
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svete maše od 18.10. do 24.10. 2021 
Po 18.10  –  Luka 

18.00 + Albina, Marija in Martin Luzar 
(Imenje) - Š  
18.00 + Niko Hudoklin, +Martin in vsi 
++ Simončičevi – Š 
17.00 + Janez Stopar - Šmarje 

To 19.10. – Pavel od križa 
18.00 +Franc, drž. Grabnar in Vrhovšek -Š  
18.00 + Ciril Lampe - Š 

Sr 20.10. – Irena (Mira) 
6.30 za milost vere in Bož.varstvo (R.M.)- Š 
6.30 za zdravje - Š 

Če 21.10. – Uršula  
18.00 + Karel in Karolina, st.str. Pavc, 
Karel in Ana Cimerman, st.str. Jančar - Š 
18.00 + Marija Grabnar (Razdrto) - Š 
17.00  za sosesko (Mihovo) - Vrhpolje 

Pe 22.10. – Janez Pavel II. 
18.00 ++ druž. Lakner in Škerblin - Š 
18.00  živi in ++ vaščani iz Dobravice -Š 
16.00 + Kristina Rešetič (30.dan)-Šmarje 

So 23.10. – Janez Kapistran 
6.30   + Vekoslava Jereb - Š  
17.00 + Anton Cvelbar (1obl) - Šmarje 

Ne24.10.– 30. nedelja med letom - 
MISIJONSKA 

6.30  + Alojzija in Alojz Rudman 
(Groblje) - Š  
8.00  + Janez Turk, sestra in brata - Š  
10.00 + Frančišek in Frančiška Župan - Š  
8.30  za župljane - Orehovica 
8.30  + starši Zagorc in sestre -  
Orehovica 
10.00  živi in +++ vaščani iz Mihovega 
--------------------------------------------------  
Misijonska nedelja (24.10.)                 
Letos sta nas obiskala dva misijonarja, ki 
delujeta na Madgaskarju (g. Janez Krmelj 
in g. Janez Mesec) in stahvaležna za vaše 
darove. Misijonska nedelja nas bo 
spomnila na dolžnost širjenja evangelija 
doma in po svetu. Na to nedeljo bo 
nabirka namenjena za misijone.  

Svete maše od 25.10. do 31.10. 2021 
Po 25.10. – Darinka 

18.00 ++ družine Krvina in Potočar - Š  
18.00 + Stane Rešetič (Dobravica) -  Š 
17.00 ++ starši Župan  (Jav.) in Anica 
Škrabec - Šmarje 

To 26.10.– Lucijan in Marcijan 
18.00  v zahvalo za uspešno operacijo in 
dobro počutje (P.M.) – Š 
18.00 + Jožef Gornik (Dol. St. vas) - Š 

Sr 27.10. – Sabina 
6.30 v priprošnjo sv. Jožefu za družino-Š 
6.30  za zdravje (I.T.) - Š 

Če 28.10.–  Simon in Juda Tadej 
18.00 + Martin Šuštaršič – Š 
17.00 + Dragoslava Zagorc (Apnenik) - 
Šmarje 

Pe 29.10. – Mihael Rua 
18.00 + Jožefa Bregar (30. dan) – Š 
18.00 za milost vere in Bož. varstvo 
(N.M.) - Š 

So 30.10. – Marcel 
6.30   po namenu (M.N.) – Š 
17.00 +Alojz Drobež (Gomila)- Gradišče  

Ne 31.10.– 31. nedelja med letom - 
ŽEGNANJSKA 

6.30  za slovenski narod (M.H.) - Š  
6.30  + Avgust Piletič - Š  
8.00 + Marjan Banič -Š  
10.00  v zahvalo in priprošnjo (K.M) - Š  
8.30  + Antonija Drmaž (Stela in Lojze) 
– Orehovica 
8.30 + Ladislava Saje r. Somrak – Oreh. 
------------------------------------------------- 
Žegnanjska nedelja  (31.10.) je spomin 
na posvetitev cerkva, ko jih je škof 
mazilil na dvanajstih mestih. In kjer niso 
vedeli za datum posvetitve je bil skupni 
praznik na nedeljo pred praznikom Vseh 
svetih. Naša župnijska cerkev je bila 
posvečena 6. maja 1827. Posvetil jo je 
ljubljanski škof Anton – Alojzij Wolf. 
Spomin na ta dogodek pa praznujemo  na 
to nedeljo. 

Svete maše od 1.11. do 7.11. 2021 
Po 1.11. – VSI SVETI 

6.30   za vse ++ župljane - Š  
14.00 + Rafko Strmole (1obl) – Š 
14.00 + Stanislava in Ignacij Vodopivec- Š 
8.00    za vse ++ iz soseske – Groblje 
8.00    za vse ++ iz soseske – Šmarje 
10.00  za vse ++ iz soseske – Gradišče 
10.00  za vse ++ iz soseske  –  Orehovica 

To 2.11. – Spomin vernih rajnih 
6.30  za duše v vicah – Š 
18.00  po namenu svetega očeta – Š 
15.30  + Stane Zakrajšek – Šmarje 
15.30  po namenu svetega očeta– Groblje 
17.00  + Franc Borse – Gradišče 
17.00  za duše v vicah - Orehovica 

Sr 3.11. – Viktorin Ptujski 
 6.30 v čast sv. Jožefu za druž. (S.M.)- Š 
 6.30  + Nada Bambič – Š 

Če 4.11.–  Karel Boromejski 
18.00  za zdravje (S.S.) – Š 
18.00  + Ludovik Hočevar – Š 
17.00  ++ starši Božič – Šmarje 
17.00 + Jožefa Menič (30.dan)- Gradišče 

Pe 5.11. – Zaharija in Elizabeta, prvi 
petek 

18.00  za mir in domovino (I.M) – Š 
18.00 + Mihael Recelj – Š 
17.00 + Antonija Jankovič (30.d)-Šmarje 

So 6.11.– Lenart, duhovniška sobota 
6.30   za nove duh. poklice in svetost 
poklicanih (I.M.) – Š 
17.00  + Ana Zagorc – Šmarje 

Ne 7.11.– 32. nedelja med letom - 
ZAHVALNA 

6.30   za župljane – Š 
8.00  ++ Janez in Marija Krhin – Š 
10.00 + Vekoslava Jereb – Š 
8.30 + Jožefa Vivodinac – Orehovica 
10.00 + Jože in st. Rangus, st. Jakše – 
Tolsti vrh 
-------------------------------------------------- 
Če želite prejemati župnijsko glasilo 
Vinograd svetega Jerneja v elektronski 
obliki pišite na: matej.gnidovec@rkc.si 

Vsi sveti (1.11.)                          
Liturgično je to praznik vseh tistih 
kristjanov, ki niso »zabeleženi« v 
cerkvenem koledarju kot svetniki, v 
resnici pa so že sveti. In teh se ta dan 
spominjamo. Po drugi strani pa se verniki 
spominjamo svojih rajnih in tudi 
obiskujemo grobove svojcev. Obe 
stvarnosti sta medsebojno povezani. Z 
molitvami, dobrimi deli in življenjem po 
evangeliju stopamo na pot svetništva h 
kateremu smo vsi poklicani. Maše bodo 
tako kot so označene v pisnih oznanilih. 
Vsi darovi tega dne bodo namenjeni za 
obnovo potresnih poškodb naših 
cerkva. Hvala za darove ! 

Večerne molitve za rajne (1.11.)           
V ljudskem izročilu se je uveljavila 
navada, da zvečer pred praznikom Vseh 
svetih molijo po družinah molitev svetega 
rožnega venca. V župnijski cerkvi ga 
bomo molili ta večer ob 17 uri. Vabljeni! 

Spomin vseh vernih rajnih (2.11.)  
Cerkev je vpeljala ta spomin prav zaradi 
tega, da bi bili rajni deležni čim več 
duhovnih darov. V ta namen lahko 
prejmejo verniki tudi popolni odpustek 
(prejem zakramentov, Očenaš in vera). 
Vsak duhovnik lahko ta dan obhaja  tri 
svete maše (osebni namen, po namenu sv. 
očeta in za duše v vicah). Tudi ta dan ste 
lepo vabljeni k svetim mašam kot so 
zapisane v pisnih oznanilih. Darovi tega 
dne so namenjeni za pokojne omenjene 
soseske. Bog plačaj za vaše darove! 
Večina teh mašnih  namenov/darov bodo 
prejeli duhovniki, ki nimajo mašnih 
namenov. 



 

Župnijski urad Šentjernej 
Telefon: 07 338 00 16; Sestre: 07 308 10 01; g. kaplan 031 482 212 

Fb stran: facebook.com/zupnija.sentjernej 
E-pošta: zu.sentjernej@rkc.si 

Odgovarja: Anton Trpin, župnik 

Darovi za župnijske potrebe: 50€ »rože« 
Gomila – Peterlin; 230€ »rože« - Drama; 

Darovi ob pogrebih: :+Antonija Drmaž: 
3m: Pustovi, drž Cimerman, Mimica 
Kocjan; 30€ Stela in  Lojze)//           
+Jožef Koligar: 60€ sin Robert (Oreh. in 
Gor.M. polje)//                                  
+Jožefa Bregar(80let– Šentjernej): 7 maš; 
2m in 10€ Ivanka Skušek z drž //  
+Antonija Jankovič (93 let–Dol. 
Brezovica): 14 maš: 100 € hčerka Martina 
z drž; 60€ Jože Senica z drž //             
+Jožefa Menič ( 87 let – Pristavica): 25 
maš + 5 m druž. Orehek. 

Bralci beril: 
 

24.10 
8h:  Mitja Vrtačič, Rok Vrtačič 

10h: Nataša Bregar, Franci Bevec 
 

31.10 
8h:  Andreja Novak, Aleš Tomič 

10h: Vanesa Cvelbar, Patricija Luštek 
 

7.11. 
8h: Marjan Dvornik, Aleš Jarkovič 

10h: Marta Simončič, Maja Cvelbar 
 
Skrb za župnijsko cerkev: 
 Šentjernej Orehovica 

23.10 Groblje Zapuže 

30.10 Gorenje Gradišče  

Cerov Log 

6.11 Gruča Pristava 
 
 
 

 

Zahvalna nedelja (7.11.)  

Zahvalna nedelja se praznuje ob 
končanem pobiranju sadov zemlje. 
Vendar je ta nedelja lepa priložnost za 
kristjana, da v sebi prebudi tudi čut 
hvaležnosti do Boga in svojega bližnjega. 
Vse, kar smo in imamo je od Boga. Kaj 
pa imaš, česar nisi prejel, pravi sveti 
Pavel. Pa tudi svojemu bližnjemu smo 
dolžni izkazovati hvaležnost. Hvaležnost 
je tista krepost, ki prinaša srečo, tistemu, 
ki jo izraža in tistemu, ki jo dajemo. Tudi 
v župnijskem občestvu smo si dolžni 
deliti iskreno hvaležnost. Ni vse samo po 
sebi umevno, da imamo vsega duhovnega 
v izobilju, da lahko gremo vsak dan k 
maši, k spovedi, da so nam omogočena 
vsa sredstva božjega odrešenja. Včasih na 
to pozabljamo. Hvala vsem vam, dragi 
župljani, ki čutite s farovško družino. 
Vsem, ki nas z molitvijo, plemenito 
besedo in materialno podpirate. Bog vam 
povrni! Vsem sodelavcem, ki sodelujete 
pri oznanjevalnem  poslanstvu, naj vas 
spremlja Božji blagoslov. Hvala vsem 
pevcem, ministrantom, bralcem beril, 
pritrkovalcem,  vsem, ki vestno čistite 
cerkev, vsem, ki prispevate svoje darove 
za vzdrževanje svojih cerkva, vsem 
skrbnikom naših cerkva (mežnarjem). Ob 
zahvalni nedelji je prav, da se jih 
spomnite tudi s darom. 

 

Številka 15 
Leto XXXIII 

17.10. 2021 
 

Epidemija, ki jo okušamo in 
doživljamo že lep čas nas je močno 
zaznamovala. Čeprav se na prvi 
pogled zdi, da temu ni tako pa v 
resnici vsakdanja praksa to potrjuje. 
Naši medsebojni odnosi, bi se morali 
bolj okrepiti v čutu solidarnosti, pa 
smo vedno bolj »rimski homo homini 
– lupus« - človek človeku –volk. 
Institucije,  ki naj bi služile ljudem so 
se močno spremenile v korist sami 
sebi s težnjo po dobičku. Zaradi 
elektronskega komuniciranja in mask 
so se odnosi ohladili. Pogovarjamo 
se vedno manj, gledamo in 
pogovarjamo se le čez masko in pod 
njo lahko delamo mnoge obrazne 
poteze, ali veselja, žalosti, 
hvaležnosti ali maščevanja. Vedno pa 
ostaja človek tisti, ki je odgovoren za 
svoje ravnanja in dejanja. Če je to 
močna osebnost, ki se zna ravnati in 
sprejeti razmere, ki jih je človek 
povzročil, bo znal vse to sprejemati 
in spreminjati v dobro, korist sebi in 
skupnosti. Vsak posameznik je 
delček družbe, del vesolja, ki ga 
lahko plemeniti ali pa uničuje. 
Bodimo ustvarjalci lepih odnosov! 
 
 

 

 

November je mesec, ki je naravnan 
na misli na naše pokojne. Ti ljudje, 
ki so živeli pred nami nas lahko 
marsičesa učijo. Učijo nas živeti 
življenja ki je vredno, lepo in 
smiselno. Vsak, ki se rad spominja 
svojih najdražjih, pa če tudi niso bili 
»svetniški«ljudje lahko vzame iz 
njihovega opusa marsikatero misel, 
izkušnjo ali pa tudi trpkost. Za 
kristjana pa je mesec november čas 
molitve in darovanja za naše 
pokojne. Kdor ima spoštljiv odnos 
do rajnih pokaže svojo človeško, 
kulturno in krščansko držo. Tudi 
neverni imajo svoj odnos do 
pokojnih, sicer ne bi polagali cvetja 
in prižigali sveče na grobovih. 
Pokopališča bodo v teh dneh 
ožarjena v lučeh in cvetju. Ne 
pozabimo molitvenega spomina na 
vse tiste, ki nimajo svojega groba in 
ga nikoli ne bodo imeli. Vsem tem 
namenimo molitev, ob skupnem 
grobu prižgimo še svečko za 
pozabljene. Še lepše pa bo, če bomo 
prižgali tudi kdaj med letom. Vsak 
spomin na rajne je bogato poplačan 
tistim,ki naredijo kaj dobrega. Hvala! 


