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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

Ob zahvalni nedelji bi se rad zahvalil vsem prizadevnim 
župnijskim sodelavcem, vsem, ki storite kaj dobrega v korist 
naše župnije. Hvala za vašo gmotno pomoč in vašo molitev.
Bog vam povrni za vaš dar, ki mi ga boste na zahvalno nedeljo 
namenili.

Veroučna srečanja v tednu, ko prazujemo praznik vseh svetih, 
odpadejo. Vabljeni, da se udeležite sv. maš, v družini več molite 
za rajne ter obiščete grobove svojih svojcev in prijateljev.

Molitvene namene za rajne, za katere bomo molili v mesecu 
novembru, lahko oddate v času uradnih ur v župnijski pisarni ali 
po sv. maši.

Krašenje in čiščenje cerkve po naseljih
• 16. oktober, 29. nedelja med letom

Slomškova/Jelovškova
• 23. oktober, misijonska nedelja

Spodnje Jarše/Petrovčeva/Trdinova/okolica
• 30. oktober, žegnanjska nedelja

Srednje Jarše
• 6. november, zahvalna nedelja

Zgornje Jarše
• 13. november, 33. nedelja med letom

Rodica/Češminova/Bernikova/okolica

Kateheza za odrasle »Hočem živeti« bo v nedeljo,  
13. novembra, ob 20. uri v župnišču. Tema tokratnega srečanja 
bo »Zgodovina in pomen rožnega venca«. Lepo vabljeni. 

Slavljenje »Živi na polno« bo v nedeljo, 16. oktobra,  
ob 20. uri v kapeli.

Molitvena ura Božjega Usmiljenja bo v ponedeljek,  
17. oktobra, po večerni sv. maši.

Redno srečanje sodelavcev Karitas bo v ponedeljek, 10. 
oktobra in 7. novembra, vsakokrat ob 19. uri v sejni sobi 
župnišča. Sodelavci, lepo vabljeni.

Redna seja ŽPS bo v torek, 11. oktobra in 8. novembra 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, 4. 
novembra, dopoldan.

Toda prejeli boste moč, 
ko bo Sveti Duh prišel 
nad vas, in boste moje 

priče v Jeruzalemu 
in po vsej Judeji in 

Samariji ter do skrajnih 
mej sveta.

Apd 1,8

Molitev za misijone

Gospod Jezus Kristus
ozri se na svoje misijonarje, 
duhovnike, redovnike in laike,
ki so vse zapustili, da bi svetu 
oznanjevali tvojo Besedo
in tvojo Ljubezen.

Bodi jim močan zaščitnik, krepka opora,
zavetje v puščavskem pesku, senca v ekvatorski vročini,
pomoč v premagovanju ovir, varnost pred padci.
Varuj jih v težkih trenutkih.
Usmerjaj njihove moči, tolaži njihova srca,
ovenčaj njihovo delo z duhovnimi uspehi.

Naj ne iščejo človeških uspehov, niti minljivih dobrin,
ampak se trudijo le za tvojo slavo in blagor duš.
Tvoje božansko obličje na križu jih spremlja skozi življenje.
Govori jim o junaštvu, odpovedi, ljubezni in miru.
Krepčaj in vodi jih skozi nevarnosti.
Daj jim luči in moči, da bo svet vedno bolj spoznaval
tvoje blagoslovljeno ime in da ti bodo mogli
sredi vedno večjega števila tvojih sinov in hčera
peti pesem zahvale, odrešenja in slave.

10. oktober - 13. november 2022

Spomin vseh vernih rajnih
2. novembra se Cerkev spominja vseh vernih 
rajnih.
Spominu vernih rajnih je posvečen že 
popoldan praznika Vseh svetih. Tako je 
bilo že od začetka današnjega ‘spomina 
vseh vernih rajnih’, ki sega skoraj tisoč let 
nazaj. Spomin ima svoj izvor v odredbi sv. 
Odila, opata v Clunyju, ki je leta 998 ukazal 
vsem sebi podrejenim samostanom, naj 
1. novembra popoldne po vseh cerkvah 
zvoni mrtvim v spomin, menihi naj molijo 
večernice za mrtve, drugi dan pa naj za 
mrtve opravijo slovesen oficij (molitveno 
bogoslužje) in darujejo zanje sveto mašo ter 
delijo miloščino. Lepa, ganljiva navada se 
je hitro razširila in v naslednjih stoletjih se 
je udomačila povsod po Evropi. Sredi stisk 
prve svetovne vojne je papež Benedikt XV. 
leta 1915 dovolil, da vsak duhovnik daruje na 
ta dan tri svete maše za rajne. Vernih duš 
dan se je priljubil tudi slovenskemu vernemu 
človeku in z njim so povezani nekateri lepi 
ljudski običaji.

Praznični dnevi pred nami
V torek, 1. novembra, praznujemo slovesni in 
zapovedani praznik vseh svetnikov - tistih, ki 
že uživajo večno srečo pri Bogu. 
To je dan veselja in našega upanja, da bomo 
tudi mi lahko nekoč ob našem Gospodu vse 
večne čase. 
Svete maše bodo ta dan ob 8. in 10. uri. 
Popoldne ste povabljeni, da obiščete 
grobove naših dragih rajnih in zanje molite. 
V Domžalah bo ob 14. uri sv. maša, nato 
ob 15. uri molitev na zgornjem pokopališču 
(poleg cerkve) ter ob 16. uri na spodnjem 
pokopališču; v Mengšu pa bo ta dan molitev 
ob 14. uri v cerkvi in nato še na pokopališču.
Zvečer, ob 18. uri, pa vsi lepo povabljeni v 
kapelo k molitvi rožnega venca za vse naše 
pokojne, kdor ne more, vabljen da moli za 
rajne doma, v družinskem krogu. 
V sredo, 2. novembra, pa praznujemo spomin 
vseh vernih rajnih, ko posebej prosimo za vse 
tiste rajne, ki se še očiščujejo v vicah. Ta dan 

bosta dve sv. maši  in sicer ob 6.30 v kapeli 
in ob 18. uri v cerkvi.

Zahvalna nedelja
V Cerkvi na Slovenskem zahvalno nedeljo 
vsako leto obhajamo na nedeljo po prazniku 
vseh svetih. Letos bo to 6. novembra.
Praznik zahvale so poznala že starodavna 
ljudstva, ki so v znamenje zahvale in prošnje 
za blagoslov darovala ječmenove snope, 
poljedelska ljudstva pa so darovala jagnje.
Praznik zahvale je dan hvaležnosti in 
zahvaljevanja, vendar ne le za letino in 
pridelke, ki jih je dala narava, ampak tudi 
za druge darove (spoznanje, svobodo, 
dobroto, dom, čas, vero). Zahvala zajema vse 
naše življenje – vse, kar smo in kar imamo. 
Cerkev z opozarjanjem na pomen zahvale in 
hvaležnosti Bogu, stvarstvu in ljudem prebuja 
in krepi osnovno razsežnost medsebojnih 
odnosov in jim daje novo kakovost. Najvišja 
oblika zahvale za kristjane je daritev maše, 
kjer se Bogu Očetu zahvaljujemo za vse, kar 
nam je podarjeno. Maša je prošnja in zahvala 
ob enem, zato je praznovanje zahvalne 
nedelje povezano z bogoslužnim obredom.
Pri mašah na zahvalno nedeljo se bomo 
verniki, duhovniki in škofje s hvaležno držo 
zahvalili drug drugemu in Bogu za vse 
prejeto v minulem letu. Zahvala bližnjemu 
pomeni utrjevanje dobrih vezi in graditev 
občestva.

leto XXXII 
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Razpored svetih maš,
mašnih namenov in nekaterih dogodkov

10. po. C 18  + Majda Dolgan 30. dan 
Srečanje župnijske Karitas

11. to. C 18  + Maks Pirnat 30. dan
Redna seja ŽPS

12. sr. K 630 Za blagoslov v družini

13. če. K 18  + Hedvika Ravnikar

14. pe. K 18  + Andrej Lesjak 

15. so.
K 18

Terezija Velika, devica
 + Josip Benharov 

16. ne.
K 8
C 10
K 18

29. nedelja med letom
Za žive in rajne župljane

 + Slavko Joger
Molitev RV / bodoči birmanci

17. po.
C 18

Ignacij Antiohijski, škof
 + Stane Kramberger

Molitvena ura Božjega Usmilj.

18. to.
C 18

Luka, evangelist
 + Za blagoslov v zakonu

19. sr. K 630 V čast Sv. Duhu 

20. če. K 18  + Stupica, Lenče in Markič 

21. pe. K 18  + Alfonz Gnidovec

22. so. K 18  + Lado Konjar

23. ne.
K 8
C 10
K 18

Misijonska nedelja
Za žive in rajne župljane
V zahvalo Bogu in Mariji
Molitev RV / molitve. skupina

Darovanje (nabirka) za misijone

24. po. Doma ni sv. maše

25. to. Doma ni sv. maše

26. sr. Doma ni sv. maše

27. če. Doma ni sv. maše

28. pe. Simon in Juda Tadej, apostola
Doma ni sv. maše

29. so. K 18  + Marija in Lojze Prašnikar 

30. ne.
K 8
C 10
K 18

Žegnanjska nedelja
Za žive in rajne župljane

 + Ivana Moneta
Molitev RV / člani ŽPS

31. po. C 18  + Ciril Zorman 

01. to.
K 8
C 10
K 18

Vsi sveti
Za žive in rajne župljane

 + Janez Jeglič obl
Molitev rožnega venca za rajne

02. sr.
K 630

C 18

Spomin vseh vernih rajnih
Za verne duše v vicah

 + Franc Koščak

03. če. K 18  + starši, Ivan in Marica Orehek
Molitvena ura duh. poklice

04. pe.

K 18

Karel Boromejski, škof
Prvi petek v mesecu

 + Karel in starši Gradin Dolgan
 + Urbanija Franc obl 

05. so. K 18  + Frančiška Ručigaj obl
 + Franc Ravnikar obl

06. ne.
K 7
K 8
C 10

Zahvalna nedelja
Izpostavljeno Najsvetejše
Za žive in rajne župljane

 + Ignac Žargi

Darovanje za g. župnika

07. po. C 18  + Majda Dolgan 
Srečanje župnijske Karitas

08. to. C 18  + Kristina Orehek
Redna seja ŽPS

09. sr.
K 630

Posvetitev lateranske bazilike
 + Silvo Kemperle

10. če.
K 18

Leon Veliki, papež
 + Rajko Rihtar

11. pe.
K 18

Martin iz Toursa, škof
 + Ivana Ručigaj

12. so.
K 18

Jozafat Kunčevič, škof
 + Janez Avbelj

13. ne.
K 8
C 10

33. nedelja med letom
Za žive in rajne župljane

 + Jože in Francka Malež

Misijonska nedelja – Svetovni misijonski dan 
2022: »Vi boste moje priče« (Apd 1,8)
V nedeljo, 23. oktobra 2022, bomo obhajali 
misijonsko nedeljo – svetovni misijonski dan 
pod geslom »Vi boste moje priče« (Apd 1,8). 

Osrednje slovensko praznovanje misijonske 
nedelje bo letos potekalo v Župniji Rogaška 
Slatina. Ob 15. uri bo molitvena ura s 
pričevanjem slovenskih misijonarjev, ki so 
trenutno v domovini. Ob 16. uri bo slovesna 
sveta maša, pri kateri bosta prepevala otroški 
in mešani pevski zbor iz domače župnije. 
Somaševanje duhovnikov bo vodil celjski škof 
msgr. dr. Maksimilijan Matjaž. 
Praznovanje po župnijah 
Tiste, ki ne boste mogli priti na osrednje 
praznovanje, prosimo, da misijonsko nedeljo 
obeležite pri nedeljskih bogoslužjih v svojih 
župnijah. Vernike spodbudite k misijonski 
zavesti. Vsi smo namreč poklicani, da 
smo misijonarji v svojem okolju. »Cerkev 
je misijonarska po svoji naravi,« večkrat 
ponavlja papež Frančišek. Oznanjevanje 
evangelija pa je notranja nuja, ki bi morala 
preganjati vsakega prepričanega kristjana. 
Geslo letošnje misijonske nedelje se glasi: »Vi 
boste moje priče« (Apd 1,8). V pripravi na 
misijonsko nedeljo boste na župnije prejeli 
knjižico, plakate in žepne koledarčke. V 
knjižici bodo papeževa poslanica za letošnjo 
misijonsko nedeljo, gradivo za oblikovanje 
nedeljskega bogoslužja, misijonska molitvena 
ura in še druge vsebine, ki jih lahko uporabite 
pri različnih misijonskih katehezah. 
Svetovna misijonska nabirka 
Na misijonsko nedeljo vsako leto poteka 
osrednja svetovna nabirka za misijone. 
Nabirka na misijonsko nedeljo se razdeli 
na svetovni ravni. Sredstva se vsako leto 
uporabijo za več tisoč misijonskih projektov 
po celem svetu. 
Oktober mesec misijonov 
Celoten mesec oktober je posvečen 
misijonom. Takoj na začetku meseca, 1. 
oktobra, obhajamo god zavetnice misijonov 
sv. Terezike Deteta Jezusa in nato lahko cel 
mesec posvetimo misijonskim tematikam. 
Vabimo vas, da misijonske spodbude vnesete 
v kateheze za otroke in v župnijo večkrat 
povabite slovenske misijonarje. Na spletni 
strani Misijonskega središča Slovenije bodo 
za vsak dan v oktobru objavljene posebne 

pridige z misijonsko tematiko. Za pomoč pri 
stikih z misijonarji in za druge spodbude se 
lahko vedno obrnete na Misijonsko središče. 
Misijonske obletnice 
Letošnje leto je posebej bogato z 
misijonskimi obletnicami. Mineva namreč 
400 let, odkar je bila ustanovljena nekdanja 
Kongregacija za širjenje vere, 200 let od 
ustanovitve Družbe za širjenje vere in 100 
let, odkar je bila ta družba, skupaj z Družbo 
svetega otroštva in Družbo svetega Petra 
apostola, povzdignjena v »papeško« družbo. 
Ustanoviteljica Papeške Družbe za širjenje 
vere (ki danes upravlja s svetovno misijonsko 
nabirko na misijonsko nedeljo) Pauline-Marie 
Jaricot je bila 22. maja v Lyonu razglašena za 
blaženo. Njeno bogato življenje bodo otroci 
spoznavali tudi preko letošnjega adventnega 
koledarja. 
S temi mislimi in spodbudami vam voščimo 
bogato doživet misijonski mesec oktober. V 
imenu vseh slovenskih misijonarjev se vam 
iskreno zahvaljujemo za izkazano podporo v 
preteklih letih in vas prosimo za pomoč tudi 
v prihodnje.

Molitev Rožnega venca
Rožni venec govori o Kristusovi skrivnosti. 
V litanijah to molitev celo imenujemo 
sveti rožni venec. To pa zato, ker se v 
njej poglabljamo v samo skrivnost Božje 
prisotnosti v našem življenju.
Zgodovina in izvor rožnega venca se ujemata 
s staro prakso menihov in posvečenih 
oseb, da so molili psalme. S temi psalmi je 
bil prepleten vsakdan posvečene osebe. 
Sčasoma se je razvila molitev 150 zdravamarij 
in 30 očenašev, številka 150 ustreza enakemu 
številu psalmov v Svetem pismu.
Rožni venec je razdeljen na tri temeljne dele. 
Veseli, žalostni in častitljivi. Sveti oče, sveti 
Janez Pavel II., je dodal tem delom še svetli 
del rožnega venca. 
Rožni venec je molitev ponavljanja, saj kar 
50-krat ponovimo eno molitev zdravamarija 
v enem samem delu rožnega venca. Zdi 

se, da se to ne ujema z mislijo sodobnega 
človeka. Toda molitev rožnega venca ni 
podajanje informacij, je ustvarjanje Božjega 
okolja, v katerem mi lahko Bog zelo osebno 
spregovori.
Rožni venec, ki je najbolj razširjen, so zelo 
spodbujali bratje dominikanci. Poznamo 
še druge oblike te molitve: serafinski rožni 
venec, rožni venec Božjega usmiljenja in 
druge.
Danes je rožni venec molitev mnogih laikov 
in družin. Obenem pa je postal skupna 
molitev vse Cerkve, kraj, kjer se različni 
stanovi v Cerkvi srečamo.
Ob poplavi duhovnih tehnik, ki zasužnjujejo, 
ker grobo in nesvobodno preoblikujejo našo 
dušo, spoznavamo rožni venec kot blago 
šepetanje skrivnosti Gospoda, ki po Mariji 
vstopa v naše srce.
Rožni venec nam pomaga, da na poti 
upodabljanja po Kristusu rastemo naproti 
cilju, ki je svetost. Najpomembnejši razlog 
za ponovno odkritje in poživitev molitve 
rožnega venca je poklicanost vseh k svetosti.
Molitev rožnega venca v naši župniji bo (v 
mesecu oktobru) vsako nedeljo ob 18. uri v 
kapeli. Molitev rožnega venca bodo pripravile 
posamezne skupine, ki delujejo v župniji:
16. oktober: bodoči birmanci
23. oktober: molitvena skupina
30. oktober: člani ŽPS 
Povabljeni tudi k skupni molitvi rožnega 
venca vsak dan pol ure pred sveto mašo in k 
molitvi po družinah, da v mesecu oktobru še 
posebej poživimo to lepo molitev in prosimo 
za blagoslov.

Vabljeni na 6. vseslovensko srečanje 
razvezanih v Cerkvi
Urad za družino pri SŠK v sodelovanju s 
Skupnostjo SRCE vabi v svetišče sv. Jožefa 
v Ljubljani na 6. vseslovensko srečanje 
razvezanih v Cerkvi pod naslovom Povrnitev 
dostojanstva po ločitvi. Srečanje bo v 
soboto, 15. oktobra 2022.
Srečanje se bo začelo s predavanjem prof. dr. 

Jožeta Ramovša in končalo s sv. mašo, ki jo 
bo daroval ljubljanski pomožni škof msgr. dr. 
Anton Jamnik. Srečanju bo mogoče slediti 
tudi po Zoomu (za dostop poglejte www.
srcerazvezani.si).

1. november -  
vsi sveti
V Katoliški Cerkvi  
1. novembra obhajamo  
slovesni in zapovedani praznik vseh svetih.
Na praznik vseh svetih se spominjamo 
predvsem tistih neštetih nebeških 
izvoljencev, ki na zemlji njihove skrite, a pred 
Bogom in v resnici velike svetosti nihče ni 
poznal in priznal. Morda so živeli med nami, 
pa nismo vedeli, kaj je v njih ustvarila Božja 
milost. Ti so namreč znali z Božjo pomočjo 
tisto posvečenje, ki so ga pri krstu prejeli, v 
življenju ohranjati in izpolnjevati (prim. C 40). 
Praznik je tudi izraz vere Cerkve, da so poleg 
javno razglašenih in zapisanih svetnikov 
v koledarju svetništvo dosegli tudi drugi 
neimenovani možje in žene vseh časov.
Praznik vseh svetih je vesel praznik, ki vlije 
vsako leto veliko tolažbe in poguma vsem, 
ki so se podali na pot Kristusovih blagrov, 
da morejo s potrpežljivostjo in ljubeznijo 
zmagovati nad svojimi notranjimi in prav 
tako zunanjimi bridkostmi in težavami (prim 
C 8). To je slovesni godovni dan naših dragih, 
v Kristusu starejših bratov in sester, ki so 
dober boj izbojevali, tek dokončali, vero 
ohranili (prim. 2 Tim 4,7). Zdaj se radujejo v 
neizrekljivem in veličastnem veselju (prim. 
1 Pt 1,8), s svojim zgledom svetijo tudi nam, 
kažejo kako priti do zmage ter nas podpirajo 
s svojo priprošnjo, ki je v zelo veliko oporo 
naši slabosti. Bogoslužje potujoče Cerkve se 
na ta praznik pridružuje nebeški Cerkvi in z 
njo vred poveličuje Gospoda, ki je vir svetosti 
in slava izvoljenih.


