos bo to 7. novembra.
Praznik zahvale so poznala že starodavna
ljudstva, ki so v znamenje zahvale in prošnje
za blagoslov darovala ječmenove snope,
poljedelska ljudstva pa so darovala enoletno
jagnje.
Praznik zahvale je dan hvaležnosti in
zahvaljevanja, vendar ne le za letino in
pridelke, ki jih je dala narava, ampak tudi
za druge darove (spoznanje, svobodo,
dobroto, dom, čas, vero). Zahvala zajema vse
naše življenje – vse, kar smo in kar imamo.
Cerkev z opozarjanjem na pomen zahvale in
hvaležnosti Bogu, stvarstvu in ljudem prebuja
in krepi osnovno razsežnost medsebojnih
odnosov in jim daje novo kakovost. Najvišja
oblika zahvale za kristjane je daritev maše,
kjer se Bogu Očetu zahvaljujemo za vse, kar
nam je podarjeno. Maša je prošnja in zahvala

»Hočem živeti«
Objavljen je del pogovora skupine »Hočem
živeti«, ki se v Župniji Jarše srečuje vsako
drugo nedeljo v mesecu ob 20. uri zvečer
v župnišču (v času ukrepov COVID 19 po
dogovoru tudi preko video povezave, ki je
objavljena na spletni strani Župnije Jarše).
Skupine se lahko udeleži vsak, ki ga zanima
pogovor o veri, Bogu in verskih vprašanjih.
Prejem zakramentov ni pogoj za udeležbo.
Sodelovanje je prostovoljno. Lahko tudi
samo poslušate. Veseli bomo vsakega, ki se
nam bo pridružil. Naslednje srečanje bo v
nedeljo, 14. novembra 2021.
Sveta maša – evharistija
Kaj mi pomeni sveta maša – evharistija?
Ko sem pri sveti maši, sem pri daritvi našega
Gospoda samega. Lahko sem skupaj z Njim,
ob Njem in v Njem samem.
Zakaj hodim k sveti maši?
Pri sveti maši se srečam z Jezusom. Z
Jezusom med nami v Občestvu, Božji besedi
in Evharistiji.
Že ko vstopim v cerkev ali kapelo, občutim
mir, toplino, Njegov objem. On je edini, ki je
vreden tega, da pred Njim poklekne moje
koleno.
Sveta maša je zame večkrat prej prekratka
kot predolga. Še dobro, da pravijo, da
se mora sveta maša nadaljevati v našem
življenju. Tega se dobro zavedam, ko
prestopim prag cerkvenih vrat. Tako več ne
morem reči, da je prekratka, ampak, moja
maša se zdaj šele začenja.
Pri sveti maši dobim moč v Občestvu, v Božji
besedi in v Kruhu življenja.
V Občestvu veš, da nisi sam, da so tudi drugi,
ki želijo hoditi za Jezusom. V Božji besedi
se ponovno spomnim kakšnega napotka,
svarila, zgleda, kar je delal Jezus, njegovi
učenci, Marija, Jožef, druge svetopisemske
osebe. V Sveti hostiji dobim moč na svoji
vsakdanji poti. »Vstani in jej, sicer bo pot
zate predolga« (1 Kr 19,7), pravi Gospod Eliju
pri Mamrejevem hrastu, ko je štirideset dni
potoval do božje gore Horeb.

