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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 obisku-
jem 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 dogo-
vorite z domačim župnikom.

Župnijska knjižnica je 
odprta po predhodnem 
dogovoru.

Glasilo izdaja Župnija Jarše 
odg. Matjaž Križnar, župnik

upokojenci iz naše župnije, tako tisti, ki vam leta še ne delajo 
velikih težav, kot tisti, ki vas spremlja bolezen.
Srečanje se bo začelo s sv. mašo ob 19. uri v kapeli, ki jo bo vodil 
g. Bernard Rožman, župnik v župniji Brdo. Uro pred sv. mašo 
bo priložnost za sveto spoved, med sveto mašo pa možnost 
prejema bolniškega maziljenja.
Po maši bo družabno srečanje za vse navzoče.
Lepo povabljeni.

Uradne ure župnijske pisarne v času poletnih počitnic
Do konca avgusta bodo uradne ure župnijske pisarne vsakokrat 
po večerni sveti maši. V nujnih primerih sem dosegljiv na mobilni 
številki 031 689 970, v primeru moje odsotnosti pa se obrnite na 
sosednji župniji Domžale ali Mengeš.

Krašenje in čiščenje cerkve po naseljih
• 12. junij, nedelja Svete Trojice

Srednje Jarše
• 19. junij, 12. nedelja med letom

Zgornje Jarše
• 26. junij, 13. nedelja med letom

Rodica/Češminova/Bernikova/okolica
• 3. julij, 14. nedelja med letom

Slomškova/Jelovškova

Kateheza za odrasle »Hočem živeti« bo v nedeljo,  
12. junija, ob 20. uri v župnišču. Tema tokratnega srečanja bo  
»Ko Marija vzame krmilo v svoje roke«. Lepo vabljeni. 

Slavljenje »Živi na polno« bo v nedeljo, 19. junija, ob 20. uri  
v kapeli. 

Molitvena ura Božjega Usmiljenja bo v ponedeljek, 20. junija,  
ob 19. uri v cerkvi.

Redno srečanje sodelavcev Karitas bo v ponedeljek, 13. junija, 
ob 20. uri v sejni sobi župnišča. Sodelavci, lepo vabljeni.

Redna seja ŽPS bo v torek, 14. junija. Začeli bomo s sv. mašo ob 
19. uri v cerkvi. Člani in članice, lepo vabljeni.

Bolne in ostarele po domovih bom obiskoval v petek,  
1. julija, dopoldan.

»Še veliko vam imam 
povedati, a zdaj ne 

morete nositi. Ko pa pride 
on, Duh resnice, vas bo 

uvedel v vso resnico, ker 
ne bo govoril sam od 

sebe, temveč bo povedal, 
kar bo slišal, in oznanjal 

vam bo prihodnje reči. On 
bo mene poveličal, ker bo 

iz mojega jemal in vam 
oznanjal. Vse, kar ima Oče, 

je moje, zato sem vam 
rekel: Iz mojega jemlje in 

vam bo oznanjal.«

Jn 16,12-15

Slavim te, Stvarnik in Gospod, skrit v Najsvetejšem  
zakramentu.
Slavim te zaradi vseh del tvojih rok, v katerih se mi  
razodeva toliko modrosti, dobrote in usmiljenja.
Gospod, posejal si toliko lepot po zemlji, te pa mi  
govorijo o tvoji lepoti, čeprav so samo slaboten odsev  
tebe, nepojmljiva Lepota.
Čeprav si se skril in prikril svojo lepoto, te moje oko,  
razsvetljeno z vero, doseže, in moja duša prepoznava  
svojega Stvarnika, svoje največje dobro; vse moje srce  
tone v slavilni molitvi.
Moj Stvarnik in Gospod, tvoja dobrota me je opogumila,  
da govorim s teboj − tvoje usmiljenje povzroča, da med nama izginja 
prepad, ki ločuje Stvarnika od ustvarjenega bitja.
Pogovarjati se s teboj, o Gospod, je radost mojega srca; v tebi najdem vse, 
po čemer more zahrepeneti moje srce.
Tu tvoja svetloba razsvetljuje moj um in ga usposablja, da te vedno globlje 
spoznavam. Tu pritekajo potoki milosti v moje srce, tu moja duša zajema 
večno življenje.
O moj Stvarnik in Gospod, ti edini mi poleg teh darov podarjaš samega 
sebe in se prisrčno združuješ s svojim bednim bitjem.
Tu se najini srci razumeta brez besed, tu nihče ne more prekiniti najinega 
pogovora.
O čemer govorim s teboj, Jezus, je najina skrivnost, o kateri ustvarjena 
bitja ne bodo vedela in angeli ne smejo vprašati.
To so skrivnostna odpuščanja, o katerih veva samo Jezus in jaz.
To je skrivnost njegovega usmiljenja, ki objema vsako posamezno dušo.
Za to tvojo nepojmljivo dobroto te slavim, Stvarnik in Gospod, z vsem 
srcem in vso dušo. A čeprav je moje poveličevanje tako revno in majhno, 
sem vendar mirna, ker vem, da ti veš, da je iskreno, čeprav je tako 
nerodno.

Sv. Favstina Kowalska

6. junij - 3. julij 2022
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Razpored svetih maš,
mašnih namenov in nekaterih dogodkov

06. po.
C 19

Marija Mati Cerkve
 + Srečo Kovač obl

07. to. C 19  + Alojzija Skok 

08. sr. K 630  + Stupica, Lenče in Markič

09. če. K 19  + Antonija Kralj 
 + Janko Gorjup 7. dan

10. pe. K 19  + Miroslav Konjar

11. so.
K 19

Barnaba, apostol
 + Janez Smolnikar obl
 + Milan Grden žpk

12. ne.
K 8

C 10
R 15

Nedelja Svete Trojice
Za žive in rajne župljane
Zaključek veroučnega leta

 + Marija in Lojze Prašnikar obl 
Župnijski turnir v nogometu

Darovanje za obnovo strehe zvonika

13. po.
C 19

Anton Padovanski, redovnik
 + Peter Peterlin st. obl

Srečanje župnijske Karitas

14. to. C 19  + Vida Kovač 30. dan
Redna seja ŽPS

15. sr. K 630 Za zdravje

16. če.
K 630

C 19

Sv. Rešnje Telo in Kri
 + družine Dominko in Ručigaj
 + Agata Pirnat

Procesija SRT

17. pe. K 19  + Alojzija Sedeljšak obl 

18. so. C 13

K 18
K 19

Poročna sv. maša
Srečanje starejših župljanov
Priložnost za sv. spoved

 + Alfonz A. Gnidovec
Družabno srečanje starejših

19. ne.
K 8
C 10

12. nedelja med letom
Za žive in rajne župljane

 + Frančiška Lesjak

20. po.
C 19

Doma ni sv. maše
Molitvena ura Božjega Usmilj.

21. to. Alojzij Gonzaga, redovnik
Doma ni sv. maše

22. sr. Doma ni sv. maše

23. če. Rojstvo Janeza Krstnika
Doma ni sv. maše

24. pe.
K 19

Srce Jezusovo
 + Matej in Ivanka Korošec
 + Marjan Ručigaj obl

25. so.
K 19

Marijino brezmadežno srce
 + družine Strgar

26. ne.
K 8

C 10

13. nedelja med letom
Za žive in rajne župljane
Začetek poletnega oratorija

 + Peter Bider in straše Majdič

27. po.
C 19

Ema Krška, kneginja
 + Ivana Moneta

28. to. C 19  + Ignac Žargi

29. sr.
S 9
K 19

Peter in Pavel, apostola
Mašniško posvečenje v stolnici

 + Ivanka in Jože Rape

30. če. K 19 Za duhovne poklice
Molitvna ura za duh. poklice

01. pe.
Ž 16
K 19

Prvi petek v mesecu
Zaključek poletnega oratorija
Za duše v vicah

02. so. K 19  + starše in brate Smolnikar

03. ne.

K 7
K 8
C 10

Tomaž, apostol
14. nedelja med letom
Izpostavljeno Najsvetejše
Za žive in rajne župljane

 + starše Merela in teto Marijo

Srce Jezusovo, slovesni praznik
Osem dni po prazniku Svetega Rešnjega 
telesa in Rešnje krvi obhaja Cerkev slovesni 
praznik Srca Jezusovega. Letos je to 24. 
junija.
Praznik skuša prodreti v globino in notranje 
jedro Kristusove skrivnosti, v jedro, iz 
katerega pritekajo vsa velika dela v naše 
odrešenje, posebno še Kristusova daritev na 
križu. In to je tista ljubezen, ki je bila od vekov 
skrita v brezdanjih globinah troedinega Boga, 
ki pa si je prevzela našo človeško naravo in 

nas v Kristusu začela ljubiti tudi s človeškim 
srcem ter dosegla svoj vrhunec v kalvarijski 
daritvi, ko so iz prebodene Kristusove strani 
začele teči reke žive vode, ki odslej nikdar več 
ne bodo usahnile.

Češčenje Srca Jezusovega se nanaša na 
tisto, kar je pri Kristusu in sploh pri skrivnosti 
odrešenja najglobljega, kar zajema iz 
globin njegove Božje - človeške ljubezni. 
Častiti Srce Jezusovo torej pomeni častiti 
Jezusovo osebo s posebnega vidika njegove 
odrešenjske ljubezni. Zato je jasno, da ta 
pobožnost nikakor ne nasprotuje drugim 
zdravim pobožnostim, ki jih Cerkev priporoča, 
temveč jih krepi, poglablja in prešinja.

Slovesni praznik rojstva Janeza Krstnika
V Katoliški Cerkvi 23. junija praznujemo 
slovesni praznik rojstva Janeza Krstnika.

V koledarju cerkvenega leta se slovesno 
spominjamo rojstva dveh oseb, ki sta 
najpomembnejši v zgodovini odrešenja: 
učlovečenega Božjega Sina Jezusa Kristusa 
(na božič, 25. decembra) in njegove deviške 
matere Marije (8. septembra). Edini svetnik, 
čigar rojstvo Cerkev proslavlja s posebnim 
praznikom, je Janez Krstnik, Jezusov 
predhodnik. Njegova vloga je posebej 
pomembna ob prehodu iz Stare v Novo 
zavezo, saj Janez Krstnik velja za angela 
glasnika pred Mesijo.

Evangelist Luka poroča, kako je Bog po 
angelu očetu Zahariju naznanil Janezovo 
rojstvo, podobno kot kasneje Mariji iz 
Nazareta učlovečenje Jezusa, Božjega Sina. 
V obeh primerih je Božji poslanec določil tudi 
ime otroka, s katerim je naznačeno njegovo 
rojstvo. Ime Janez se po hebrejsko glasi 
Johanan in pomeni Bog je milostljiv. Janezu 
pravimo Krstnik zato, ker je oznanjal krst 
spokornosti in je tiste, ki so se s pokoro hoteli 
pripraviti na Odrešenikov prihod, krščeval v 
reki Jordan; predvsem pa je dobil vzdevek 
Krstnik zato, ker je krstil Jezusa ter ga pri tem 
razglasil za obljubljenega Mesija.

Za pokal Župnije Jarše v malem nogometu
V nedeljo, 12. junija, bo od 15. ure dalje na 
igrišču OŠ Rodica potekal tradicionalni 
nogometni turnir za pokal Župnije Jarše.
Nogometni navdušenci sestavite ekipe s 5 
igralci (štirje igralci + vratar) in se potegujte 
za pokal Župnije Jarše. Vabljeni tudi vsi 
navijači, da skupaj kot župnija aktivno 
preživimo nedeljsko popoldne.

Poletni oratorij 2022
Pozdravljeni otroci! Sem Inigo Lopez de 
Loyola, lahko mi rečete kar Ignacij, in sem 
iz moje rodne Španije pripotoval do vas, da 
se vam letos pridružim na vašem oratoriju. 
Prihajam iz plemenite rodbine Loyola in v 
svojih časih sem spoznal ogromno plemenitih 
ljudi in lahko vam povem, vi izgledate res 
imenitna druščina, tako da že komaj čakam, 
da se bolje spoznamo. Takrat vam bom 
lahko povedal vse o mojih slavnih bitkah, pa 
o Francozih… No, čisto vsega pa ne smem 
povedati, da ostane še kaj za oratorij. Skupaj 
z animatorji že kooooomaj čakamo, da se 
bomo lahko od 26. junija do 1. julija 2022 pred 
župniščem skupaj z vami zabavali in naučili 
česa novega.
Za dodatne informacije in vprašanja pa lahko 
pokličete na številki: 051 838 421 (Amalija) 
in 041 422 982 (Anamarija) ali nam pošljete 
sporočilo na drustvo.mladih.jarse@gmail.com.

Srečanje starejših naše župnije
V priprošnji za duhovno mladost in zdravje 
bo v soboto, 18. junija, ob 19. uri v župnišču 
srečanje starejših župljanov. Vabljeni prav vsi 


