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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

Kateheza za odrasle 
10 razlogov za molitev rožnega venca
1. Marija je v Fatimi pastirčkom večkrat 
naročila: Vsak dan molite rožni venec.
2. Marija se je v Fatimi predstavila neukim 
pastirčkom kot Kraljica rožnega venca.
3. Papež Janez Pavel II., ta sodobni svetnik 
in duhovni velikan je svet močno spodbujal k 
molitvi rožnega venca. Leta 2002 je napisal 
Apostolsko pismo Rožni venec Device Marije, 
v katerem pravi: “Rožni venec je moja najljubša 
molitev. Je čudovita molitev, čudovita v svoji 
preprostosti in globini … Hkrati lahko naše 
srce vključi v zaporedje skrivnosti rožnega 
venca vse dogodke, ki sestavljajo življenje 
posameznika, družine, naroda, Cerkve in 
človeštva; ...”
4. V istem dokumentu papež Janez Pavel II. 
poudarja, naj molimo rožni venec za družino, 
ki je v krizi in je tarča močnih napadov. Ob vse 
večjem številu ločitev in otrocih, ki so zaradi 
njih prizadeti, moramo bolj kot kdajkoli moliti 
rožni venec. Sveti oče ponovi stavek irskega 
duhovnika Patricka Peytona: “Družina, ki moli 
skupaj, ostane skupaj.”
5. Greh povzroča vojne, molitev pa obrodi mir 
v srcu, duši, v mislih in med narodi! Zato je 
danes bolj kot kadarkoli pomemben razlog za 
molitev: prošnja za mir na svetu. Rožni venec 
bo naš ščit in obramba.
6. Še nikoli nismo živeli v družbi, ki bi našim 
otrokom prinašala toliko duhovnih nevarnosti. 
Pobožnost k Devici Mariji in družinska 

molitev rožnega venca predstavljata močan 
ščit proti poplavi umazanije, ki se ves čas 
zliva na naše otroke. Skriti jih moramo v 
brezmadežno Marijino srce; ona je oaza, 
zatočišče in zavetje!
7. Greh povzroča nered, molitev prinaša 
urejenost. Molitev k Devici Mariji odpira našo 
dušo Svetemu Duhu, on pa je Bog reda. 
Molitev rožnega venca bo v neurejenost 
našega življenja postopoma prinašala 
urejenost.
8. Še en čudovit učinek molitve rožnega 
venca je mir srca, misli in duše. Marijo, 
Kraljico rožnega venca, poznamo tudi kot 
Kraljico miru. Z molitvijo rožnega venca se 
potapljamo v kopel ljubezni, ki je vladala v 
sveti družini, in iz nje zajemamo vse tisto, kar 
nam samim manjka. 
9. Rožni venec je povzetek celotnega 
evangelija. Dejansko sta molitvi očenaš in 
zdravamarija popolnoma utemeljeni na Svetem 
pismu. Ko torej goreče molimo rožni venec, 
vse bolj spoznavamo Jezusa in Marijo, kakor 
ju predstavlja Božja beseda, vzljubimo ju in 
postanemo njuni goreči apostoli ljubezni. 
10. David se je moral boriti proti zlobnemu 
in strašnemu nasprotniku Goljatu. Realno 
gledano ni imel pastirček nobenih možnosti. 
Pri Bogu pa ni nič nemogoče. V boj se je 
spustil v popolnem zaupanju v svojega Boga, 
Gospoda neba in zemlje. Tudi nas obkroža cela 
vrsta “Goljatov”. Obrnimo se h Kraljici nebes 
in zemlje, izvlecimo svoj duhovni meč – to je 
rožni venec, in z njim zmagujmo v bitkah!

Delavnica ‘Vidni in verni na cesti’
Župnijska Karitas Jarše v sodelovanju z mladimi župnije Jarše 
vabi na delavnico ‘Vidni in varni na cesti’, ki bo izvedena v 
okviru projekta, ki ga vsako leto pripravi Slovenska Karitas v 
sodelovanju z Javno agencijo RS za varnost prometa.
Delavnica bo v soboto, 26. novembra 2022, ob 18.50 uri v 
župnišču v Jaršah. Namen delavnice je povečati varnost v 
prometu, zato boste udeleženci prejeli tudi odsevna telesa. Prav 
lepo vabljeni!

Srečanje staršev pripravnikov na sv. birmo (6., 7. in 8. razred) bo 
v četrtek, 1. decembra, ob 19. uri v župnišču; pripravniki pa se nam 
bodo predstavili v nedeljo, 4. decembra, pri sv. maši ob 8. uri.

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

Krašenje in čiščenje cerkve po naseljih
• 20. november, Kristus Kralj Vesoljstva

Slomškova/Jelovškova
• 27. november, 1. adventna nedelja (Karitas)

Spodnje Jarše/Petrovčeva/Trdinova/okolica
• 4. december, 2. adventna nedelja

Srednje Jarše
• 11. december, 3. adventna nedelja

Zgornje Jarše
• 18. december, 4. adventna nedelja

Rodica/Češminova/Bernikova/okolica

Kateheza za odrasle »Hočem živeti« bo v nedeljo,  
13. novembra in 11. decembra, vsakokrat ob 20. uri v župnišču. 

Slavljenje »Živi na polno« bo v nedeljo, 20. novembra in  
18. decembra, vsakokrat ob 20. uri v kapeli. 

Molitvena ura Božjega Usmiljenja bo v ponedeljek,  
21. novembra, po večerni sv. maši.

Redno srečanje sodelavcev Karitas bo v ponedeljek,  
12. decembra, ob 19. uri v župnišču. Sodelavci, lepo vabljeni.

Redna seja ŽPS bo v torek, 13. decembra. Začeli bomo s sv. 
mašo ob 18. uri v cerkvi. Člani in članice, lepo vabljeni.

Bolne in ostarele po domovih bom obiskoval v petek,  
2. decembra, dopoldan.

Zato bodite tudi vi 
pripravljeni, kajti ob uri, 

ko ne pričakujete, bo 
prišel Sin človekov.

Mt 24,44

Advent je kakor pomlad …

Advent je kakor pomlad. Prihaja kakor majhno dete, ki tako zelo 
potrebuje svojo mater. Ozrimo se nanjo in dotaknimo se tiste 
veličine, ki napolnjuje globine Jezusove in Marijine ponižnosti.  
Če zares želimo, da nas Bog napolni, moramo s ponižnostjo 
izprazniti same sebe vsega tistega, kar je v nas sebično.

Prosimo, da bomo sposobni sprejeti Jezusa za Božič ne v mrzle 
jasli svojih src, ampak v srce, polno ljubezni in ponižnosti, v srce, 
toplo od medsebojne ljubezni.

Ob Božiču prihaja Kristus kot majhen otrok, tako majhen, tako 
nebogljen, tako zelo potreben vsega, kar more ljubezen dati. 

Ali smo pripravljeni, da ga sprejmemo? 

Če bi Marija in Jožef iskala prostor, da bi tam nastanila Jezusa,  
ali bi izbrala naš dom in vse, kar je v njem?

sv. Mati Terezija

14. november - 18. december 2022
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Marijo nosijo
Pobožnost »Marijo nosijo« je zelo lepa 
priložnost, da se družine skupaj zberejo v 
molitvi na priprošnjo naše matere Marije.
Letošna pobožnost bo zaradi trenutnih 
razmer nekoliko drugačna. Družine in 
posamezniki povabljeni, da na prvi dan 
božične devetdnevnice (v petek, 16. 
decembra) k sveti maši prinesete svojo 
Marijo in jo postavite pred glavni oltar. V 
sklopu devednevnice bo blagoslov vseh 
Marijinih kipcev, ki jih boste po končani sv. 

maši odnesli domov. Povabljeni,  
da to noč kot družina molite in  
bedite ob Mariji.
V primeru, da doma nimate  
kipca Marije, bo en kip Marije  
na voljo v naši kapeli. Kot vsa  
leta do sedaj, se boste lahko  
tudi letos vpisali v seznam  
(pred kapelo) in kipec Marije  
odnesli domov.
Lepo vabljeni, da se pridružite  
temu lepemu običaju.



Teden zaporov 2022
V tednu od 13. do 19. novembra 2022 bomo 
tudi letos obhajali teden zaporov. Vsako leto 
ga pripravimo v okviru Katoliške cerkve in 
tudi drugih krščanskih cerkva ter skupnosti. 
Namen tedna zaporov je, da bi se kristjani 
v večji meri zavedali potreb vseh, ki se jih 
dotika beseda zapor.

Naslov letošnjega tedna zaporov je ‘Hvala 
za’. Težko pa je biti hvaležen, počastiti Boga, 
ko se življenje zdi brezupno, osamljeno 
ali nepravično. Z izrazom hvaležnosti za 
male stvari vendarle spoznamo, da so te 
dejansko velike – nov dan, ki nam prinaša 
novo priložnost, družina, prijatelji, zrak, ki ga 
dihamo, streha nad glavo, hrana, prijaznost 
neznanca, celo zvestoba domače živali. 
Hvaležnost nas vodi tudi v stanovitnost, h 
kateri nas vabi Kristus, da se nam vsakdanje 
življenje ne bi zdelo samoumevno in ne bi 
tekali brezglavo sem ter tja. Z vprašanjem, 
za kaj sem tukaj in zdaj hvaležen, se lahko 
vsidram v dani trenutek in ohranjam 
pripravljenost, osredotočenost in odkrivam 
modrost, kaj je smiselno in kaj me napolnjuje. 
Komu in skupaj s kom sem lahko hvaležen, s 
kom lahko to hvaležnost delim in jo širim? 
Molite z nami vsak dan tedna zaporov, ko 
letos potujemo skozi sovražnost, stigmo 
in obup, ko se premikamo proti upanju, 
hvaležnih src za vse, kar je pred nami.

Teden Karitas:  
SKUPAJ DELAJMO ZA DOBRO
Letošnji teden Karitas bo zopet omogočil, 
da sporočilo dobrote in ljubezni ponesemo 

tudi izven naših prostorov, pisarn, skladišč, 
razdelilnih mest, dnevnih centrov, zavetišč, 
domov itd. Geslo »Skupaj delajmo za dobro« 
nas vse vabi, da v tem tednu povabimo vse 
ljudi dobre volje k delu za skupno dobro 
vseh ljudi, pa naj bo to preko medijev, v 
župnijskih Karitas z dnevi odprtih vrat, 
oblikovanju katehez pri verouku, pričevanji 
pri svetih mašah v naših župnijah in v lokalnih 
skupnostih. In navsezadnje tudi s skupnim 
romanjem na Ponikvo ter dobrodelnim 
koncertom Klic dobrote.
32. dobrodelni koncert Klic dobrote v Celju 
v sredo, 23. novembra 2022, ob 20. uri bo z 
neposrednim prenosom na 1. programu TV 
SLO, Radiu Slovenja in Radiu Ognjišče že  
32. dobrodelni koncert Klic dobrote.
Ob spremljevalni skupini Diamanti bodo 
z nami Kvatropirci, Modrijani, Prifarski 
muzikanti, Zbor OŠ Alojzija Šuštarja, Žan 
Serčič, Eva Boto, Nina Pušlar, Marko Vozelj, 
Neža in Damjan Pančur, Matej Šoklič, Andraž 
Hribar in Alya. Večer dobrih misli pa bodo 
z besedo prepletali Jure Sešek in Bernarda 
Žarn, Klara Eva Kukovičič in Žiga Bunič ter 
Romana Kocjančič.
Želite darovati?  
Skenirajte kodo in  
darujte preko  
spletne ali  
mobilne banke.

Adventni čas
Čas duhovne in bogoslužne priprave na 
božič začenjamo s praznovanjem prve 
adventne nedelje, ki bo letos 27. novembra, 
in ga sklenemo v tednu po četrti adventni 
nedelji na sveti večer, 24. decembra.
Za razliko od postnega časa, ki ga obhajamo 
kot pripravo na veliko noč in traja štirideset 
dni, adventni čas pa ni omejen na točno 
število dni.

Razpored svetih maš,
mašnih namenov in nekaterih dogodkov

14. po. C 18  + Metoda in Špela Zorman
 + Gregor Jarc 30. dan

15. to. C 18  + starši in brat Košenina

16. sr. K 630  + družine Letnar in Mokorel 

17. če.
K 18
Ž 1830

Elizabeta Ogrska, redovnica
 + Agata Pirnat obl

Srečanje bralcev Božje besede

18. pe. K 18  + Alfonz M. Gnidovec

19. so. K 18  + Marija in Jože Jevšnik obl

20. ne.
K 8
C 10

Kristus Kralj Vesoljstva
Za žive in rajne župljane

 + Anton Pavlič obl 

Darovanje za ogrevanje žup. prostorov

21. po.
C 18

Darovanje Device Marije
 + Janez Šubelj

Molitvena ura Božjega Usmilj.

22. to.
C 18
Ž 1845

Cecilija, devica in mučenka 
 + Štefka Legiša

Pevski zbori / praznovanje sv. 
Cecilije zavet. cerkvene glasbe

23. sr. K 630  + Cecilija Ručigaj

24. če.
K 18
Ž 19

Andrej Dung-Lac, duhovnik
 + Ivana Kobilica, ml. in st. 

Srečanje zborovodij in 
organistov cerkvenih zborov

25. pe. K 18  + Stane Zaletelj obl

26. so. C 11
K 18
Ž 1850

Zahvalna sv. maša ob bis. poroki
 + Anton Resnik

Delavnica Vidni in varni na cesti

27. ne.
K 8

C 10

1. adventna nedelja (Karitas)
Za žive in rajne župljane

 + starši Petek
 + Stanislav Zalogar obl 

Darovanje za KARITAS
Blagoslov adventnih venčkov pri

obeh sv. mašah 

28. po. C 18  + Marija Zorman

29. to. C 18  + Peter Kramberger obl

30. sr.
K 630

Andrej, apostol
 + Ivana Ručigaj

01. če. K 18

Ž 19

Za duhovne poklice 
 + Alfonz A. Gnidovec 

Molitvena ura za duh. poklice
Srečanje za starše  
pripravnikov na sv. birmo

02. pe.
K 18

Prvi petek v mesecu
 + Lado Konjar 

03. so.
K 18

Frančišek Ksaver, duhovnik
 + Franc Kešnar

04. ne.
K 7
K 8

C 10

2. adventna nedelja
Izpostavljeno Najsvetejše

 + starše Cerar
Predstavitev pripr. na sv. birmo
Za žive in rajne župljane

05. po. C 18  + Vinko Letnar obl 

06. to.
C 18

Nikolaj (Miklavž), škof
 + Marolt

07. sr.
K 630

Ambrozij (Ambrož), škof
 + Dominko in Ručigaj

08. če.

K 18

Brezmadežno spočetje 
Device Marije

 + Miha Pirnat

09. pe. K 18  + Zdravko Ručigaj 

10. so. K 18  + starše Merela in teto Marijo

11. ne.
K 8
C 10

3. adventna nedelja
 + Alojzij in Ivana Ručigaj

Za žive in rajne župljane

12. po. C 18  + Kelhar
Srečanje župnijske Karitas

13. to.
C 18

Lucija, devica
 + Marija Fateh obl

Redna seja ŽPS

14. sr.
K 630

Janez od Križa, duhovnik
 + Kristina Orehek

15. če. K 18  + Avguštin Cotman obl

16. pe.
K 18

Začetek božič. devetdnevnica
Za zdravje
Blagoslov Marijinih kipcev

17. so. Ž 9
K 18

Srečanje otrok (kolednikov)
 + družine Zajc

18. ne.
K 8
C 10

4. adventna nedelja
Za žive in rajne župljane

 + Ivo in Frančiška Kokalj obl

Z adventnim časom v Katoliški cerkvi 
začenjamo novo cerkveno leto in neposredno 
pripravo na božič. Gospodovo rojstvo in 
prazniki, ki mu sledijo (sv. trije kralji ali obisk 
treh modrih, Jezusov krst ter Gospodovo 
darovanje v templju ali svečnica), so 
priložnost za poglobitev vere. Veselje ob 
Novorojenem pomeni veselje ob novem 
življenju in lahko simbolično nagovarja tudi k 
radosti nad lastnim življenjem.
Simbolika rojstva in  
novega začetka je  
vtkana v potek  
celotnega cerkve- 
nega leta. Dogodki  
ne pomenijo le  
spominjanja preteklih  
Božjih del v zgodovini  
odrešenja (o čemer  
poroča Sveto pismo)  
in poti skozi galerijo svetnikov, ampak tudi 
aktualizacijo Božjih sporočil za sedanji 
trenutek. Na večja praznovanja se kristjani 
pripravljamo v posebnih »pripravljalnih« 
časih (z adventnim časom na božič, s 
postom na veliko noč). K zunanjim in 
materialnim pripravam na cerkvene praznike 
sodi tudi duhovna priprava v osebni molitvi 
in duhovni poglobitvi, kar lahko vključuje 
prejem zakramenta sprave, razne odpovedi, 
post, dobra dela ali miloščino.
Latinska beseda adventus pomeni prihod. 
Gospod je prvikrat na svet prišel kot človek, 
rojen iz Device Marije, njegov drugi prihod pa 
pričakujemo na sodni dan. Kristjani verujemo 
v Gospodovo nevidno prihajanje v srca 
ljudi po delovanju Svetega Duha oziroma v 
skrivnostno Božjo navzočnost v srcu vsakega 
človeka, kar lahko razumemo le v moči vere.
Adventni čas je čas priprave na slovesno 
praznovanje Gospodovega rojstva, 25. 
decembra, hkrati pa je to čas, ko nas 
spominjanje usmerja k pričakovanju drugega 
Kristusovega prihoda ob koncu časov.
Znamenje zunanje priprave na božič je 
adventni venec. Tradicionalno se pri nas v 
cerkvah in po domovih pripravljajo adventni 
venci s štirimi svečami. Naraščanje luči 
simbolizira rast dobrega v življenju.

Bralci božje besede
Vabimo vas na srečanje, ki bo v četrtek,  
17. novembra 2022, ob 18.30 uri v župnišču 
Vabljeni vsi, ki že sodelujete, dobrodošel pa 
še kdo ki želi delati v službi Božje besede.

Blagoslov adventnih venčkov
Blagoslov adventnih venčkov bo na prvo 
adventno nedeljo, 27. novembra, pri obeh sv. 
mašah. Ti bodo, kot že vrsto let, na voljo za 
nakup pred župniščem in cerkvijo. 
Naj bodo venčki v mesecu decembru 
središče vašega doma. Postavite jih na vidno 
mesto, da vas bodo skozi vse dni adventa 
spominjali, da med nas prihaja Odrešenik, ter 
da boste ob njih molili. Naj bo to del notranje 
priprave na letošnji božič, da ga bomo lepše 
in globlje doživeli v svojem bistvu - rojstvo 
nebogljenega deteta, ki je prišel na svet zate 
in zame.

Sveti Miklavž že posluša ...
Kulturno društvo Groblje pripravlja srečanje 
sv. Miklavža in otrok, ki bo v nedeljo,  
4. decembra 2022, ob 16. uri v Kulturnem 
domu Groblje. Prijave se sprejemajo v torek, 
22. novembra, sredo, 23. novembra  
in četrtek, 24. novembra,  
med 17. in 18. uro v  
Kulturnem domu Groblje.
Prispevek na otroka znaša  
15 €. Prijavnice bodo na  
voljo pred cerkvijo in  
župniščem, dodatne  
informacije pa lahko  
dobite na telefonski  
številki 040 704 497.
Sv. Miklavž se že veseli  
srečanja z otroki.

Otroci (koledniki), ki bi radi sodelovali pri 
Trikraljevski akciji, lepo vabljeni na uvodno 
srečanje, ki bo v soboto, 17. decembra, ob 9. 
uri, v župnišču, kjer bomo oblikovali skupine 
in se dogovorili vse potrebno.


