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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

jutranjih urah vstajenjska procesija z Najsvetejšim. 
Skrivnost vstajenja lahko razumemo samo v moči vere, ki 
je presežni Božji dar. Čeprav k razumevanju verske resnice 
pripomorejo številni materialni dokazi, je vera v Kristusovo 
vstajenje sad vzgoje in osebne duhovne poti. Kristjani verujemo 
v Jezusovo vstajenje zaradi pričevanj oseb, ki se jim je Jezus 
prikazal po vstajenju in jim z očitnimi znamenji dokazal svojo 
istovetnost.
Velika noč je praznik veselja in upanja. Veselje kristjani izražamo 
z vzklikom aleluja, ki je v velikonočnem času na poseben način 
izpostavljen. Izhaja iz hebrejskih besed Hallelu in Yah, kar pomeni 
slavite Jahveja, to je Boga.

Srečanje za starše pripravnikov na prejem zakramenta sv. 
birme (starši veroučencev 6., 7. in 8. razreda) bo v četrtek,  
16. marca, ob 19. uri v župnišču. Udeležba na srečanju je obvezna. 
V kolikor se ta dan srečanja ne morete udeležiti, si najdite 
zamenjavo oz. nekoga, ki vas bo zastopal.

Krašenje in čiščenje cerkve po naseljih
• 19. marec, 4. postna nedelja

Srednje Jarše
• 26. marec, 5. postna, tiha nedelja

Zgornje Jarše
• 2. april, 6. postna, cvetna nedelja

Rodica/Češminova/Bernikova/okolica
• 9. april, velika noč

Slomškova/Jelovškova

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. marca, ob 20. uri. 

Molitvena ura Božjega Usmiljenja bo na veliki petek, 7. aprila, 
ob 15. uri v cerkvi.

Redno srečanje sodelavcev Karitas bo v ponedeljek, 13. marca, 
ob 19. uri v sejni sobi župnišča. Sodelavci, lepo vabljeni.

Redna seja ŽPS bo v torek, 14. marca. Začeli bomo s sv. mašo 
ob 18. uri v cerkvi. Člani in članice, lepo vabljeni.

Bolne in ostarele po domovih bom obiskoval v petek (pred 
cvetno nedeljo), 31. marca, dopoldan.  
V kolikor želite pred veliko nočjo prejeti zakramente na dom 
(poleg tistih, ki jih že redno prejemate), mi to prosim sporočite.

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 4,41-42

Si negotov?
»Jaz sem luč sveta.  
Kdor hodi za menoj, ne bo hodil  
v temi, temveč bo imel luč  
življenja.« Jn 8,12

Si lačen? 
»Jaz sem živi kruh, ki sem prišel  
iz nebes. Če kdo jé od tega kruha,  
bo živel vekomaj.« Jn 6,51

Si zmeden, ne veš kam? 
»Jaz sem vrata. Kdor stopi skozme,  
se bo rešil; hodil bo noter in ven in  
bo našel pašo.« Jn 10,9

Te ljudje razočarajo?
»Jaz sem dobri pastir.  
Dobri pastir da svoje življenje za ovce.« Jn 10,11

Se sprašuješ, kaj se bo zgodilo po smrti?
»Jaz sem vstajenje in življenje: kdor vame veruje, bo živel, tudi 
če umre; in vsakdo, ki živi in vame veruje, vekomaj ne bo umrl. 
Veruješ v to?« Jn 11,25-26

Veruješ v to ... vstajenje in večno življenje?
Naj Te skrivnost velikonočnega jutra napolni z milostjo in veseljem, 

da bomo tudi mi nekoč po Njem rojeni za večno življenje.

Matjaž Križnar, žpk s sodelavci

13. marec - 9. april 2023

Sveto velikonočno tridnevje
Bogoslužje velikega tedna nas usmerja v 
največjo skrivnost naše vere, v Kristusovo 
vstajenje. Vrhunec velikega tedna je 
velikonočno tridnevje: veliki četrtek, veliki 
petek in velikonočna vigilija na veliko soboto, 
ki nas uvede v veliko noč.
Ti dnevi vsebujejo najgloblje sporočilo 
krščanstva: pripovedujejo o trpljenju, smrti 
in vstajenju Božjega Sina Jezusa Kristusa ter 
o postavitvi zakramentov svete evharistije 
in mašniškega posvečanja. Velikonočno 
tridnevje Gospodovega trpljenja in vstajenja 
se začne z večerno mašo na veliki četrtek, ima 
svoje središče v velikonočni vigiliji in se konča 
z večernicami nedelje Gospodovega vstajenja.

Veliki četrtek
Veliki četrtek je praznik evharistije in praznik 
duhovništva. Na ta dan se spominjamo, 
kako je Jezus obhajal zadnjo večerjo s 
svojimi apostoli. Pri tej zadnji večerji je 
postavil zakrament sv. maše ali evharistije 
ter zakrament mašniškega posvečenja. Jezus 
je pri zadnji večerji izročil svoje telo in kri v 
jed in pijačo. Obenem je postavil zapoved 
medsebojne ljubezni, kar je simbolično storil 
z gesto umivanja nog učencem. Pri hvalnici 
se še zadnjič oglasijo zvonovi in orgle, ki 
potem utihnejo vse do velikonočne vigilije, 
na veliko soboto zvečer. Tišina, brez petja 
orgel in zvonov, nas spominja na žalost in 
trpljenje Jezusa, ki je po krivici obsojen, trpi 
zaradi naših grehov. Ljudsko izričilo imenuje 
to dejanje z besedami, da »zvonovi romajo 
v Rim«. Po zaključku maše duhovnik s 
spremstvom prenese posodo s posvečenimi 
hostijami, zakramentalno navzočega Jezusa, 
iz tabernaklja v »ječo«, ki predstavlja 
Jezusovo trpljenje v vrtu Getsemani; po  maši 
pa razkrije oltarje, kar ponazarja odvzem 
svobode in človeškega dostojanstva Jezusu 
Kristusu.

Veliki petek
Na veliki petek se spominjamo Jezusovega 
trpljenja in smrti na križu. Na ta dan je strogi 
post. Veliki petek je edini dan v cerkvenem 
letu, ko ne obhajamo sv. maše. Ob 15. uri, 
ko se spominjamo ure Jezusove smrti na 

križu, molimo križev pot oz. molitveno uro 
Božjega Usmiljenja. Med obredi velikega 
petka beremo poročilo o Jezusovem trpljenju 
iz Janezovega evangelija, častimo križ v 
znamenje hvaležnosti in spoštovanja ter v 
slovesnih prošnjah med drugim prosimo za 
družbo in njene voditelje, za drugače verujoče 
in neverujoče, za cerkvene potrebe kot tudi 
za odnose z judovsko skupnostjo. Ob koncu 
obredov velikega petka je obhajilni obred. 
Duhovnik posvečene hostije prinese iz »ječe«, 
kamor so bile odnesene na veliki četrtek, z 
njimi obhaja sebe in vernike, po zaključku 
obreda pa jih odnese v »Božji grob«.

Velika sobota
Na veliko soboto zjutraj duhovnik blagoslovi 
velikonočni ogenj in vodo, s katerima verniki 
pokadijo in pokropijo domove. Kjer še kurijo 
na trda goriva, gospodinje na ognju, ki ga 
zanetijo z blagoslovljenim velikonočnim 
ognjem, pripravljajo velikonočne dobrote. 
Velika sobota je dan celodnevnega čaščenja 
Jezusa v Božjem grobu, kamor je bil prenesen 
na veliki petek.
Velikonočni blagoslov jedil ima posebno 
simboliko. Namen blagoslova je, da se zavemo 
Božje dobrote in darov, ki smo jih prejeli 
od Boga, ter da začutimo Božjo bližino in 
navzočnost v vsakdanjem življenju. Blagoslov 
prebudi misel in hvaležnost za milosti, ki 
izhajajo iz velike noči. Velikonočna jedila v 
domu in družini ustvarjajo »Božje okolje« in 
so podoba velikonočne večerje, ki jo je Jezus 
obhajal s svojimi učenci, in hkrati podoba 
daritve sv. maše – velikonočne gostije, na 
katero smo vsi povabljeni.
Velikonočno praznovanje začnemo z 
velikonočno vigiijo, ki nas s slovesnim 
bogoslužjem uvede v skrivnost Kristusovega 
vstajenja. Pri tem imata poseben pomen 
hvalnica velikonočni sveči, ki predstavlja 
vstalega Kristusa, in krstno bogoslužje oz. 
obnovitev krstnih obljub.

Velika noč
Velika noč je največji krščanski praznik. Ta dan 
se spominjamo največjega čudeža in temelja 
naše vere, ki je vstajenje Jezusa Kristusa od 
mrtvih. Po starodavni slovenski navadi je 
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Razpored svetih maš,
mašnih namenov in nekaterih dogodkov

13. po. C 18  + Ivan in Ivana Moneta
Srečanje župnijske Karitas

14. to. C 18  + Frančiška Habjan
Redna seja ŽPS

15. sr. K 630 Za zdravje

16. če. K 18
Ž 19

 + Anton Volf obl
Sestanek za starše birmancev

17. pe.
K 18

Molitev KP / birmanci
 + Jože Urbanc

18. so.
K 18

Jožef, Jezusov rednik
 + Frančiška in Valentin  
Hauptman

19. ne.
K 8
C 10
D 15

4. postna nedelja
Za žive in rajne župljane

 + družine Hafner in Lebar
Molitev KP / župnijsko postno 
romanje v Dobrovo

20. po. C 18  + Alojz Mav obl

21. to. C 18  + Kristina Orehek

22. sr. K 630 V čast Svetemu Duhu

23. če. K 18  + Jožefa Zalokar

24. pe.
K 18

Molitev KP / molitvena skupina
 + Marjan Križnar

25. so.
C 10
K 18

Gospodovo oznanjenje
 + Marija in Janez Novak obl
 + bratje Pirnat

Premik ure na poletni čas

26. ne.
K 8
C 10
D 15

5. postna, tiha nedelja
Za žive in rajne župljane

 + starše Merela in teto Marijo
Dekanijski križev pot na Sveto 
Trojico nad Dobom

27. po. C 19  + Marta Mal

28. to. C 19  + Ignac Žargi

29. sr. K 630  + Antonija Kralj

30. če. K 19  + Janez Juhant

31. pe. D 7

K 19

Dekanijski spovedni dan
Molitev KP / mladinci

 + Pavla in Stanko Černetič obl

01. so. K 19  + Stane Gerbec obl

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

6. postna, cvetna nedelja
Izpostavljeno Najsvetejše
Za žive in rajne župljane

 + Lado Konjar obl
Molitev KP / pevci cerkvenih 
zborov

03. po. C 19  + Stane Osenk

04. to. C 19  + Alojzija Sedeljšak obl

05. sr. K 630  + Tone Kelhar

06. če.
ST 9
C 19

Veliki četrtek
Krizmena sv. maša
Za duhovne poklice
Molitvena ura pri božjem grobu

07. pe.
C 15
C 19

Veliki petek
Molitvena ura Božjega Usmiljen.
Obredi velikega petka

08. so.
C 7

C 9
K 11
C 15
K 16

C 19

Velika sobota
Blagoslov ognja / celodnevna 
molitev pri božjem grobu
Blagoslov jedil
Blagoslov jedil
Blagoslov jedil
Blagoslov jedil
Velikonočna vigilija

 + starše Cerar

09. ne.
C 530

K 8
C 10

VELIKA NOČ
Vstajenska procesija
Za žive in rajne župljane

 + Vinko in Marija Lipovec
 + Kristina Orehek

Darovanje (»ofer«) za župnišče

Razpored bralcev
Božje Besede in sestavljalcev uvodov

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

25. so.
C 10
K 18

Gospodovo oznanjenje
M. Presekar, V. Pograjc
R. Poljanšek, I. J. Kumše Lk

 1
,2

6-
38

26. ne.
K 8
C 10

5. postna, tiha nedelja
B. Presekar, S. Kelhar
S. Podpeskar, B. Matzele Jn

 1
1,1

-4
5

01. so. K 18 M. P. Omahen, R. Poljanšek

M
t 

26
,14

-7
5

02. ne.
K 8
C 10

6. postna, cvetna nedelja
V. Pograjc, B. Planinšek
I. Košenina, T. Gorjup

06. če.
C 19

Veliki četrtek
P. Ručigaj, T. Ručigaj

07. pe.
C 19

Veliki petek
I. J. Kumše, I. Košenina

08. so.
C 19

Velika sobota
J. Pirnat, M. Joger,  
B. Matzele, S. Podpeskar,  
M. P. Omahen

Lk
 2

4
,1-

12
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09. ne.
C 530

K 8
C 10

Velika noč
J. Pirnat, M. Joger
B. Presekar, R. Lavrač
S. Podpeskar, M. P. Omahen

10. po.
K 8
C 10

Velikonočni ponedeljek
V. Pograjc, T. Ručigaj
N. Cotman, T. Gorjup M

t 
28

,8
-1

5

15. so. K 19 M. Presekar, I. J. Kumše

Jn
 2

0
,19

-3
1

16. ne.
K 8
C 10

2. velikonočna, bela nedelja
S. Kelhar, B. Planinšek
B. Matzele, V. Pograjc

Praznovanje Velikega tedna v naši župniji
Cvetno nedeljo bomo obhajali v nedeljo, 2. 
aprila. S to nedeljo vstopamo v praznovanje 
Velikega tedna. Spominjamo se Jezusovega 
slovesnega vhoda v mesto Jeruzalem. V 
spomin na ta dogodek blagoslavljamo 
zelenje in butarice. Oljčne vejice boste lahko 
prejeli že na tiho nedeljo, dar za oljčne 
vejice bomo letos namenili za vzdrževanje 
župnišča.
Blagoslovi zelenja na cvetno nedeljo bodo 
pri obeh nedeljskih svetih mašah, slovesni pa 
pri sveti maši ob 10. uri v cerkvi. V primeru 
lepega vremena se k blagoslovu zberemo 
pred cerkvijo in gremo nato v slovesnem 
sprevodu skupaj v cerkev.

Spodbujamo vse veroučence, da doma 
izdelate butarice. K jutranji maši ob 8. uri 
bodo člani TD Jarše-Rodica k blagoslovu 
prinesli butaro velikanko.
Ta dan bo od 7. ure naprej priložnost za sveto 
spoved.
Obredi velikega četrtka bodo ob 19. uri v 
cerkvi. Nato ste lepo vabljeni k molitvi z 
Jezusom na Oljski gori. Molili bomo za nove 
duhovne poklice. 
Na veliki petek je strogi  
post. Ob 15. uri, ob uri  
Jezusove smrti, bomo v  
cerkvi molili uro Božjega  
Usmiljenja.
Obredi velikega petka se  
pričnejo ob 19. uri v cerkvi.  
Po obredih vabljeni še k  
pobožnosti križevega pota. 
Na veliko soboto zjutraj ob 7. uri bo pred 
cerkvijo blagoslov ognja in vode. Preko 
celega dneva pa ste lepo povabljeni k molitvi 
pri Božjem grobu. Najsvetejše bo v cerkvi 
izpostavljeno od 7. do 9. ure in od 15.30 do 
17. ure.
Blagoslov velikonočnih jedil bo ob 9. uri v 
cerkvi, ob 11. uri v kapeli, ob 15. uri v cerkvi in 
ob 16. uri v kapeli župnišča. 
Velikonočna vigilija, najslovesnejše 
bogoslužje vsega cerkvenega leta, bo ob 19. 
uri.
Vstajenjska procesija na veliko noč bo ob 
5.30 zjutraj. V procesiji hodimo po dva in 
dva, ter sodelujemo s petjem velikonočnih 
pesmi ter zbrano molitvijo in tihoto. 
Vrstni red procesije je sledeči: na začetku 
kip Vstalega Zveličarja, sledijo otroci, fantje 
in moški, pevci, manjša bandera, ministranti, 
svetilki, nebo z Najsvetejšim, ter nato dekleta 
in žene.
Na veliko noč bodo slovesne svete maše ob 
6. (5.30 vstajenska procesija), 8. in 10. uri.
Pri vseh svetih mašah na veliko noč bo 
darovanje (»ofer«) za vzdrževanje župnišča. 
Za vsak vaš iskren dar Bog povrni!
Na velikonočni ponedeljek bo sveta maša 

ob 8. uri v kapeli in ob 10. uri v cerkvi.
Od velike noči do bele nedelje praznujemo 
velikonočno osmino kot en sam velikonočni 
praznik, zato vsak dan povabljeni v večjem 
številu k sv. mašam, oziroma k molitvenim 
uram Božjega Usmiljenja.

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 (18.30) v kapeli, ter 
ob nedeljah ob 14. uri v cerkvi.
Razpored skupin, ki bodo vodile križev pot:
4. postna nedelja: člani ŽPS / župnijsko 
postno romanje;
5. postna nedelja: dekanijski križev pot na 
Sveto Trojico nad Dobom;
cvetna nedelja: pevci cerkvenih zborov.

Devetdnevnica Božjega  
Usmiljenja
Devetdnevnica Božjega  
Usmiljenja bo potekala  
od velikega petka (ob  
15. uri v cerkvi) do  
sobote, 15. aprila,   
kot priprava na belo  
nedeljo – nedeljo  
Božjega Usmiljenja. 
Namen je spreobrnjenje vsakega človeka, 
vsega sveta in spoznanje neizmernega 
Božjega Usmiljenja.
Na veliko soboto jo bomo molili pol ure pred 
večerno sv. mašo, na velikonočno nedeljo 
pred 10. sv. mašo, na velikonočni ponedeljek 
pred 8. sv. mašo, ter vse ostale dneve 
(vključno s soboto) pol ure pred sv. mašami.

Bela nedelja - nedelja Božjega Usmiljenja
Obhajamo belo nedeljo, spomin na čase, ko 
so na veliko noč krščevali. Novokrščenci so 
si takrat nadeli belo tuniko, belo oblačilo in 
jo kot znak veselja in pričevanja vere javno 

nosili ves teden. Prihodnjo nedeljo pa so 
jih odložili. In spomin na to se ta nedelja 
imenuje bela nedelja, hkrati pa je  to tudi 
nedelja Božjega Usmiljenja.
To nedeljo je za nedeljo Božjega Usmiljenja 
določil blaženi papež Janez Pavel II., ko je 
poljsko redovnico Marijo Favstino Kowalsko, 
posebno glasnico Božjega Usmiljenja, 
razglasil za svetnico in ob tem dejal, da 
se bo druga nedelja po veliki noči »odslej 
v vsej Cerkvi imenovala nedelja Božjega 
Usmiljenja.«

Ministrantske vaje v Velikem tednu
Vse ministrante (tako maljše kot starejše) 
prosim za zanesljivo udeležbo na vseh vajah 
v Velikem tednu. Obvezne ministrantske vaje 
bodo na veliki četrtek ob 18. uri, na veliki 
petek ter veliko soboto pa ob 17.30 uri v 
cerkvi. Starše prosim za razumevanje.

Veroučna srečanja v času praznikov
V dneh pred velikonočnim tridnevjem bo 
med rednimi veroučnimi urami spovedovanje. 
Za razrede, ki imajo verouk v četrtek (veliki 
četrtek), bo spovedovanje že teden prej, 
da se bodo lahko udeležili sv. maše na dan 
zadnje večerje - postavitve zakramenta 
sv. evharistije. V tednu po veliki noči imajo 
otroci veroučne počitnice, tako da v tem 
času ne bo rednih veroučnih srečanj. 
Namesto tega se naj otroci (skupaj s starši) 
udeležijo obredov velikega tedna.

Spovedovanje pred veliko nočjo
Možnost za sv. spoved bo v petek, 31. marca, 
od 7. do 19. ure, v Domžalah, kjer bo potekal 
dekanijski spovedni dan. Skozi ves dan bodo 
spovedovali dekanijski duhovniki.
Zaradi pomankanja duhovnikov posebne 
spovedi pred prazniki (med sv. mašami) v 
naši župniji ne bo. Kdor želi, lahko zakrament 
sv. spovedi prejme pri domačem župniku, in 
sicer po dogovoru oz. pred ali po sv. maši. 
Možnost za sv. spoved bo do cvetne nedelje.


