mestu rodil Odrešenik,
ki je Kristus, Gospod.«
Pastirji so se podali na
pot, da ga poiščejo, niso
izgubili poguma ali podlegli
skušnjavi, da bi odnehali na
svoji poti. Tudi mi smo se podali
na pot, da poiščemo Novorojenega.
Nemirni zaradi razmer v okolici in svetu, si
bomo ob njem zastavili vprašanja: kje najti
pogum za svoje življenje, duhovne moči,
s katero bomo odgovorno sodelovali pri
oblikovanju sedanjosti in prihodnosti sveta?
Komu lahko zaupamo in komu se lahko
zaupamo? Kdo je tisti, ki lahko odgovori na
pričakovanja našega srca?
S tem, ko si postavljamo ta vprašanja,
priznavamo, da pot ni dokončana, dokler
ne spoznamo tistega, ki lahko vzpostavi
kraljestvo pravičnosti in miru, kraljestvo,
h kateremu ljudje stremimo, a ga sami ne
moremo vzpostaviti. Ta vprašanja pomenijo,
da iščemo Tistega, ki ne more slepiti
niti sebe niti drugih in ki zato lahko nudi
gotovost, ki je tako neomajna, da lahko v njej
živimo, in če je treba, za njo tudi umremo.
Ko se prikaže ta odgovor na obzorju
življenja, potem se je treba odločiti. To
je nekaj podobnega, kot če se znajdemo
na neznanem razpotju. Po kateri poti naj
krenemo? Po poti, kamor nas vlečejo naše
želje, strasti ali po poti, ki jo angel nakazuje
pastirjem: »Našli boste Dete, v plenice povito
in v jasli položeno!«
Ko so pastirji to slišali, so se odločili in šli
na pot. Angelova beseda je namenjena tudi
nam. Tudi mi se moramo odločiti. Če dobro
premislimo, je to v resnici tisto, kar doživimo
pri vsaki evharistični daritvi – maši. Pri vsaki
maši nas srečanje z Božjo besedo pripelje do
odločitve, da se udeležimo skrivnosti križa

in vstajenja Kristusa ter
evharistične gostije, ki je
združitev s Kristusom. Na
oltarju je navzoč tisti, ki so
ga pastirji našli v jaslih hleva:
Kristus, živi kruh, ki je prišel
iz nebes, da bi svetu dal življenje;
pravo jagnje, ki daruje svoje življenje
za odrešenje človeštva. Razsvetljeni po
Besedi lahko tudi mi v Betlehemu, hiši kruha,
izkusimo veličastno srečanje z nedoumljivo
veličino Boga, ki se je tako ponižal, da se
je pokazal v jaslih in se daruje kot hrana na
oltarju.
Lahko si predstavljamo začudenje pastirjev
pred otrokom, povitim v plenice v jaslih! Le
vera jim je v podobi tega otroka omogočila
prepoznati Kralja, po katerem so hrepeneli.
V njem je večni Bog vstopil v čas tako, da je
premostil prepad, ki obstaja med končnim in
neskončnim, med vidnim in nevidnim. V njem
se je razkrila Skrivnost kot majhen, nežen
otrok, ki se nam izroča.
Sveti Peter Krizolog je to takole opisal: »Polni
začudenja stojijo pastirji pred tem, kar vidijo:
nebesa na zemlji in zemljo v nebesih; človeka
v Bogu in Boga v človeku. Oklenjenega v
majhnem telesu vidijo tistega, ki ga ves svet
ne more obsegati«.
Papež Benedikt XVI. je zapisal: »Kdor
sprejme Kristusa, ne izgubi ničesar – prav
ničesar od tistega, kar osvobaja življenje,
kar ga olepša in poveliča. Samo v tem
prijateljstvu se na stežaj odpro vrata
življenja. Samo v tem prijateljstvu se resnično
sprostijo velike možnosti človeškega
življenja. Samo v tem prijateljstvu izkušamo
tisto, kar je lepo in kar osvobaja.« Vesele in
blagoslovljene praznike želim vsem skupaj.

Anton Jamnik,
pomožni ljubljanski škof

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

Razstava slovenskih jaslic
Kulturno društvo Groblje pripravlja 9. razstavo slovenskih jaslic.
Odprtje razstave bo v nedeljo, 26. decembra 2021, ob 15. uri v
Kulturnem domu Groblje. Jaslice bosta blagoslovila ljubljanski
škof msgr. dr. Franc Šuštar in domači župnik Matjaž Križnar.
Ogled bo možen od ponedeljka, 27. decembra 2021, do srede,
5. januarja 2022, med 10. in 12. uro ter 15. in 18. uro.
Za obisk je potreben pogoj PCT.
Lepo vabljeni!

G robeljski
zvon

leto XXXI

13/461

O Z N A N I LO Ž U P N I J E J A R Š E
20. december 2021 - 16. januar 2022

Nihče ni zapisal,
kakšno vreme je bilo tisti dan v Nazaretu.
Morda je pripekalo
ali pa se je veter igral s prahom okoli hiš.

Krašenje in čiščenje cerkve po naseljih
• 26. december, nedelja Sv. družine
Zgornje Jarše
• 2. januar, 2. nedelja po božiču
Rodica/Češminova/Bernikova/okolica
• 9. januar, nedelja Jezusovega krsta
Slomškova/Jelovškova
• 16. januar, 2. nedelja med letom
Spodnje Jarše/Petrovčeva/Trdinova/okolica

Nič ni zapisano,
kaj si počela v urah pred obiskom.
Si šivala, pospravljala ali nosila vodo?
Si premišljevala o izročilu svojega naroda?
Ali pa si se v zbrani zamaknjenosti potapljala
v molitev?
Bil je dan, ko se je sam Najvišji sklonil
k človeku. K tebi, Marija, ki si se dala vsa
brez zadržka, polna vere in zaupanja,
da izpolniš vlogo v Njegovem načrtu odrešenja.

Kateheza za odrasle »Hočem živeti« bo v nedeljo,
9. januarja, ob 20. uri v župnišču. Tema tokratnega srečanja bo
»Verstva sveta in naš pogled nanje«. Lepo vabljeni.

»Zgôdi se mi po Tvoji besedi!«
Od Očeta blagoslovljena in napolnjena s Svetim duhom
boš na betlehemsko noč zrla Sinu v obraz.

Slavljenje »Živi na polno« bo v nedeljo, 2. in 16. januarja,
ob 20. uri v kapeli.
Molitvena ura Božjega Usmiljenja bo v ponedeljek,
27. decembra, po večerni sv. maši.
Redno srečanje sodelavcev Karitas bo v ponedeljek,
10. januarja, ob 19. uri v sejni sobi župnišča. Sodelavci, lepo
vabljeni.
Redna seja ŽPS bo v torek, 11. januarja. Začeli bomo s sv. mašo
ob 18. uri v cerkvi. Člani in članice, lepo vabljeni.
Bolne in ostarele po domovih bom obiskoval v petek,
7. januarja, dopoldan.

Angel pa jim je rekel:
»Ne bojte se! Glejte,
oznanjam vam veliko
veselje, ki bo za vse
ljudstvo. Danes se vam
je v Davidovem mestu
rodil Odrešenik, ki je
Mesija, Gospod. To vam
bo v znamenje: našli
boste dete, povito in
položeno v jasli.«
Lk 2,10-12

V intimnosti nazareškega doma boš ob Njem zorela
od Otrokove matere v mater Cerkve,
za čas trpljenja pod križem na Kalvariji.
V občestvu z brati in sestrami ob vstalem Kristusu
razkrivaš ljudem vseh časov tisto materinsko ljubezen,
s katero Bog Oče ponuja roko vsakemu človeku.
Pomagaj nam z darovi milosti, Sveta in Prečista,
da se bomo – kakor ti – popolnoma izročili Očetu,
ki čaka tudi na naš odgovor.

Betka Vrbovšek

www.zupnija-jarse.net

ŽUPNIJA JARŠE
Jarška c. 65, Srednje Jarše
1230 Domžale

Veroučenci in njihovi starši
Med 20. decembrom in 7. januarjem imajo otroci veroučne
počitnice, tako da v tem času ne bo rednih veroučnih srečanj.
Namesto tega pa naj se otroci v kolikor je mogoče udeležijo
božične devetdnevnice.

Razpored svetih maš,
mašnih namenov in nekaterih dogodkov

20. po. K 18

+ Ivo Kokalj obl
Betlehemska Luč miru

21. to. K 18

+ Stanislav in Peter
Kramberger

22. sr. K 18

V zahvalo

23. če. K 18
C 19

+ Jože in Ivanka Rape
Blagoslov jaslic pred cerkvijo

24. pe.

Družinska polnočnica
K 1730 Božičnica in blagoslov jaslic
K 18 + Stanislav Žargi

05. sr. K 630 + Agata Pirnat

Tretji sveti večer
06. če.

07. pe.

C 00
K8
C 10
K 18

BOŽIČ - Gospodovo rojstvo
Za žive in rajne župljane
+ Cecilija Ručigaj
+ Agata Pirnat
+ Vladimira Gorjup

Darovanje (»ofer«) za ogrevanje in
vzdrževanje skupnih prostorov

26. ne.
K8
C 10
27. po.

28. to.

C 18

C 18

Štefan, prvi mučenec
Sveta družina
Za žive in rajne župljane
+ Avguštin Cotman obl
Janez, apostol in evangelist
+ Ivan Kovačič
Molitvena ura Božjega Usmilj.
Nedolžni otroci, mučenci
+ Agata Pirnat

29. sr. K 630 Za zdravje
30. če. K 18

V zahvalo za življenje

31. pe. K 18

V čast sv. Družini

K 18

Prvi petek v mesecu
+ Janko in Ivanka Šubelj

08. so. K 18

+ Marija Klopčič

09. ne.

K8
C 10

Nedelja Jezusovega krsta
+ Gorazd Mal
Za žive in rajne župljane

10. po. C 18
Ž 19

+ Cecilija Ručigaj
Srečanje župnijske Karitas

11. to.

+ Marija Fartek
Redna seja ŽPS

Prvi sveti večer
25. so.

K 630
K 18

Gospodovo razglašenje
+ Cecilija Ručigaj
Za duhovne poklice
Zaključek advente akcije
»Otroci za otroke«
Molitvena ura za duh. poklice

C 18

12. sr. K 630 + Jörgen Logar
13. če. K 18

+ Agata Pirnat

14. pe. K 18

+ Franc in Marija Kešnar ter
Marija Bolka

15. so. K 18

+ Frančiška Lesjak obl

16. ne.

2. nedelja med letom
Za žive in rajne župljane
V čast Sv. Duhu za rasvetljenje

K8
C 10

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.

Drugi sveti večer
01. so.

02. ne.

Marija, Božja Mati
C 10 + Ivana Moneta
K 18 V čast Svetemu Duhu
K8
C 10

2. nedelja po božiču
Za žive in rajne župljane
+ Stanislav Črnivec

03. po. C 18

+ Rajko Rihtar

04. to. C 18

Doma ni sv. maše

Božično praznovanje v naši župniji
Pred nami so trije sveti večeri (24. december,
31. december in 5. januar), ko naj se vsa
družina zbere skupaj ob molitvi ter pokropi
in pokadi prostore svojega doma.
Družinska polnočnica bo v petek, 24.
decembra v kapeli. Začela se bo z božičnico
ob 17.30, nato pa bo ob 18. uri sledil blagoslov
jaslic in družinska božična sv. maša.

Osrednja polnočna sveta maša bo ob 24.
uri v cerkvi. Vabimo vas, da se k polnočnici
odpravite z baklami, ki si jih priskrbite sami.
Kot je to v navadi iz preteklih let, je zborno
mesto ob 23.10 pred župniščem.
Na božič bosta slovesni sveti maši ob 8. uri v
kapeli in ob 10. uri v cerkvi. Ker pa je ta dan
sobota, bo tudi večera sv. maša ob 18. uri v
kapeli.
Pri polnočnici in ostalih božičnih svetih
mašah bo darovanje (»ofer«) za ogrevanje in
vzdrževanje skupnih prostorov. Za vsak vaš
dar Bog povrni.
Na praznik svetega Štefana, 26. decembra,
bosta dve sveti maši in sicer ob 8. uri v
kapeli in ob 10. uri v cerkvi. Letos praznik
sv. Štefana, prvega mučenca, sovpada z
nedeljo Sv. Družine, zato ta dan še posebej
lepo povabljeni k sv. mašama mlade družine
in otroci, ker bo pri obeh svetih maših
blagoslov otrok.
V petek, 31. decembra, ob 18. uri lepo
povabljeni k zahvalni sv. maši, ko se bomo
Bogu zahvalili za vse dobrote in milosti, ki
smo jih prejemali v iztekajočem letu.
Na praznik Marije Božje Matere, 1. januarja,
bosta dve sveti maši in sicer ob 10. uri v
cerkvi in ob 18. uri v kapeli.
Na praznik Gospodovega razglašenja, 6.
januarja, bo sveta maša zjutraj ob 6.30. uri in
ob 18. uri, obakrat v kapeli. Pri tej sv. maši bo,
ob sodelovanju Kolednikov, skupaj zaključili
akcijo »Otroci za otroke«. Darove, ki ste jih
zbrali za otroke v misijonih, boste ta dan
oddali k Jezusu v jaslice.
Namenite del dohodnine (1 %) svoji župniji
Sedanja vlada je sprejela Uredbo o namenitvi
dela dohodnine za donacije (Uradni list
RS, št. 155/2021, z dne 29. 9. 2021), v
katerega je uvrstila na seznam dohodninskih
upravičencev vse sestavne dele Katoliške
cerkve (vse župnije). To pomeni, da lahko z
letom 2021 vsaka župnija ponovno prejema
namenski del dohodnine.
V kolikor bi želeli del dohodnine nameniti

naši župniji, je potrebno podpisati novo
izjavo o namenitvi dela dohodnine župniji
Jarše in sicer v višini 1 % svoje dohodnine (v
preteklem obdobju 0,5 %).
Izpolnjeno izjavo lahko sami posredujete
na FURS (v tiskani obliki osebno ali s
priporočeno pošto ali preko portala edavki.
durs.si) ali jo oddate v župniji g. župniku.
Obrazci z izjavo v tiskani obliki so vam na
voljo pred župniščem. Rok za oddajo izjav je
31. december.
Trikraljevska akcija –
koledovanje (tako kot
lansko leto boste tudi
letos položnice za
darovanje za misijone
prejeli v nabiralnik)
Adventnemu času, času
priprave na rojstvo
našega odrešenika
Jezusa Kristusa, sledi
božični čas, čas veselja
– pa tudi »akcije«. Otroci so lepo povabljeni,
da se v okviru Trikraljevske akcije »podajo na
pot«.
Koledniki so pravi mali misijonarji. Prinašajo
upanje, predvsem pa veselje, ki ga današnji
človek tako zelo potrebuje. Pojejo božične
pesmi, voščijo ljudem praznike in prinašajo
koledniški blagoslov. Obenem pa tudi zbirajo
darove, ki bodo namenjeni slovenskim
misijonarjem in njihovim človekoljubnim
projektom po svetu.
Dosedanje Trikraljevske akcije so z
žrtvovanjem in ljubeznijo otrok iz cele
Slovenije, ki so zbrali pogum in se podali
na pot, prinesle rešitev mnogim ljudem
v misijonskih deželah. Geslo te akcije se
namreč glasi: Naše veselje za srečo drugih.
Tudi letos boste v nabiralnike prejeli zloženko
z voščilom, zahvalo in povabilom, da svoj
dar nakažete po položnici ali oddaste v
nabiralnik ob prazniku Sv. Treh kraljev.
V imenu misijonarjev, iskrena hvala. Več
informacij na www.missio.si.

Božična skrivnost prinaša veselje in mir
Noč radosti in veselega pričakovanja
Ta noč, ta sveta noč, je noč skrivnosti, ki želi
stopiti v nas same, v čudovite spomine, ki
ožarjajo sedanjost. Božična noč ima nekaj
otroškega in je del najglobljih spominov
vsakega človeka. Čudovito je, da se najbolj
navaden dogodek, ki razsvetljuje vsako
človeško misel, ukorenini v obzorje otroštva
zaradi svoje privlačnosti, svoje skrivnosti
in dobrote. Radostno je, da prav v vsakem
človeku na našem planetu, ta noč in dogodki
njenega praznovanja, vzbudijo pripravljenost
slišati, odkriti, sodelovati in soočiti se s
skrivnostmi, kakršne kristjani iz roda v rod
doživljamo to noč. To je noč, v kateri se
človek, kdo ve zakaj, čuti boljšega, bolj
pozornega, odprtega za vse dobro in lepo. V
tej noči se nam zgodi, da se nam ljudje, ki so
nam blizu ali – pa tudi oddaljeni – zdijo lepši,
boljši, da njihova obličja razodevajo sled
Neskončnega.
Kdo je bil najbližji betlehemskemu rojstvu?
Pastirji, brezdomci, ubogi, ljudje, ki jih je
uradno judovstvo imelo za manj vredne
in nepomembne. Bili so zato na obrobju
družbe – in prav med njimi je zasijala zvezda,
znanilka Gospodovega rojstva.
Kaj nam govori glavni prizor? Marija rodi v
zakotnem hlevu in položi otroka v živalske
jasli. Lukovo poročilo je zelo trpko. Marija
je povila dete in ga položila v jasli … Čeprav
smo mi to resničnost olepšali s človeško
domišljijo: jaslice, osliček, romantičen večer
itd. Kristus je bil vse življenje brez doma;
okrog njega se je vedno širila tudi tema
nasprotovanja, velikaši in vase zagledani
pomembneži tistega časa, so se Jezusa želeli
znebiti, saj jim je s svojo milino in dobroto
spraševal vest.
Iz toplih domov na ceste osamljenih,
obupajočih
Božič je torej obdan tudi z meglo
nesporazumov, temo nesprejemanja in
trpljenja, saj mora sveta družina bežati v

Egipt, trpijo nedolžni betlehemski otroci.
Prav je, da to spoznamo, ne zato, da bo
naše božično voščilo zagrenjeno, marveč
nasprotno: božič je znanilec radosti.
Trpljenje, ki ga zaznamuje, naj stori, da bi bili
naši božični dnevi manj površni. V nas naj bi
poglobili vero v Boga, ki se nam razodeva v
popolni bližini – Boga z nami – v naši osami,
v naših iskanjih, dvomih, notranjih bojih in
radostnem miru ter svobodi, ki jo prinaša
svetloba Novorojenega. Iz te doživete vere
naj bi znali zapustiti svoje tople domove in
se napotiti na ceste, ter tam iskati Jezusa
v brezdomcih, v ponižanih in preizkušanih,
v domovih zapuščenih starcev, v iščočih ali
obupanih, v brezposelnih, v tistih, ki trpijo
hudo revščino, pa naj bo ta materialna,
duševna, socialna ali duhovna. Posebej
slednjim je Jezusov prihod namenjen. Pa
tudi prav vsakemu človeku na tem planetu,
sodobnemu iskalcu, tistemu vagabundu, ki se
ne more odločiti, pa vendarle išče in želi najti
svoj mir ter smisel svojega življenja.
Božična skrivnost prinaša veselje in mir –
samo odločiti se moramo v svoji svobodi in
razumnosti, da naša srca postanejo »žive
jaslice« – prisotnost Božjega v nas
Jaslice nam lahko pomagajo, da razumemo
skrivnost božiča, ker spregovorijo o
ponižnosti in usmiljeni dobroti Kristusa, ki je,
čeprav je bil bogat, zaradi nas postal ubog
(2 Kor 8,9). Njegovo uboštvo obogati tiste, ki
se ga oklenejo in božič prinese veselje in mir
tistim, ki kot pastirji v Betlehemu sprejmemo
angelove besede: »To vam bodi znamenje:
našli boste Dete, v plenice povito in v jasli
položeno« (Lk 2,12). Še vedno je to znamenje
za naš čas, ljudi 21. stoletja. »Drugega božiča
ni!« , je zapisal papež Benedikt XVI.
Prav primerno je, da si na današnji praznik
za poseben zgled postavimo pastirje. Pastirji
so v prvi sveti noči bedeli pri svojih čredah,
ko se jim je prikazal angel in jim spregovoril:
»Oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse
ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem

