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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

Blažev blagoslov
Na god mučenca sv. Blaža v petek, 3. februarja, boste lahko 
pri večerni sv. maši prejeli poseben blagoslov, ki ga Cerkev 
podeljuje na god sv. Blaža. Duhovnik verniku položi pod vrat 
prekrižani sveči in moli, da bi ga priprošnja sv. Blaža varovala zla 
in bolezni v grlu.

Svetopisemski maraton
Pred nedeljo Božje besede, bo v soboto, 21. januarja, od 16. do 
21. ure v naši kapeli potekal svetopisemski maraton. Nedeljo prej 
bo na voljo seznam, kamor se boste lahko vpisali za branje, kdor 
seveda želi; na sam maraton pa povabljeni prav vsi; tudi tisti, ki 
želite Božjo besedo zgolj poslušati in premišljevati.

Trikraljevska akcija
V letošnji trikraljevski akciji, ki je potekala med božičem in 
novim letom in v kateri je sodelovalo 21 otrok in 13 odraslih 
spremljevalcev, smo v naši župniji zbrali 2.659,99 € za potrebe v 
misijonskih deželah. V imenu misijonarjev, iskren boglonej.

Krašenje in čiščenje cerkve po naseljih
• 22. januar, nedelja Božje Besede

Rodica/Češminova/Bernikova/okolica
• 29. januar, 4. nedelja med letom

Slomškova/Jelovškova
• 5. februar, 5. nedelja med letom

Srednje Jarše
• 12. februar, 6. nedelja med letom

Zgornje Jarše

Kateheza za odrasle »Hočem živeti« bo v soboto, 11. februarja, 
ob 20. uri v župnišču. Tema tokratnega srečanja bo »Odnos 
cerkve in krščanstva do skupnosti LGBT«. Lepo vabljeni. 

Slavljenje »Živi na polno« bo v nedeljo, 15. januarja,  
ob 20. uri v kapeli. 

Molitvena ura Božjega Usmiljenja bo v ponedeljek,  
16. januarja, po večerni sv. maši.

Občni zbor sodelavcev Karitas bo v ponedeljek, 6. februarja, ob 
19. uri v sejni sobi župnišča. Vabimo vas, da se občnega zbora 
udeležite in s tem podprete naše delo.

Redna seja ŽPS bo v torek, 21. februarja. Začeli bomo s sv. mašo 
ob 18. uri v cerkvi. Člani in članice, lepo vabljeni.

Bolne in ostarele po domovih bom obiskoval v petek,  
3. februarja, dopoldan.

Ljudstvo, ki je sedelo 
v temi, je zagledalo 
veliko luč; in njim, ki 
so prebivali v deželi 

smrtne sence, je 
zasvetila luč.  

Od tedaj je Jezus začel 
oznanjati in govoriti: 

»Spreobrnite se, kajti 
približalo se je nebeško 

kraljestvo.«

Mt 4,16-17

Ne privoli v skušnjavo!

Neka žena se je odpravila nakupovat.  
Vendar je zapravila več denarja, kakor  
bi ga smela.

Ko je mož doma nad njenim ravnanjem  
negodoval, mu je žena razlozila:

»Nisem se mogla upreti. Sam hudič me je  
zapeljal v skušnjavo.«

»Zakaj mu nisi rekla: ‘Postavi se za mano, skušnjavec’« jo je mož 
ostro vprašal.

»Prav to sem storila,« je odgovorila žena. »A si lahko misliš, kaj je 
storil«. Sklonil se je čez mojo ramo in mi zašepetal na uho: »Draga 
moja, ta obleka ti tudi zadaj odlično pristoji.«

Najslabše, kar lahko storimo v skušnjavi je, da se začnemo 
s skušnjavcem pogovarjati. Pozna naše slabosti in on ne bo 
popuščal. Navedel nam bo vrsto razlogov in izgovorov, zaradi 
katerih naj v skušnjavo privolimo.

Če nas skuša zlo, ga moramo zavrniti brž na začetku. Vsaka 
skušnjava je namreč za vsakega izmed nas preizkušnja in obenem 
možnost, da ji odločno rečemo ‘ne’. Zavedati se moramo, da smo 
mi tisti, ki se na koncu odločimo, nihče nas ne more prisiliti, da bi 
skušnjavi podlegli.

Izogibajmo se slabemu, saj je človek zares svoboden šele tedaj, ko 
se odloči za dobro, zlo pa zavrne.

16. januar - 12. februar 2023

Teden molitve za edinost kristjanov
Že vrsto let kristjani obhajamo molitveno 
osmino za edinost in sicer med 18. in 25. 
januarjem pod geslom »Naučite se delati 
dobro, skrbite za pravico« (Iz 1,17). Ta 
vsako leto poveže med seboj kristjane vseh 
veroizpovedi, ko se srečujemo, premišljujemo 
Božjo besedo in skupaj molimo.
Klic k edinosti kristjanov prihaja iz Svete 
dežele, iz Jeruzalema, ki je sveto mesto 
judovstva, krščanstva in islama. Tam je po 
binkoštih nastala prva Cerkev, naša skupna 
mati.
V Jeruzalemu je iz Jezusovih ust privrela 
tista prisrčna molitev k Očetu, v kateri ga 
prosi za edinost svojih učencev: »Da bi bili 
vsi eno, kakor si ti, Oče, v meni in jaz v tebi«
(Jn 17,20-21). Današnji jeruzalemski kristjani 
pomembnost edinosti še kako čutijo, saj je 
razdeljenost del njihovega vsakdana.
K stanovitnosti v molitvi in delu za edinost 
smo danes poklicani tudi mi, vsak po svojih 
močeh, saj je skrb za obnovitev edinosti 
stvar celotne Cerkve, tako pastirjev kot 
vsakega vernika posebej.

Srečanje za srednješolce:  
Kako živeti vero v javnosti
Na Katoliški mladini pripravljamo že 
drugi tematski večer za srednješolce, ki je 
namenjen tudi povezovanju med župnijami.
Po novembrskem srečanju v Podutiku, na 
katerem se je zbralo okoli 80 srednješolcev, 
zopet vabimo mladinske skupine, da se nam 
pridružijo na Life Teen tematskem večeru za 
srednješolce.
Na srečanju bomo spregovorili o tem, kako 
živeti vero v javnosti. Vsak izmed nas nosi 
to odgovornost, predvsem pri temah, pri 
katerih kot katoličani ne moremo in ne 
smemo odstopati. To so: homoseksualne 
zveze, kloniranje, raziskave zarodnih matičnih 
celic, evtanazija in splav. Kot gost se nam bo 
pridružil Jakob Praznik iz Mladih za življenje. 
Srečanje bo potekalo v petek 17. februarja, 
ob 18. uri v Kulturnem domu Groblje.

leto XXXIII 

01/474

Krščeni
Krščenih je bilo 10 otrok (preteklo 
leto 13); 6 dečkov in 4 deklice;  
3 zakonskih, noben iz civilnega 
zakona in 7 nezankonskih (starša  
živita skupaj).

Poročeni
Preteklo leto so bile v naši župniji  
4 poroke.

Cerkveno pokopani
Pokopanih je bilo 24 župljanov 
(preteklo leto 21); 13 moških 
in 11 žensk; 13, ki so prejeli vse 
zakramente ter 11 neprevidenih; 
najstarejša 98 let, najmlajši 43 let.

Verska statistika

2019 2020 2021 2022

krsti 13 6 10 10

birmani - - 40 -

poroke 6 2 3 4

pogrebi 16 17 21 24

prvoob. 14 11 5 7

obhajila 22.000 7.000 8.000 15.000

nedelj. 341 95 154 251

Leto
 20

22 v m
atičnih knjig

ah



Razpored svetih maš,
mašnih namenov in nekaterih dogodkov

16. po. C 18  + Marija Zorman
Molitvena ura Božjega Usmilj.

17. to.
C 18

Anton (Zvonko), puščavnik
 + Stane Kramberger obl

18. sr. K 630 Za zdravje 

19. če. K 18  + Miha Pirnat

20. pe. K 18  + Marta Mal 30. dan 

21. so.
K 16
K 18

Agnes (Neža, Janja), devica
Svetopisemki maraton

 + Vika Letnar obl

22. ne.
K 8
C 10

Nedelja Božje Besede
 + Gorazd Mal

Za žive in rajne župljane

23. po. C 18  + družine Dolinšek

24. to.
C 18

Frančišek Seleški, škof
 + družine Pogačar 

25. sr.
K 630

Spreobrnenje apostola Pavla
 + Ivan Ručigaj

26. če.
K 18

Timotej in Tit, škofa
 + Franc Kralj obl

27. pe. K 18  + Stane Osenk

28. so.
K 18

Tomaž Akvinski, duhovnik
 + Ignac Žargi

29. ne.
K 8
C 10

4. nedelja med letom
 + Lojze Ručigaj 30. dan 

Za žive in rajne župljane

30. po. C 18  + Anton Marčun obl

31. to.
C 18

Janez Bosko, usta. salezijancev
 + Anton Čop

01. sr. K 630  + Marta Mal 

02. če.
K 630

K 18

Jezusovo darovanje - svečnica
Za zdravje
Za duhovne poklice 
Molitvena ura za duh. poklice

03. pe.

K 18

Blaž, škof in mučenec
Prvi petek v mesecu

 + Marija Marolt

04. so. K 18  + Feliks Andrejka obl 

05. ne.

K 7
K 8
C 10

Agata, devica
5. nedelja med letom
Izpostavljeno Najsvetejše
Za žive in rajne župljane

 + Janez Šubelj obl 

06. po.
C 18
Ž 19

Pavel Miki, duhovnik
 + Alojz Vrtar 30. dan

Občni zbor sodelavcev Karitas

07. to. C 18  + Janez Zorman

08. sr. K 630  + Milan Grden

09. če. K 18  + starši Grofenik

10. pe.
K 18

Sholastika, devica
 + starše, brate in sestro Ručigaj 

11. so. K 18  + Marija in Martin Češnjevar ter 
Luka Kobilica ml. obl

12. ne.
K 8
C 10

6. nedelja med letom
Za žive in rajne župljane

 + Peter Bider ml. in st. ter 
Ivana 

Razpored bralcev
Božje Besede in sestavljalcev uvodov

21. so. K 18 M. Presekar, P. Ručigaj

M
t 

4
,12

-2
3

22. ne.
K 8
C 10

Nedelja Božje Besede
B. Presekar, S. Kelhar
J. Pirnat, S. Podpeskar

28. so. K 18 R. Poljanšek, I. J. Kumše
M

t 
5,

1-
12

a29. ne.
K 8
C 10

4. nedelja med letom
I. Košenina, B. Planinšek
S. Podpeskar, B. Matzele

04. so. K 18 M. Presekar, M. P. Omahen

M
t 

5,
13

-1
605. ne.

K 8
C 10

5. nedelja med letom
B. Presekar, R. Lavrač
V. Pograjc, T. Gorjup

11. so. K 18 R. Poljanšek, I. J. Kumše

M
t 

5,
17

-3
712. ne.

K 8
C 10

6. nedelja med letom
T. Ručigaj, S. Kelhar
J. Pirnat, M. Joger

18. so. K 18 M. Presekar, M. P. Omahen

M
t 

5,
38

-4
8

19. ne.
K 8
C 10

7. nedelja med letom
B. Presekar, I. Košenina
V. Pograjc, B. Matzele

K Bogu je odšel  
zaslužni papež Benedikt XVI.
Izjava predsednika SŠK škofa Andreja 
Sajeta ob smrti zaslužnega papeža
Ob žalostni novici odhoda zaslužnega 
papeža Benedikta XVI. k nebeškemu Očetu, 
slovenski škofje vabimo slovenske katoličane 
in ljudi dobre volje k molitvi za njegovo dušo 
in za sveto Cerkev.
Ob koncu življenja zaslužnega papeža 
Benedikta XVI. smo hvaležni za njegov 
zgled vere in predanosti pri opravljanju 
papeške službe ter vse njegovo delo. 
Hvaležni smo mu za zgled zvestobe, poguma 
in požrtvovalnosti, s katero je to službo 
opravljal.
Zaradi svoje zvestobe evangeliju in ljubezni 
do Cerkve je pokazal, kako globoko se 
je vtisnil v srca katoliških vernikov in 
dobromislečih ljudi po vsem svetu.
Cerkev v Sloveniji je papežu Benediktu XVI. še 
posebej hvaležna, ker je leta 2006 ustanovil 
tri nove škofije: v Celju, Novem mestu in 
Murski Soboti. Prav tako je mariborsko 
škofijo povzdignil v nadškofijo in metropolijo 
ter s tem v Sloveniji ustanovil dve cerkveni 

pokrajini. V času njegovega pontifikata je 
imenoval nadškofa msgr. Franca Rodeta za 
kardinala. Kot izreden teolog je objavil tudi 
številna teološka dela, ki so bila prevedena v 
skoraj vse svetovne jezike. V slovenski jezik 
imamo prevedenih skoraj 30 njegovih knjig. 
Slovenski škofje se zahvaljujemo Bogu za 
dar zaslužnega papeža Benediktu XVI., 
za njegovo vlogo učitelja in pastirja, ki 
jo je izvrstno opravil ter za očetovsko 
naklonjenost, s katero je spremljal Katoliško 
cerkev v Sloveniji.
Naj mu bo dobri Gospod bogat plačnik. Naj 
počiva v miru.

Msgr. dr. Andrej Saje
Novomeški škof in predsednik  

Slovenske škofovske konference

Razširi prostor svojega šotora, razpni 
pregrinjala svojih bivališč 
Geslo letošnje nedelje Božje besede je 
vzeto iz preroka Izaija (54,2). Navezuje 
se na sinodalni proces, ki se bo sklenil s 
škofovskim zasedanjem oktobra 2023. 
Sestavljalci dokumenta za celinsko fazo so 
v Frascatiju v duhu sinodalne metodologije 
poslušanja, pogovora in razločevanja 
pregledali povzetke, ki jih je med škofijsko 
fazo sinodalnega procesa pripravilo 112 
škofovskih konferenc, vzhodne katoliške 
Cerkve, redovne skupnosti, cerkvena 
združenja in gibanja. Odziv krajevnih Cerkva 
je bil izjemen. Iz sinteze njihovega dela so 
udeleženci zasedanja pripravili dokument, ki 
je preveden tudi v slovenščino.
Ob prebiranju poročil s škofovskih konferenc 
so bili udeleženci ganjeni »nad čudovitimi 
deli, ki jih Bog opravlja v svoji Cerkvi«, in so 
doživeli, da se »nam Cerkev ponuja kot dom 
za vse«. Izkušnja sinodalnosti, ki jo živimo, 
vodi k »resničnemu sprejemanju vseh«, kar 
je dejansko cilj sinode. Udeleženci srečanja 
v Frascatiju so skupno razločevali in sledili 
metodi duhovnega pogovora, kar so izkusile 
številne skupine že v prvi fazi sinodalnega 
procesa. Prav razločevanje, poslušanje in 
medsebojno sprejemanje so bistvene drže, 

ki jih bomo skušali uresničevati v nadaljnji in 
sklepni fazi sinode – da bi to postal habitus 
Cerkve prihodnosti.

Ta vzajemnost med člani Cerkve pa edina 
omogoča, da se uresničijo v davnini 
napovedane besede preroka Izaija. Njegova 
domovina je bila poteptana in ponižana, 
zdela se je kot nerodovitna in zavržena žena. 
Toda v Božjem imenu ji je prerok napovedal 
tolikšen razcvet, toliko potomcev, da si bo 
morala razširiti šotor in bivalne prostore. 
Ta obljuba se v Izraelu ni v celoti izpolnila. 
Ko je prišel na svet Kristus, so bila v šotor 
Božjega kraljestva sprejeta tudi poganska 
ljudstva. Toda do danes številni še niso našli 
poti vanj. Cerkev se jim ne dozdeva dom. 
Toda sinodalno dogajanje kaže, da je v 
Cerkvi močan naboj. Če bomo razločevali, 
kaj Jezusov Duh govori Cerkvi, če mu bomo 
prisluhniti v sebi in bližnjem, bomo razširili 
ne le svojih šotorov, temveč naša srca. In 
tavajoči in brezdomci bodo našli v Cerkvi 
Očetov dom. Naj nas nedelja Božje besede 
na novo vzpodbudi k tej Jezusovi drži.

2. februar – svečnica in dan Bogu 
posvečenega življenja
V Katoliški Cerkvi 2. februarja praznujemo 
Jezusovo darovanje v templju ali svečnico. 
Prvotno ime praznika je bilo Marijino 
očiščevanje, kajti po Mojzesovi postavi je 
morala vsaka mati, ki je rodila sina, štirideseti 
dan po porodu priti v tempelj, tam darovati 
in se tako »očistiti«. Temu predpisu se 
je podredila tudi Marija, Jezusova mati. 
Ona je Jezusa spočela in rodila deviško, 
zato je obred očiščevanja ni obvezoval, 
vendar se mu je podvrgla. Kakor v vsem, 

se je tudi v tem pokazala za Gospodovo 
deklo in izpolnila Božjo postavo. Zapis o 
tem dogodku se v Svetem pismu nahaja v 
Lukovem evangeliju.
Spomin na ta dogodek je prva Cerkev 
v Jeruzalemu obhajala že ob koncu 4. 
stoletja. Praznovanje je bilo zelo slovesno: 
obsegalo je procesijo, pridigo in mašo, sprva 
pa še ni imelo posebnega imena. Ko se je 
praznovanje širilo, je ime dobilo po srečanju s 
starčkom Simeonom in Ano v jeruzalemskem 
templju. V ljudskem praznovanju je stopilo 
v ospredje proslavljanje Kristusa, ki ga je 
Simeon v svojem hvalospevu imenoval »luč 
v razsvetljenje poganov«. Na besede starčka 
Simeona se sklicuje starodavni bogoslužni 
običaj blagoslavljanja sveč, ki se razvije v 
procesijo s svečami. O tem obredu poroča 
znamenita romarica Silvija v svojem spisu s 
konca 4. stoletja, ki se nanaša na Jeruzalem. 
Za Rim poročilo o tem obredu in procesiji iz 
ene cerkve v drugo obstaja iz časa papeža 
Sergija I. (687–692).
Po obredu blagoslavljanja sveč »je praznik 
znan kot svečnica oziroma praznik luči. 
Hrepenenje po svetlobi je med prvobitnimi 
značilnostmi človeške narave,« piše slovenski 
etnograf Niko Kuret (1906–1995). Cerkev, 
ki je na ta dan uvedla blagoslov sveč in 
obhod z gorečimi svečami, je upoštevala 
človeško naravo in starodavno izročilo; šego 
je povzdignila v svet nadnarave, v cerkven 
obred: v njem je »luč«  
prispodoba Mesija, ki  
»razsvetljuje človeštvo«,  
mu razodeva smisel  
sveta in življenja.


