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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

Koncert “Bog je z nami”
OPZ župnije Jarše vabi na koncert pod naslovom “Bog je z 
nami”, ki bo v nedeljo, 26. februarja, ob 18. uri v naši kapeli. 
Veseli bomo prav vsakega, ki nam bo prisluhnil. Lepo vabljeni.

Projekt POTA Ukrajina 2022
Štiri dekleta smo se lansko poletje odpravile na misijon v 
Ukrajino, k Marijinim sestram čudodelne svetinje. Sestre so se 
bile zaradi vojne primorane umakniti iz Kijeva na skrajni zahod 
države, kjer še naprej živijo lastno poslanstvo. Pri širjenju miru, 
ljubezni in Božjega imena smo jim priskočile na pomoč in 
obenem tudi same doživele duhovno obnovo. 
Neprecenljivo izkušnjo bi rade delile tudi z vami v soboto, 
18. februarja 2023, ob 18.45, v župnijskih prostorih. Vljudno 
vabljeni!

Vrtec Dominik Savio Karitas Domžale vabi k vpisu v šolsko leto 
2023/24. Vloge so dostopne na spletni strani, rok za oddajo 
vlog pa je 20. februar.

Krašenje in čiščenje cerkve po naseljih
• 19. februar, 7. nedelja med letom

Zgornje Jarše
• 26. februar, 1. postna nedelja

Rodica/Češminova/Bernikova/okolica
• 5. marec, 2. postna nedelja

Slomškova/Jelovškova
• 12. marec, 3. postna nedelja

Spodnje Jarše/Petrovčeva/Trdinova/okolica

Kateheza za odrasle »Hočem živeti« bo v nedeljo, 12. marca, ob 
20. uri v župnišču. Lepo vabljeni. 

Slavljenje »Živi na polno« bo v nedeljo, 19. februarja,  
ob 20. uri v kapeli. 

Molitvena ura Božjega Usmiljenja bo v ponedeljek,  
27. februarja, po večerni sv. maši.

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. marca, dopoldan.

Veliko Samarijanov 
iz tistega mesta je 

začelo verovati vanj 
zaradi ženinih besed: 

»Vse mi je povedal, 
kar sem storila.« Ko 

so Samarijani prišli k 
njemu, so ga prosili, 

naj ostane pri njih; in 
ostal je tam dva dni. 

Zaradi njegove besede 
jih je še veliko več 

začelo verovati. Ženi 
pa so govorili: »Ne 

verjamemo več zaradi 
tvojega pripovedovanja, 

kajti sami smo slišali in 
vemo, da je on resnično 

odrešenik sveta.« 

Jn 4,39-42

Jezus, pomagaj mi ...

Jezus, tudi letos me vabiš, da stopim na pot priprave na veliko 
noč. Zavedam se, da si me letos našel z istimi dvomi in nemirom 
kot lani. Odpusti mi, ker vedno, ko se spravljam k molitvi, najdem 
tisoč izgovorov. Kljub temu si Ti vedno tu, ob meni in mi prideš 
nasproti, ko mi pojemajo moči, zato si želim, da bi bil s Teboj. 

Jezus, ko utrujen in izčrpan stopaš proti Golgoti, vidim, kako 
čudovito je življenje. Vsak namreč, ki se dá na razpolago in prinaša 
srečo drugim - zapostavljenim, bolnim, tistim, ki jih nihče nima rad 
- ugotovi, da ima življenje ob Tebi smisel. 

Zato, Jezus, mi pomagaj, da v mojem življenju ne bo zmanjkalo 
Tvoje besede, da Te bom bolje spoznal, da se bom postil, ne da bi 
to dajal na veliki zvon, da bom učinkovito orodje Tvoje dobrote, 
da bo moja molitev kot sončni žarek med oblaki in predvsem da 
Te ne bom nehal iskati. 

Jezus, pomagaj mi tudi, da bo ta postni čas čas miru in 
premišljevanja, misli na to, kolikokrat sem pozabil nate, medtem 
ko si ti trpel in umrl za vsakogar od nas. Jezus, vem, da želiš, da Te 
gledam v oči in tako odkrijem veselje v tem, da Ti sledim. 

Jezus, vse to mi pomagaj. Amen.

Rafa Gonzáles

13. februar - 12. marec 2023

leto XXXIII 
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Razpored svetih maš,
mašnih namenov in nekaterih dogodkov

13. po. Doma ni sv. maše 

14. to. Doma ni sv. maše 

15. sr. Doma ni sv. maše 

16. če. Doma ni sv. maše 

17. pe. Doma ni sv. maše 

18. so. K 18  + Janez Jazbec obl
Predavanje o izkušnji misijon v 
Ukrajini 2022

19. ne.
K 8
C 10

7. nedelja med letom
Za žive in rajne župljane

 + Peter Bider ml. in st., ter 
Ivana

20. po. Doma ni sv. maše 

21. to. K 18  + Jakob Jamšek 30. dan
 + Marija Jeretina

Redna seja ŽPS
24-urno češčenje SRT

22. sr.

K 630

K 18

Sedež apostola Pavla
Pepelnica 

 + Zdravko Ručigaj
 + Alfonz Andrej Gnidovec

23. če.
K 18

Polikarp, škof in mučenec
 + starše in sestro Temlin

24. pe.

K 18

Matija, apostol 
Molitev KP / sodelavci Karitas

 + Ivanka Volčini obl

25. so. K 18  + Tine in Francka Hauptman

26. ne.
K 8
C 10
C 14
K 18

1. postna nedelja
Za žive in rajne župljane

 + Lojze Ručigaj
Molitev KP / molitvena skupina
Koncert OPZ župnije Jarše

27. po. C 18  + Ivana Moneta
Molitvena ura Božjega Usmilj.

28. to. C 18  + Marija Zorman

01. sr. K 630  + Agata Pirnat

02. če. K 18 Za duhovne poklice
Molitvena ura za duh. poklice

03. pe.

K 18

Prvi petek v mesecu 
Molitev KP / molitvena skupina

 + Franc Urbanija 

04. so. K 18  + Alfonz Andrej Gnidovec

05. ne.
K 7
K 8
C 10
C 14

2. postna nedelja
Izpostavljeno Najsvetejše
Za žive in rajne župljane

 + Lado Jeretina obl
Molitev KP / družine in zakon. 
skupine

Darovanje za Bogoslovno semenišče

06. po. C 18  + Ciril Zorman

07. to.
C 18

Perpetua in Felicita, mučenki
 + Tone Kelhar

08. sr. K 630  + Antonija Kralj 

09. če. K 18  + iz družine Srša in Katarina 
Kobilica

10. pe.
K 18

Molitev KP / mladinci
 + Agata Pirnat 

11. so. K 18  + Frančiška Kokalj

12. ne.
K 8
C 10
C 14

3. postna, papeška nedelja
Za žive in rajne župljane

 + Marta in Gorazd Mal 
Molitev KP / bralci Božje  
besede

Razpored bralcev
Božje Besede in sestavljalcev uvodov

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

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

M
t 

4
,1-

1126. ne.
K 8
C 10

1. postna nedelja
R. Lavrač, B. Planinšek
N. Cotman, T. Gorjup

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

M
t 

17
,1-

905. ne.
K 8
C 10

2. postna nedelja
P. Ručigaj, T. Ručigaj
I. Košenina, S. Podpeskar

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

12. ne.
K 8
C 10

3. postna, papeška nedelja
B. Presekar, S. Kelhar
M. Ručigaj, M. Joger Jn

 4
,5

-4
2

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

Jn
 9

,1-
4

119. ne.
K 8
C 10

4. postna nedelja
R. Lavrač, B. Planinšek
N. Cotman, T. Gorjup

Pepelnična sreda, začetek postnega časa
Na pepelničino sredo, 22. februarja, 
začenjamo postni čas. Ta dan je poleg 
velikega petka edini dan v letu, ko velja strogi 
post. Prav je, da na pepelnico naredimo 
osebni sklep, čemu se bomo v postnem času 
odrekli. Pri odpovedovanju začnimo z malimi 
stvarmi in pri zadanih ciljih vstrajajmo.
»Spreobrni se in veruj evangeliju!«
Besede »Spreobrni se in veruj evangeliju!« 
izreče duhovnik, ko na pepelnično sredo 
potrese pepel na glavo. Verovati evangeliju 
pomeni verovati v držo ljubezni in ne 
egoizma, pa naj ves svet še tako trdi, da je 
le-ta edini način preživetja. Verovati v pot 
odnosov in povezanosti in ne zaskrbljenosti 
zase, pa čeprav je včasih veliko stvari, ki 
človeka držijo zagledanega vase. Pepel 
je simbol človekove minljivosti, krhkosti, 
moralne in bivanjske omejenosti.
Je simbol spokornosti, da bi priznali svoje 
zgrešnosti ter upali v Božje usmiljenje in 
hkrati simbol človekove pokore, spokorje- 
nosti, želje spremeniti kaj v življenju, morda 
celo spremeniti kakšno področje v življenju. 
Morda se včasih niti ne zavedamo, da 
hodimo po napačni poti.
Letošnji postni čas je priložnost, da 
spremenimo ‘delček sebe’, zato ne čakajmo 
in si zadajmo konkretno postno akcijo.

24-urno češčenje Svetega Rešnjega Telesa
Tudi letos bo v naši župniji 24-urno češčenje 
Svetega Rešnjega Telesa v naši kapeli. To je 
lepa spodbuda oz. priložnost, da naredimo 
nekaj več za rast osebne vere.

Češčenje bomo začeli s sveto mašo v torek, 
21. februarja, ob 18. uri, in ga zaključili na 
pepelnično sredo z večerno sveto mašo.
Pred kapelo bo na voljo razpored, kamor se 
lahko vpišete za češčenje. Zaželjeno je, da so 
vsako uro pred Najsvetejšim vsaj trije molilci.
Vsak župljan naj si čas češčenja izbere sam; 
priporočljivo je, da preživi v molitvi pred 
Najsvetejšim vsaj pol ure. Naj bo to čas 
milosti in blagoslova za našo župnijo in za 
vsakega izmed nas.

Molitev križevega pota v naši župniji
V postnem času bomo v naši župniji skupaj 
premišljevali Jezusovo trpljenje ob križevem 
potu vsak petek ob 17.30 v kapeli, ter ob 
nedeljah ob 14. uri v cerkvi.
Razpored skupin, ki bodo vodile križev pot:
1. postna nedelja: molitvena skupina;
2. postna nedelja: družine in zakon. skupine;
3. postna nedelja: bralci Božje besede;
4. postna nedelja: člani ŽPS / post. romanje;
5. postna nedelja: dekanijski križev pot na 
Sveto Trojico nad Dobom;
cvetna nedelja: pevci cerkvenih zborov.

Slovenska karitas zbira sredstva za pomoč 
ob potresu v Turčiji in Siriji
Slovenska karitas odpira račun za pomoč 
prizadetim ob potresu, ki je prizadel 
jugovzhodni del Turčije in severni del 
sosednje Sirije. Uničene so številne zgradbe 
in infrastruktura. Mnogi so ostali brez vsega. 
Kljub temu, da je bila temperatura zraka 
v številnih pokrajinah v regiji pod ničlo, so 
ljudje začeli čakati ob ognjih, ki so jih zakurili, 
in v svojih vozilih. Razmere so zelo težke.
Svoj dar lahko posredujete s SMS sporočilom 
KARITAS5 ali KARITAS10 na 1919 ali z 
nakazilom na:
Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 
Ljubljana, TRR: SI56 0214 0001 5556 761
Namen: POTRES TURČIJA-SIRIJA
Sklic: 00 626


