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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

tudi zdravstvene težave in nesreče. Še posebej so v stiski 
enostarševske družine ali tiste z več osnovnošolci. Pomagamo 
jim z boni za delovne zvezke, zbranimi zvezki in torbami 
ter s paketi šolskih potrebščin. Z učno pomočjo in plačilom 
položnic mnoge Karitas pomagajo tudi med celotnim šolskim 
letom. Otrokom pomagamo tudi ob bolezni, s preventivnimi 
dejavnostmi in letovanji.
Z vašimi darovi bo Karitas socialno ogroženim osnovnošolcem 
pomagala s paketom šolskih potrebščin v vrednosti do 30 
evrov. Najbolj ogroženim otrokom bo Karitas pomagala tudi v 
večjem obsegu z boni za nakup delovnih zvezkov.
Svoj dar lahko prispevate na:
Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, 
TRR: SI56 0214 0001 5556 761 
sklic: SI 00 362, namen: Otroci nas potrebujejo

Krašenje in čiščenje cerkve po naseljih
• 10. julij, 15. nedelja med letom

Spodnje Jarše/Petrovčeva/Trdinova/okolica
• 17. julij, župnijsko žegnanje

Srednje Jarše
• 24. julij, Krištofova nedelja

Zgornje Jarše
• 31. julij, 18. nedelja med letom

Rodica/Češminova/Bernikova/okolica

Slavljenje »Živi na polno« bo v nedeljo, 17. julija, ob 20. uri v 
kapeli. 

Molitvena ura Božjega Usmiljenja bo v ponedeljek, 18. julija, po 
večerni sv. maši.

Bolne in ostarele po domovih bom obiskoval v petek,  
12. avgusta, dopoldan.

Tudi jaz vam pravim: 
Prosíte in vam bo dano! 

Iščite in boste našli! 
Trkajte in se vam bo 

odprlo!

Lk 11,9

Hvala, Gospod Bog

Moj avtomobil mi omogoča,
da v kratkem času prepotujem velike razdalje,
vendar mi preprečuje, da bi zajel vso lepoto, 
razsajeno ob poti.
Precej drugačne vtise sem dobival,
ko sem kolesaril ali ko sem dolgo pešačil
in s sabo v nahrbtniku nosil, kar sem potreboval.
V srcu in v očeh imam toliko srečnih poletnih podob:
obilica rož, ki preplavljajo travnike
in ne prizanašajo niti poljem, 
saj se med rumeno žetvijo s svojo živo barvo prikradejo
rdeči maki.

Hvala, Gospod Bog,
ker pred mano vsako naše poletje
postavljaš čudeže življenja v njegovi polni bujnosti.
Hvala, Gospod Bog,
ker moremo tudi mi kakor poletna roža
uživati toploto Tvoje navzočnosti.

4. julij - 31. julij 2022

Praznovanje župnijskega žegnanja
Žegnanjska nedelja v naši župniji bo letos 
17. julija, ko bomo obhajali zunanjo slovesnost 
naših župnijskih zavetnikov sv. Mohorja in 
Fortunata.
Ta dan bosta slovesni sveti maši ob 8. uri v 
kapeli ter ob 10. uri v cerkvi, pri kateri bodo 
sodelovali tudi naši gasilci PGD Jarše-Rodica. 
Pri vseh nedeljskih sv. mašah bo darovanje 
(»ofer«) za potrebe obnove zvonika 
župnijske cerkve. 
Po sv. mašah bo sledilo  
druženje. Vsi lepo  
povabljeni na  
‘bob’.

Uradne ure župnijske pisarne v času 
poletnih počitnic v juliju in avgustu bodo 
uradne ure župnijske pisarne vsakokrat po 
večerni sveti maši. 
V nujnih primerih sem dosegljiv na mobilni 
številki 031 689 970, če se vam takoj ne 
oglasim, pokličem nazaj, še bolje če pošljete 
sms sporočilo. v primeru moje odsotnosti pa 
se obrnite na sosednje župnike, za pogreb, 
pa kjer je pokop.

Otroci nas potrebujejo – zbiramo sredstva 
za pomoč s šolskimi potrebščinami za 
13.000 socialno ogroženih otrok v Sloveniji
V času pred poletjem je za otroke že treba 
kupiti šolske potrebščine in delovne zvezke 
za novo šolsko leto. Za mnoge starše v 
Sloveniji je to zelo velika skrb in zahtevno 
finančno breme.
Številne družine, ki so v materialnem 
pomanjkanju ali na robu svojih finančnih 
zmožnosti, se po pomoč za šolske 
potrebščine obrnejo tudi na Karitas. 
Starši imajo nemalokrat nizko plačo ali 
negotovo zaposlitev. Pogosto jih spremljajo 

leto XXXII 
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Nove maše v letu 2022

Rok Gregorčič, 
župnija Ljubljana - Šiška 
Nova maša:  
3. julij 2022, ob 10. uri, Ljubljana - Šiška 
Geslo: Brezno kliče breznu, glasu tvojih 
slapov. (Ps 42,8)

Janez Meglen, 
župnija Krka 
Nova maša:  
3. julij 2022, ob 14. uri, Krka 
Geslo: Kakor jelen hrepeni po potokih 
voda, tako moja duša po tebi moj Bog. 
(Ps 42,2)

Tadej Pagon, 
župnija Tržič. Bistrica 
Nova maša:  
3. julij 2022, ob 10. uri, Tržič - Bistrica 
Geslo: Življenje je več kot jed. (Lk 12,23)

Janez Pavel Šuštar, 
župnija Homec 
Nova maša:  
10. julij 2022, ob 10. uri, Homec 
Geslo: Ne boj se, samo veruj! (Mr 5,36)

Novomašnike priporočamo v molitev, 
okrepimo pa tudi molitev za nove 
duhovne poklice in svetost posvečenih.



Razpored svetih maš,
mašnih namenov in nekaterih dogodkov

04. po. C 19  + družine Mav
 + družine Kovač

05. to. Cirili in Metod, slovan. apostola
Doma ni sv. maše

06. sr. K 630 V čast Svetemu Duhu

07. če. K 19  + Janko Gorjup 30. dan

08. pe. K 19  + Franci Vesel

09. so. K 19  + Jakob Konjar
 + Gorazd Mal

10. ne.
K 8
C 10

15. nedelja med letom
Za žive in rajne župljane

 + Fani Joger obl
Nova maša Janeza P. Šuštarja 
ob 10. uri na Homcu

11. po.
C 19

Benedikt, opat
 + Marija Remc obl

12. to.
C 19

Mohor in Fortunat, mučenca
Za zdravje

13. sr. K 630  + Antonija Kralj

14. če. K 19  + Aloisus Hajek

15. pe.
K 19

Bonaventura, škof
 + Janko Gorjup

16. so. K 19  + Janez oče in sin Zajc

17. ne.
K 8
C 10

Župnijsko žegnanje
Za žive in rajne župljane

 + gasilke in gasilce

Darovanje (»ofer«) za obnovo zvonika

18. po. Doma ni sv. maše
Molitvena ura Božjega usmilj.

19. to. Doma ni sv. maše

20. sr. Doma ni sv. maše

21. če. Doma ni sv. maše

22. pe. Marija Magdalena, spokornica
Doma ni sv. maše

23. so.
K 19

Brigita Švedska, redovnica
 + Anton Ručigaj obl

24. ne.
K 8
C 10

Krištofova nedelja
Za žive in rajne župljane

 + Anton Pograjc st.

MIVA / blagoslov avtomobilov

25. po.
C 19

Jakob Starejši, apostol
 + starši Ana in Franc Mav 

26. to.
C 19

Joahim in Ana, starša d. Marije
Za zdravje 

27. sr.

K 630

Gorazd, Kliment in drugi 
učenci Cirila in Metoda

 + Janko Gorjup

28. če. Doma ni sv. maše

29. pe. Marta, Marija in Lazar
Doma ni sv. maše

30. so. K 19  + Alfonz A. Gnidovec

31. ne.

K 8
C 10

Ignacij Lojolski, duhovnik
18. nedelja med letom
+ Cilka Ručigaj
Za žive in rajne župljane

Sveti Tomaž, apostol
V Katoliški cerkvi 3. julija praznujemo god sv. 
Tomaža, apostola in mučenca.

Človeku, ki noče verjeti na besedo, ampak 
se hoče o vsem prepričati na lastne oči, 
pravimo ‘neverni Tomaž’. Obnaša se namreč 
kot apostol Tomaž po Jezusovem vstajenju. 
Evangelist Janez pripoveduje, da se je 
Gospod po svojem vstajenju prvi večer 
prikazal svojim učencem, zbranim za zaprtimi 
vrati hiše, kjer so le nekaj dni poprej skupaj 
z Jezusom obhajali spominsko večerjo ob 
judovskem velikonočnem prazniku, ki je bila 
obenem zadnja večerja Jezusa kot človeka. 
Tomaža, pravi, ni bilo med njimi. Ko so mu 
drugi pripovedovali, da je Jezus vstal in se 
jim prikazal, jim je odvrnil: »Če ne vidim 
na njegovih rokah znamenja žebljev in ne 
vtaknem svojega prsta v rane od žebljev, 
že ne bom veroval.« Čez osem dni je vstali 
Gospod spet obiskal svoje učence. Tomažu 
je rekel: »Daj svojo roko in jo položi v mojo 

stran in ne bodi neveren, temveč veren.« 
Tedaj je Tomaž izpovedal vero z vzklikom: 
»Moj Gospod in moj Bog!«
Zaradi tega dogodka je Tomaž postal 
‘slaven’, vendar pa o njem bolj malo vemo. 
Preden ga je Jezus poklical v svojo službo, 
je opravljal ribiški poklic ob Genezareškem 
jezeru. Prvi trije evangelisti (Matej, Marko 
in Luka) omenjajo Tomaža le v seznamih 
dvanajsterih apostolov, več pozornosti pa 
mu posveti evangelist Janez, ki ga v svoje 
poročilo o Jezusovem življenju in delovanju 
vplete štirikrat. Prvič tedaj, ko Tomaž izrazi 
svojo pripravljenost iti z Jezusom v smrtno 
nevarnost, ko gre v Betanijo k Lazarju; drugič 
med Jezusovim poslovilnim govorom pri 
zadnji večerji, ko Tomaž poslavljajočemu se 
Jezusu vpade v besedo in pravi, da oni ne 
vedo, kam gre; najdaljši je tretji odlomek 
o Tomažu, omenjen na začetku; četrtič in 
zadnjič pa Janez omenja Tomaža kot enega 
izmed sedmerih apostolov, ki se jim je vstali 
Gospod prikazal, ko so na Genezareškem 
jezeru lovili ribe. Janez trikrat navaja 
Tomažev vzdevek Dvojček, kar je dejansko 
le prevod njegovega imena, kajti ime 
Tomaž izhaja iz aramejske besede ‘toma’ s 
pomenom ‘dvojček’.
Prakrščansko poročilo ve povedati, da je 
apostol Tomaž po Jezusovem vnebohodu in 
prihodu Svetega Duha deloval na bližnjem 
Vzhodu in prišel celo do Indije. Umrl naj 
bi mučeniške smrti v kraju Mailapur pri 
Madrasu: prebodli so ga s sulico ali z 
mečem. Indijska Cerkev se ponaša, da je 
njen ustanovitelj sveti Tomaž, zato indijske 
kristjane pogosto imenujejo ‘Tomaževi 
kristjani’.

Krištofova nedelja
Letošnjo Krištofovo nedeljo bomo obhajali v 
nedeljo, 24. julija.
Geslo Mive, misijonske vozniške akcije, za 
vsak srečno prevožen kilometer - stotin za 
misijonski avto nas vabi, da iz hvaležnosti 
za srečno prevožene kilometre darujemo za 
misijonska vozila. 

Povabljeni ste, da tudi letos darujete po 
svojih zmožnostih za srečno prevožene 
kilometre. Darovanje bo potekalo po  
nedeljskih sv. mašah, na parkirišču pred 
župniščem in cerkvijo pa bo blagoslov vozil.
Bog vam povrni za vaš dar za varno in 
srečno vožnjo.

Zahvala ob letošnjem oratoriju
Za nami je še en poletni oratorij, keterega 
glavni junak je bil Inigo Lopez de Loyola oz. 
bolj poznan kot sv. Ignacij Lojolski. V letu 
2021/22 namreč obhajamo 500. obletnico 
spreobrnjenja omenjenega ustanovitelja 
jezuitov.
Otroci so teden dni spoznavali lik svetnika, 
ki je hrepenel po karieri in slavi, kar je v 
marsičem podobno vrednotam sodobnega 
časa. S tega vidika nas njegovo spreobrnjenje 
lahko zelo nagovarja, prav tako njegove 
vrednote, ki jih je živel in se po njih ravnal.
Letošnji oratorij je nosil naslov: »Za Božjo 
slavo!«. To geslo zelo dobro opisuje 
Ignacijevo življenje po spreobrnjenju. Če si 
je Ignacij kot vitez in vojak prizadeval, da 
bi sam postal čimbolj slaven, priljubljen in 
uspešen, se je od spreobrnjenja dalje začel 
truditi za Božjo in ne več za svojo slavo.
Tudi naši animatorji se več mesecev trudijo, 
podarijo svoj čas za otroke, in to z enim 
samim namenom: Njemu v slavo.
Prva in največja zahvala gre vam, dragi 
animatorji, na čelu z voditeljicama Amalijo 
in Anamarijo. V mojem imenu in imenu 
otrok hvala za ves trud, ki ste ga vložili, za 
iznajdljivost in potrpežljivost, ... in hvala, da 
so otroci doživeli še en nepozaben teden, 
poln igre, veselja in molitve. Bog vam povrni 
v vaših prizadevanjih.
Bog povrni tudi vsem sponzorjem, ki 
ste finančno podprli naš oratorij. Hvala 
gospodinjam, ki sta skozi ves teden skrbeli, 
da ni bilo lačnih ust, hvala vam dragi starši za 
pripeljane dobrote in zaupanje, ki ste nam ga 
izkazali.
Bog povrni vsem, ki ste na viden ali neviden 
način prispevali k izvedbi letošnjega oratorija.
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