V Katoliški cerkvi
22. novembra obhajamo
god mučenke sv. Cecilije.
Rimska mučenka Cecilija
predstavlja eno od najznačilnejših podob iz
prvega obdobja krščanstva.
Verodostojna pričevanja o njenem
mučeništvu niso ohranjena, obstaja pa pasijon iz 5. stoletja, po katerem naj bi Cecilija
živela v času papeža Urbana I. (222–230).
Zanesljivo pa je, da mučenka ni legendarna
oseba, kajti v Kalistovih katakombah so našli
njen grob poleg kripte papežev.
Cecilija se je poročila s poganom
Valerijanom. Prosila je soproga, naj sprejme
vero v enega Boga in se da krstiti. Valerijan
je ubogal, ko pa se je vrnil k svoji ženi,
je zagledal ob njej angela, ki ji je podajal
venec iz lilij in vrtnic. Valerijan je pridobil
za krščanstvo tudi svojega brata Tiburcija.
Oba sta se ponudila, da bosta pokopala
mučence, ki jih je dal usmrtiti mestni prefekt.
Bila sta izdana, mučena in obglavljena.
Oblastnik je Cecilijo hotel pridobiti za odpad
od krčanske vere. Ko se mu to ni posrečilo,
jo je dal sežgati, vendar je iz plamenov
prišla nepoškodovana, zato je ukazal, naj jo
obglavijo. Pasijon pravi, da jo je rabelj trikrat
udaril z mečem, vendar je ostala živa še
tri dni. V tistem času naj bi razdelila svoje
premoženje. Papeža Urbana je prosila, naj
njeno hišo spremeni v cerkev.
V 15. stoletju so začeli sv. Cecilijo častiti kot
zavetnico glasbe, ker je, kakor pripoveduje
pasijon, na poročni slovesnosti v svojem srcu
opevala Boga. Aleksander Marino je leta
1584 v Rimu ustanovil bratovščino sv. Cecilije
kot organizacijo glasbenikov. Tudi francoski
glasbeniki so od 16. stoletja dalje Cecilijo
častili za svojo patrono in njen god vsako
leto obhajali 22. novembra. Kot zaščitnica
glasbe je bila prvič upodobljena leta 1420 na
sliki, ki jo hranijo v Frankfurtu. Njena najbolj
znana upodobitev je Raffaellova slika iz leta
1516 v galeriji v Bologni, ki prikazuje svetnico
z raznimi glasbili ob nogah.

Odlok Apostolske penitenciarije s katerim
je popolni odpustek podaljšala do konca
novembra 2021
Apostolska penitenciarija je 28. oktobra 2021
izdala odlok, s katerim se zaradi trenutnih
razmer, ki so posledica pandemije COVID-19,
popolni odpustek za verne rajne podaljša do
konca meseca novembra 2021.
V odloku je navedeno, da je Apostolska
penitenciarija prisluhnila prošnjam, ki jih je
pred kratkim prejela od različnih pastirjev
Cerkve, zaradi trenutnega stanja pandemije,
potrjuje in podaljšuje za ves mesec
november 2021 vse duhovne dobrine, ki so
bile podeljene že 22. oktobra 2020, preko
Odloka Prot. št. 791/20/I. V odloku so še
zapisali, da »Iz obnovljene velikodušnosti
Cerkve bodo verniki zagotovo črpali
pobožne namene in duhovno moč, da bodo
svoje življenje usmerjali po evangeljski
postavi, v sinovskem občestvu in vdanosti
svetemu očetu, vidnemu temelju in pastirju
Katoliške cerkve«.
Marijo nosijo
Pobožnost »Marijo nosijo« je zelo lepa
priložnost, da se družine skupaj zberejo v
molitvi na priprošnjo naše matere Marije.
Letošna pobožnost bo zaradi trenutnih
razmer nekoliko drugačna. Družine in
posamezniki povabljeni, da na prvi dan
božične devetdnevnice (v četrtek, 16.
decembra) k sveti maši prinesete svojo
Marijo in jo postavite pred glavni oltar. V
sklopu devednevnice bo blagoslov vseh
Marijinih kipcev, ki jih boste po končani sv.
maši odnesli domov. Povabljeni, da to noč
kot družina molite in bedite ob Mariji.
V primeru, da doma nimate kipca Marije, bo
en kip Marije na voljo v naši kapeli. Kot vsa
leta do sedaj, se boste lahko tudi letos vpisali
v seznam (pred kapelo) in kipec Marije
odnesli domov.
Lepo vabljeni, da se pridružite temu lepemu
običaju.

Trikraljevska akcija
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.
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

Če bodo epidemiološke razmere
v državi dopuščale, bomo izvedli
Trikraljevsko akcijo z obiskom
kolednikov po domovih.
Otroci (koledniki), ki bi radi
sodelovali, lepo vabljeni na
uvodno srečanje, ki bo v
soboto, 18. decembra, ob 9. uri
v župnišču, kjer bomo oblikovali
skupine in se dogovorili vse
potrebno.
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Luč iz Betehema bo v naši župniji na voljo tudi letos. Zaradi
trenutnih negotovih razmer točni datum še ni znan, več bo
znanega v mesecu decembru.
Krašenje in čiščenje cerkve po naseljih
• 28. november, 1. adventna nedelja
Rodica/Češminova/Bernikova/okolica

Teden Karitas 2021 –
Srce, ki sprejema

• 5. december, 2. adventna nedelja
Slomškova/Jelovškova
• 12. december, 3. adventna nedelja
Spodnje Jarše/Petrovčeva/Trdinova/okolica
• 19. december, 4. adventna nedelja
Srednje Jarše
Kateheza za odrasle »Hočem živeti« bo v nedeljo,
12. decembra, ob 20. uri v župnišču. Tema tokratnega srečanja
bo »Različne religije in naš pogled nanje«. Lepo vabljeni.
Slavljenje »Živi na polno« bo v nedeljo, 5. in 19. decembra,
ob 20. uri v kapeli.
Redno srečanje sodelavcev Karitas bo v ponedeljek,
13. decembra, ob 19. uri v sejni sobi župnišča. Sodelavci,
lepo vabljeni.
Redna seja ŽPS bo v torek, 14. decembra, preko ZOOM-a.
Začeli bomo s sv. mašo ob 18. uri v cerkvi. Člani in članice,
lepo vabljeni.
Bolne in ostarele po domovih bom obiskoval v petek,
3. decembra, dopoldan.

Veselite se v Gospodu
zmeraj; ponavljam
vam, veselite se. Vaša
dobrota bodi znana
vsem ljudem. Gospod
je blizu. Nič ne skrbite,
ampak ob vsaki
priložnosti izražajte
svoje želje Bogu z
molitvijo in prošnjo, z
zahvaljevanjem. In Božji
mir, ki presega vsak um,
bo varoval vaša srca
in vaše misli v Kristusu
Jezusu.
Flp 4,4-7

Hvala. Hvala.
Čudovita beseda.
Dela čudeže, spreminja, oblikuje svet.
Oblikuje mene in tebe.
Ljudje, dogodki, trenutki, doživljanja ... v hvaležnosti vse dobi
novo vsebino, novo podobo, nov smisel.
Ko se zahvaljujem, sprejmem in sprejemam, kar mi je že bilo in mi
je zdaj dano.
Vse postane del mene in me nagovori, vzgaja in uči.
Ko se zahvaljujem, življenje obogatim, mu dam vrednost.
Kako čudovit je občutek obdarovanosti in veselja nad vsem.
Življenje postane dar, razveselim se ga in upanje zapoje pesem.
Ko se zahvaljujem za težke trenutke, se pokaže moč mojega
življenja.
Teža bolečin in bremen mi govori, kaj vse zmorem.
Zahvala daje preizkušnjam smer in pot za pogum in moč.
Zahvaljevati se vedno in za vse je objemanje življenja in vseh
danosti.
Življenje je moj in tvoj dar.
Učim se vsak dan vstopati v vsak trenutek z besedo hvala.
Naj me prevzame zahvaljevanje in radost, da živim.

p. Benedikt Lavrih

Razpored svetih maš,
mašnih namenov in nekaterih dogodkov

22. po.

Cecilija (Cilka), devica
C 18 + Cicilija Ručigaj
+ Ivana Moneta 7. dan

23. to. C 18 + Janez Šubelj
+ Franc Pesan 30. dan
24. sr.

Andrej Dung-Lac, duhovnik
K 630 Za duše v vicah

25. če. K 18 + iz družine Marolt
26. pe. K 18 + Ivana Pirnat
27. so. K 18 + Frančiška in Valentin
Hauptman
Blagoslov adventnih venčkov
28. ne.

1. adventna nedelja, n. Karitas
K 8 Za žive in rajne župljane
C 10 + Slavc Zaletelj
Blagoslov adventnih venčkov
Darovanje za Karitas

29. po. C 18 + starši in Vinko Cotman
30. to.

Andrej, apostol
C 18 + Vinko Letnar obl

01. sr.

K 630 + Franc Lipovec obl

02. če. K 18 Za duhovne poklice
Molitvena ura za duh. poklice
03. pe.

Frančišek Ksaver, duhovnik
Prvi petek v mesecu
K 18 + Peter Kramberger

04. so. K 18 + Frančiška Habjan 30. dan
05. ne.

2. adventna nedelja
K 8 Za žive in rajne župljane
C 10 + starši Merela in teta Marijo

06. po.

Nikolaj (Miklavž), škof
C 18 + Jože Cerar 30. dan

07. to.

Ambrozij (Ambrož), škof
C 18 + Stane Zalogar obl

08. sr.

Brezmadežno spočetje
Device Marije
K 630 V čast Brezmadežni Mariji
K 18 + starši Kelhar

09. če.

Doma ni sv. maše

10. pe. K 18 Za zdravje
+ Rajko Rihtar 30. dan
11. so.

K 18 + Janez in Marija Novak obl
+ Jožef Urbanc

12. ne.

3. adventna nedelja
K 8 Za žive in rajne župljane
C 10 + Marko Jesenšek

13. po.

Lucija, devica
C 18 + Hedvika Ravnikar obl

14. to.

Janez od Križa, duhovnik
C 18 + Marija Remc
+ Ivana Moneta 30. dan

15. sr.

K 630 + Cecilija Ručigaj

16. če.

Začetek božič. devetdnevnice
K 18 + Ana in Rudi Dimnik
Blagoslov Marijinih kipcev

17. pe. K 18 + Lado Jeretina
18. so. K 18 + Franc Urbanija
+ Dragica in Martin Petek obl
19. ne.

4. adventna nedelja
K 8 Za žive in rajne župljane
C 10 + iz družine Zajc in Repe

COVID OPOZORILO
Za vsa srečevanja v okviru župnije veljajo
splošna priporočila za druženje: PCT
pogoj nad 12 let starosti, razkuževanje rok,
nošenje zaščitne maske, ohranjanje razdalje.
Teden karitas (22. - 28. november 2021)
Srce, ki sprejema
V letošnjem Tednu Karitas 2021 nas bo
nagovarjalo geslo: »Srce, ki sprejema«, ki
je še posebej primerno za današnji čas.
Nadškof msgr. Alojzij Cvikl je ob tem
povedal: »Naj nam bo ta teden vsem v
spodbudo, da bodo naša srca postajala
vedno bolj sposobna sprejemati druge v
odprtosti Sv. Duhu! Če moje srce bližnjega
sprejema, me hkrati tudi spodbuja, da se
odpravim k njemu in iščem pot do njegovega

Razlaga vladnega Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z
nalezljivo boleznijo COVID-19 z dne 11. 11. 2021

srca. In potem, ko sem ga slišal in v srcu
doumel njegove težave, pač nisem več daleč
od spoznanja, na kak način mu bom mogel
biti v oporo in pomoč. Malo je potrebno za
povrnitev upanja: človeka je treba opaziti,
ga sprejeti, mu prisluhniti, samo tako se
bo počutil sprejetega, razumljenega in
spoštovanega...« Za vse nas je vabilo, da se
ustavimo in prisluhnemo drug drugemu.
Klic dobrote 2021
V sredo, 24. novembra 2021, bo ob 20.
uri potekal že 31. dobrodelni koncert Klic
dobrote za pomoč družinam v stiski.
Neposredni prenos bo na TV SLO 1, Radio
Slovenija in Radio Ognjišče. V času koncerta
in tudi še ves december se bodo zbirala
sredstva za pomoč slovenskim družinam
v stiski. Vabljeni, da se pridružite v živo ali
preko ekranov oz. radia.
Darujete lahko z neposrednim bančnim
nakazilom:
Slovenska Karitas,
Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana
TRR : SI56 02140-0015556761
Namen: Klic dobrote – pomoč družinam
Sklic: SI00 3514
Koda namena: CHAR
Povezani preko telefona
Kadar je človek osamljen, še posebej
bolan in starejši, je vedno lažje, če s kom
spregovori kakšno besedo, pove kaj o svojem
doživljanju, življenju ... Čeprav morda osebe
osebno ne poznamo, pa lepa beseda in uho,
ki posluša, pomagata premagati osamljenost
in blažita tudi druge stiske.
Z namenom olajšati življenje starejšim in
bolnim so mladi iz youngCaritas – Mlade
Karitas, pa tudi ostali prostovoljci redno na
telefonski vezi s tistimi, ki potrebujejo spodbudno besedo in nekaj sogovornikovega
časa.
Vsi, ki bi želeli to obliko pomoči, se lahko
vsak delovni dan med 9. in 20. uro prijavite
na telefonu 069 928 187 in povezali vas
bodo s prostovoljci, ki so že pripravljeni
in čakajo na klic.

Tajništvo Slovenske škofovske konference
(SŠK) posreduje razlago Odloka (z
dopolnitvami) o začasnih ukrepih za
preprečevanje in obvladovanje okužb z
nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list
174/2021 in 177/2021), ki ga je sprejela Vlada
RS dne 11. novembra 2021 in začne veljati z 12.
novembrom 2021.

Za mandatno
obdobje 5-tih let ste
izvolili nov župnijski
pastoralni svet
Konec meseca oktobra smo v župniji izvedli
volitve članov župnijskega pastoralnega
sveta (ŽPS).
Drugi torek v mesecu novembru so se člani
ŽPS v novi sestavi že srečali na svoji prvi
redni seji. Novo izvoljeni člani za mandatno
obdoblje 5-tih let so: Cotman Amalija,
Cotman Andrej Emanuel, Čižek Timotej
(zapisnikar), Gorjup Anton, Jeglič Kumše
Irena, Jene Janez, Jagodič Barbara, Kastelic
Anton (ključar, tajnik), Kelhar Gregor,
Košenina Ivanka, Kovačič Marjana, Ladič
Rok, Lavrač Kristjan, Mal Maks, Omahen
Podpeskar Marjeta, Plaznik Meta, Pirnat
Katarina, Pirnat Nika, Pograjc Vanja, Presekar
Boris (ključar) in Matjaž Križnar, žpk.
Vsem novoizvoljenim članom se iskreno
zahvaljujem za pripravljenost in sprejeto
službo služenja.
Hkrati izrekam zahvalo vsem dosedanjim
članom, ki so mi bili v preteklem obdoblju v
pomoč in podporo.
Še posebna zahvala gre g. Jožetu Ručigaju,
ki je 33 let vestno in zavzeto opravljal službo
ključarja. Hvala za pomoč, za vse kar ste v
teh letih dobrega naredili za našo župnijo in
župnijsko skupnost. Bog vam obilno povrni.
Z novim mandatom je bil za službo ključarja
imenovan g. Boris Presekar.
Slovesna umestitev novih članov bo zaradi
trenutnih razmer izpeljana naknadno,
ko bodo člani prejeli škofijsko potrdilo o
izvolitvi.

1. Izvajanje verskih obredov je dovoljeno ob
izpolnjevanju sledečih pogojev:
Vsi udeleženci starejši od 12 let morajo
izpolnjevati pogoj PCT (preboleli, cepljeni,
testirani).
Učenci in dijaki, ki opravijo testiranje s testi
HAG za samotestiranje za potrebe svoje
udeležbe v izobraževanju (npr. osnovne in
srednje šole), se šteje, da za udeležbo pri sveti
maši izpolnjujejo pogoj PCT.
Odgovorna oseba župnije (župnik/župnijski
upravitelj) mora na vidnem mestu obesiti
obvestilo o obveznosti izpolnjevanja pogoja
PCT. Odgovorna oseba (župnik oz. od njega
pooblaščena oseba npr. mežnar, ministrant,
član ŽPS) pri vhodnih vratih v cerkev preverja,
ali verniki izpolnjujejo pogoje PCT (potrebno
je skenirati QR kodo in preveriti istovetnost
osebe z osebnim dokumentom).
Duhovniki in druge osebe, ki izvajajo versko
dejavnost (npr. mežnarji, zborovodje,
organisti, voditelji molitve, ministranti) morajo
izpolnjevati pogoj PCT, pri čemer zanje
zadošča tudi samotestiranje s hitrim HAG
testom (tedaj morajo o tem voditi evidenco
in test izvajati na najmanj 48 ur oz. pred
začetkom opravljanja svojega dela).
Zagotavljati je potrebno minimalni možni
stik med udeleženci. Pri verskih obredih v
cerkvah in na prostem mora biti razdalja med
udeleženci najmanj 1,5 metra (razen med
osebami iz skupnega gospodinjstva). Obvezna
je uporaba ustrezne maske (kirurške ali FPP2).
Maske iz blaga ne zadoščajo.
Obvezno je redno prezračevanje/ventiliranje
prostorov (npr. odprta okna), v katerih se
kolektivno uresničuje verska svoboda.
Obvezno je razkuževanje rok ob vstopu in

izstopu iz zaprtih prostorov, v katerih se
kolektivno uresničuje verska svoboda.
2. Ljudsko in zborovsko petje v cerkvah je
dovoljeno. Pevci morajo med petjem nositi
masko in ohranjati razdaljo 1,5 metra (razen
med osebami iz skupnega gospodinjstva).
3. Izvajanje verske oziroma duhovne vzgoje
in izobraževanja (verouk, duhovne vaje,
seminarji itd.) je dovoljeno pod pogojem, da
osebe, ki izvajajo versko oziroma duhovno
vzgojo in izobraževanje izpolnjujejo pogoj
PCT (zadošča samotestiranje na najmanj 48
ur oz. pred začetkom opravljanja svojega
dela). Učenci in dijaki, ki opravijo testiranje s
testi HAG za samotestiranje za potrebe svoje
udeležbe v izobraževanju (npr. za osnovne
in srednje šole), se šteje, da za udeležbo pri
obšolskih aktivnostih izpolnjujejo pogoj PCT.
Sem spadajo vse obšolske dejavnosti, ki jih
ponuja Katoliška cerkev (verouk, priprave
na zakramente, ministrantske in pevske vaje,
skavti itd.).
4. Individualna duhovna oskrba je dovoljena
brez izpolnjevanja pogoja PCT. Uporaba mask
je obvezna.
5. Ob smiselnem upoštevanju določil za svete
maše, je dovoljeno obhajanje zakramentov
spovedi, krsta, poroke in drugih bogoslužij.
6. Pogostitve in druženja, ki imajo pastoralni
pomen, so dovoljena pod pogojem, da
organizator in udeleženci izpolnjujejo pogoj
PCT.
7. Cerkveni pogrebi so dovoljeni v skladu z
navodili komunalnih služb in predpisov vlade
ter priporočil NIJZ.
8. Župnijska pisarna je lahko odprta
pod pogojem, da duhovnik in vernik
izpolnjujeta pogoj PCT. Za duhovnika zadošča
samotestiranje, ki je podrobneje opisano v 3.
točki, prvega odstavka teh smernic.
Opomba: Omenjena določila izhajajo iz trenutno
veljavnega odloka, ki ga je sprejela Vlada Republike
Slovenije in ne SŠK oz. slovenski škofje. SŠK je pripravila
omenjeno razlago vladnega odloka zgolj za lažje
razumevanje in njegovo uresničevanje na področju
verske dejavnosti.

