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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

nas«. S tem kratkim stavkom želimo izraziti in poživiti vero, 
da nas škof Slomšek kot blaženi iz večnosti spremlja in je naš 
priprošnjik. 

Slovesnost zakonskih jubilantov
Slovesnost zakonskih jubilantov bomo letos obhajali na 
rožnovensko nedeljo, 2. oktobra. Takrat se bomo pri sv. maši ob 
10. uri v župnijski cerkvi Bogu zahvalili za 10, 20, 25, 30, 40, 50 
in več let skupnega zakonskega življenja. Po sveti maši bo pred 
cerkvijo sledilo druženje.
Jubilante prosim, da svojo prisotnost na slovesnosti sporočite v 
župnijsko pisarno do nedelje, 25. septembra.
Naj bo ta sveta maša naša skupna zahvala za zakrement sv. 
zakona, hkrati pa spodbuda mladim, da bi spoznali moč in 
lepoto življenja v povezanosti sv. zakona.

Krašenje in čiščenje cerkve po naseljih
• 18. september, nedelja svetniških kandidatov

Slomškova/Jelovškova
• 25. september, Slomškovo nedelja

Spodnje Jarše/Petrovčeva/Trdinova/okolica
• 2. oktober, rožnovenska nedelja

Srednje Jarše
• 9. oktober, 28. nedelja med letom

Zgornje Jarše

Kateheza za odrasle »Hočem živeti« bo v nedeljo,  
11. septembra, ob 20. uri v župnišču. Tema tokratnega srečanja 
bo »Torinski prt«. Lepo vabljeni. 

Slavljenje »Živi na polno« bo v nedeljo, 18. septembra,  
ob 20. uri v kapeli. 

Molitvena ura Božjega Usmiljenja bo v ponedeljek,  
19. septembra, po večerni sv. maši.

Redno srečanje sodelavcev Karitas bo v ponedeljek, 12. 
septembra, ob 19. uri v sejni sobi župnišča. Sodelavci, lepo 
vabljeni.

Redna seja ŽPS bo v torek, 13. septembra v župnišču. 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. oktobra, dopoldan.

»On pa je rekel: ›Otrok, 
ti si vedno pri meni in 

vse, kar je moje, je tvoje. 
Poveseliti in vzradostiti 
pa se je bilo treba, ker 

je bil ta, tvoj brat, mrtev 
in je oživel, ker je bil 

izgubljen in je najden.« 

Lk 15,31-32 

Pred Najsvetejšim zakramentom

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.

Sveta Marija Favstina Kowalska, poljska redovnica in mistikinja

12. september - 9. oktober 2022

molitvi po družinah, da v mesecu oktobru še 
posebej poživimo to lepo molitev in prosimo 
za blagoslov.

Nedelja svetniških kandidatov v ljubljanski 
metropoliji
Nedeljo svetniških kandidatov ljubljanske 
metropolije – nadškofa Antona Vovka, 
škofa Janeza Frančiška Gnidovca, škofa 
Friderika Baraga, profesorja Antona Strleta 
in duhovnika Andreja Majcna – bomo letos 
obhajali v nedeljo, 18. septembra 2022, v 
stolni cerkvi svetega Nikolaja v Ljubljani. 
V ospredju praznovanja bo lik Božjega 
služabnika nadškofa Antona Vovka; 
sedemdeset let namreč mineva od zažiga na 
vlaku v Novem Mestu. Ob 15. uri bo v stolnici 
molitvena ura. Sledilo bo somaševanje, 
ki mu bo predsedoval ljubljanski nadškof 
metropolit msgr. Stanislav Zore. Po končani 
sveti maši bo v cerkvi še kratka predstavitev 
beatifikacijskih postopkov. 

Slomškova nedelja 2022
Letos, 24. septembra 2022, bo minilo 160 let, 
odkar je bl. škof A. M. Slomšek sklenil svoje 
bogato zemeljsko življenje. Tisti, ki so bili ob 
njegovi smrtni postelji, so že takrat zaslutili, 
da pravzaprav ni šlo za konec, ampak za 
začetek nekega novega, polnega življenja, v 
Božjem objemu.
Tudi iz njegove oporoke lahko jasno 
razberemo, da je bil Slomšek kot duhovnik in 
škof ves zazrt v prihodnost. Pravega uvida v 
prihodnost pa človek ne more doseči, dokler 
ne sprejme razodete resnice o tistem delu 
prihodnosti, ki presega meje vidnega in sega 
onkraj zemeljskega. Bl. A. M. Slomšek v svoji 
oporoki prosi Boga: »... da bi mi Bog naklonil 
največjo milost: pred Božjim prestolom 
posredovati za svojo škofijo.« Prepričani 
smo, da je Bog slišal in uslišal tudi to njegovo 
prošnjo in da imamo v njem sedaj domačega 
blaženega in priprošnjika pred Bogom. V tem 
smislu smo za obhajanje letošnje Slomškove 
nedelje določili geslo »Slomšek prosi za 
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Praznik celodnevnega češčenja  
Svetega Rešnjega Telesa v naši župniji
V soboto, 8. oktobra, bomo v naši 
župniji praznovali osrednji praznik naše 
ljubezni do Jezusa. To je tudi pokazatelj, 
koliko je v nas še tiste prave, žive vere in 
ljubezni do Boga.
Vabimo vas, da si ta dan  
vzamete nekaj časa za  
Jezusa in se z njim  
pogovorite.

8.00

8.45 - 9.30

9.30 - 10.15

10.15 - 10.45 
 

10.45 - 11.15 
 

11.15 - 12.00

12.00 - 12.30

12.30 - 13.30

13.30 - 14.30

14.30 - 15.30

15.30 - 16.30 
 

16.30 - 17.00

17.00 - 17.45

17.45

... sv. maša

... Zgornje Jarše

... pevci

... starši in otroci (1. - 5. r.) ter 
prvoobhajanci in  
njihovi starši

... starši in otroci (6. - 9. r.) ter 
bodoči birmanci in njihovi 
starši

... Spodnje Jarše

... dekanijski duhovniki

... molitvena skupina

... Srednje Jarše

... Rodica

... Češminova, Bernikova, 
Zoranina, Triglavska, 
Adamičeva in Trdinova ul.

... mladina

... Jelovškova in Slomškova ul.

... sklep češčenja: litanije, nato 
slovesna sv. maša 

Možnost za sveto spoved bo od 16.30 
ure dalje v cerkvi.



Razpored svetih maš,
mašnih namenov in nekaterih dogodkov

12. po. C 18  + Škulj in Marija
Srečanje župnijske Karitas

13. to.
C 18

Janez Zlatousti, škof
 + Mihaela in Valentin Glažar

Redna seja ŽPS

14. sr.
K 630

Povišanje sv. Križa
 + Ivana Volčini

15. če.
K 18

Žalostna Mati Božja
Za zdravje

16. pe.
K 18

Kornelij in Ciprijan, mučenca
 + Ivana Ručigaj 30. dan

17. so. K 18  + Ivanka Zajc

18. ne.
K 8
C 10

Nedelja svetni. kandidatov
Za žive in rajne župljane

 + Matej in Ivanka Korošec

19. po. C 18  + Kristina Orehek 
Molitvena ura Božjega Usmilj.

20. to.
C 18

Andrej Kim Tae-gon, duhovnik
 + Ivana Ručigaj

21. sr. Matej (Matevž), apostol
Doma ni sv. maše

22. če. Doma ni sv. maše

23. pe. Pij iz Pietrelcine, redovnik
Doma ni sv. maše

24. so. K 18  + Luka Kobilica in Jože Kopina

25. ne.
K 8
C 10

Slomškova nedelja
Za žive in rajne župljane
Po namenu

26. po. C 18  + Irena Hribovšek 

27. to.
C 18

Vincencij Pavelski, duhovnik
 + Kristina Orehek 30. dan

28. sr. K 630  + Antonija Kralj

29. če.
K 18

Mihael, Gabrijel, Rafael
 + Martin Horvat in sorodniki

30. pe.
K 18

Hieronim, duhovnik
 + Jože Urbanc obl

01. so.
K 18

Terezija Deteta Jezusa, devica
 + Ivana Ručigaj obl

02. ne.
K 7
K 8

C 10
K 18

Rožnovenska nedelja
Izpostavljeno Najsvetejše
Za žive in rajne župljane
Slovesnost zakonskih 
jubilantov
V zahvalo Materi Božji
Molitev RV / Karitas

03. po. C 18  + Ivana Moneta

04. to.
C 18

Frančišek Asiški, redovnik
 + Ignac Žargi

05. sr. K 630  + Ručigaj in Usove

06. če.
K 18

Bruno, redovnik
 + Franc Kralj, Rifel, Škedelj, 
Hauptman

Molitvena ura za duh. poklice

07. pe.
K 18

Rožnovenska Mati Božja
Prvi petek

 + Nejko in Zofija Pirnat obl

08. so.
C 8
C 1745

C 18

Celodnevno češčenje SRT
 + Antonija Kralj

Zaključek celod. češčenja SRT
 + Agata Pirnat

09. ne.
K 8
C 10

K 18

28. nedelja med letom
Za žive in rajne župljane

 + Frančiška in Valentin  
Hauptman

Molitev RV / mladinci

Sveti nadangeli Mihael, Gabrijel in Rafael
V Svetem pismu so po imenu predstavljeni 
trije božji poslanci s posebnimi nalogami, 
zato jim pravimo nadangeli.

V bogoslužju je v četrti evharistični molitvi 
v hvalospevu na Boga Očeta, lepo rečeno: 
»Edini ti si dober in vir življenja, vse si 
ustvaril zato, da bi svoje stvari napolnil z 
blagoslovom in mnoge razveselil s sijajem 
svoje luči. Pred teboj stoje neštete množice 
angelov, ki ti noč in dan služijo, gledajo slavo 
tvojega obličja in te nenehno poveličujejo.« V 
Svetem pismu so po imenu predstavljeni trije 
božji poslanci s posebnimi nalogami, zato 
jim pravimo nadangeli. To so: Mihael, Gabriel 
in Rafael. Po prenovljenem bogoslužnem 

koledarju obhajamo njihov praznik skupaj 29. 
septembra, ki je bil poprej praznik nadangela 
Mihaela. Praznik nadangela Gabriela je bil 24. 
marca, nadangela Rafaela pa 24. oktobra.

Nedelja in Teden mladih 2022
Letošnji teden mladih bo potekal od 11. do 
17. septembra 2022. Začel se bo z nedeljo 
mladih (11. septembra) in zaključil s Stično 
mladih (17. septembra). Namen nedelje in 
tedna mladih je:

• mladim dati spodbudo za krščansko 
življenje na začetku šolskega in 
akademskega leta,

• ovrednotiti vlogo mladih v župniji,
• molitev župnije za mlade ter
• ponuditi mladim voditeljem vsebinsko 

spodbudo za delo z mladimi.
K sodelovanju vabimo celotno Cerkev v 
Sloveniji: škofe, župnije, medije, katoliške 
mladinske organizacije. Urad za mlade pri 
SŠK bo pripravil obrazec molitve župnijskega 
občestva za mlade, predlog sodelovanja in 
predstavitve mladih pri bogoslužju, katehezo 
za mlade.

Stična mladih 2022
Letošnja Stična mladih bo potekala 17. 
septembra pod geslom Izberi vihar (Mt 
14,22-33). Z geslom želimo mlade spodbuditi, 
da stopijo iz cone udobja in izberejo vihar, 
osebno rast in življenje! 
Zbiranje udeležencev se bo začelo ob 9.30. 
Program se bo zaključil predvidoma ob 
21.00. Vse aktualne informacije v zvezi z 
izvedbo srečanja bodo objavljene na spletni 
strani Stične mladih ter njenih družbenih 
omrežjih. Program letošnje Stične mladih:

• po 9.30 odprtje vhoda;
• 10.00 uvodni program;
• 11.00 sveta maša;
• 12.30 čas za kosilo, druženje, ogled 

stojnic;
• 14.00 delavnice (1. krog); 

• 15.30 odmor;
• 16.00 delavnice (2. krog);
• 18.00 večerja;
• 19.30 večerni program;
• 21.00 zaključek in odhod domov. 

Od 13. do 18. ure bo potekal športni turnir 
v odbojki, nogometu in košarki (odvisno 
od interesa športnih ekip). Ekipe se lahko 
prijavijo na spletni strani sticna.net. Ves dan 
bosta možna adoracija v opatovi kapeli in 
zakrament svete spovedi v cerkvi. Dan pred 
Stično bo organizirano romanje, ki bo v 
petek, 16. septembra. 
Za več informacij se obrnite mlade iz naše 
župnije.

5. romarski shod k sv. Notburgi
TD Jarše - Rodica in FD Groblje, Domžale, 
vas vabi na romarski shod k sv. Notburgi, ki 
bo v nedeljo, 11. septembra.
Ob 9. uri bo zbor pred Kulturnim domom 
Groblje, ob 9.30 bo pričetek romanja, ob 10. 
uri pa bo romarska sv. maša. Na letošnjem 
romarskem shodu se nam bodo pridružili 
tudi romarji iz Avstrije.
Po koncu sv. maše bo pred cerkvijo sledil 
krajši kulturni program. Lepo povabljeni.

Rožnovenski mesec oktober
Molitev rožnega venca v mesecu  
oktobru bo vsako nedeljo ob 18. uri v kapeli. 
Molitev rožnega venca bodo pripravile 
posamezne skupine, ki delujejo v župniji:
2. oktober: sodelavci župnijske Karitas
9. oktober: člani ŽPS
16. oktober: bodoči birmanci 
23. oktober: molitvena skupina
30. oktober: mladinska skupina 
Povabljeni tudi k skupni molitvi rožnega 
venca vsak dan pol ure pred sveto mašo in k 

Spoštovani starši, skrbniki in dragi 
veroučenci
Ob zaključku veroučnega leta ste prejeli 
spričevalo. Podpišejo naj ga starši oziroma 
skrbniki. Spričevalo boste vrnili ob vpisu v 
mesecu septembru. Prihodnje veroučno leto 
bomo začeli z vpisom v višji oziroma prvi 
razred, tako, da se vsi veroučenci iz družine, 
skupaj s starši ali skrbniki med 26. in 30. 
septembrom oglasite v župnišču. Zato bo v 
septembru pred kapelo župnišča list, kjer si bo 
vsaka družina izbrala čas, ki ji ustreza.
Pri vpisu se bomo tako srečali in začeli skupaj 
novo katehetsko leto. Takrat boste lahko tudi 
zamenjali knjige in si preskrbeli delovne in 
liturgične zvezke, ki jih bodo veroučenci prejeli 
že prvo nedeljo v septembru po nedeljski sv. 
maši. 
Poleg spričevala prinesite s seboj tudi 
liturgični zvezek za leto 2021/2022. 
Za vpis otroka v prvi razred s seboj prinesite, 
družinsko knjižico ali krstni list otroka iz 
župnije, kjer je bil otrok krščen ali rojstni list, 
če otrok še ni prejel zakramenta sv. krsta. 
Ob vpisu boste kot družina lahko oddali tudi 
prostovoljni dar za katehetsko leto. 

Redna veroučna srečanja bomo začeli v 
ponedeljek, 4. oktobra, razen 9. razred v 
sredo, 15. septembra.

Urnik verouka
Za lažjo organiracijo obšolskih dejanosti v 
prihodnjem šolskem letu, vam prilagam okvirni 
urnik za leto 2022/2023.

1. razred: ponedeljek ob 17. uri
2. razred: ponedeljek ob 17. uri
3. razred: torek ob 16. uri
4. razred: torek ob 17. uri 
5. razred: ponedeljek ob 16. uri 
6. razred: četrtek ob 17. uri 
7. razred: petek ob 16. uri 
8. razred: četrtek ob 16. uri 
9. razred: sreda ob 19. uri

Veroučni učbeniki
1. razred: DZ (10 €), LZ (3 €)
2. razred: DZ (10 €), LZ (3 €)
3. razred: KNJ (8 €), DZ (4 €), LZ (3 €)
4. razred: KNJ (8 €), DZ (4 €), LZ (3 €)

5. razred: KNJ (8 €), DZ (4 €), LZ (3 €)
6. razred: KPSD (8 €), LZ (3 €), MVL, ZVA4, SP
7. razred: KPSD (8 €), LZ (3 €), MVL, ZVA4, SP
8. razred: KPSD (8 €), LZ (3 €), MVL, ZVA4, SP
9. razred: SP
Poleg nakupa veroučnih učbenikov je ob vpisu 
varoučenca zaželjen še prispevek za verouk 
(prvi otrok 30€, drugi otrok 20 €, nadaljni 
nadaljni 0).
V kolikor je možno se lahko dobijo in 
uporabljajo stari učbeniki, če je mogoče, jih 
lahko tudi zamenjamo.
* KNJ (knjiga), DZ (delovni zvezek), LZ (liturgični 
zvezek), KPSD (knjiga ‘Pridi, Sveti Duh’), MVL (mapa 
za vlaganje listov A4), ZVA4 (navadni zvezek A4), SP 
(Sveto pismo)

Veroučna ura
Veroučna ura traja 45 minut. Za dogodke pred 
ali po veroučni uri veroučna šola oz. katehet 
ne odgovarjava, kakor tudi ne za imovino 
veroučencev (oblačila, kolesa, dežniki, mobilni 
telefoni, šolske torbe, …). Veroučenci morajo 
k uri obvezno prinašati učbenik, delovni in 
liturgični zvezek. 
V veroučno učilnico se ne prihaja s hrano, 
pijačo in vklopljenimi mobilnimi telefoni. 
Vstop v veroučne prostore je samo v copatih.

Sveta maša 
Od veroučencev pričakujem reden obisk 
svete maše. Seveda pa naj ne bo veroučenec 
osamljen pri maši, kot da ne bi imel očeta, 
mame, bratov, sester, ... Če starši otrokom 
ne boste dali vzgleda tudi pri verski vzgoji, 
potem je trud župnika in katehetov zaman. 
Če pa kdo res ne more k maši v nedeljo, lahko 
pride k nedeljski sveti maši v soboto zvečer. 
Kdor iz malomarnosti opusti v nedeljo ali 
zapovedanih praznikih sv. mašo, mora pred 
prejemom svetega obhajila k sv. spovedi.

Ministrantske vaje
Redna srečanja ministrantov bodo ob petkih, 
ob 17. uri. Prvo srečanje bo v petek, 7. oktobra. 
Lepo vabljeni vsi sedanji, kot tudi novi 
ministranti.

Pevske vaje
S pevskimi vajami bosta otroški in mladinski 
pevski zbor začela v mesecu oktobru.


