
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svete maše od 8.11. do 14.11. 2021 
Po 8.11.–  Bogomir 

18.00 + Ana Vodopivec (1obl) - Š  
18.00 + Jožefa Jordan (20 let) in Janez 
(10 let) – Š 
17.00 + Antonija, Slavko in stari starši 
Turk - Gradišče  

To 9.11. – Posvetitev lat. bazilike, 
Teodor 

18.00 + za Šentjernejske talce – Š 
18.00 + Ljudmila Jakoš – Š 
17.00 + Jožefa Menič - Pristavica 

Sr 10.11. – Leon Veliki 
6.30  + Ivan Jerele – Š 
6.30 + Nada Bambič (sodelavke) - Š 

Če 11.11. – Martin 
18.00 + Franc Gorišek - Š 
18.00 +Anton Homan - Š 
18.00 + Peter Dolenec – Š 
17.00 + Martin Grubar - Šmarje 
17.00 v čast sv. Martinu za sosesko- 
Groblje 

Pe 12.11. – Jozafat 
18.00 + Stanislav Rešetič  - Š 
18.00 + Jana Penca/Slabe - Š 
17.00 + Jože in st. Potočar, Marija 
Miklavčič - Gradišče 

So 13.11. – Stanislav Kostka 
6.30   + Jožefa Bregar - Š  
17.00 + Anton Cvelbar – Šmarje 
17.00 + Jože in Ema Simončič - Orehov. 
17.00 + Stanislav in st. Žagar - Groblje 

Ne 14.11.– 33. nedelja med letom  
6.30  + Franc in Albina Košak (Drama)-Š  
8.00  + Marjan Banič - Š  
10.00 + Stanko Maznik- Š  
8.30  + starši  Kuhar - Orehovica 
8.30  vsi ++ Guštinovi in Junčevi – Oreh. 
10.00  v čast sv. Martinu za polja in 
vinograde - Groblje 
--------------------------------------------------  
Če želite prejemati župnijsko glasilo 
Vinograd svetega Jerneja v elektronski 
obliki pišite na: matej.gnidovec@rkc.si 

Svete maše od 15.11. do 21.11. 2021 
Po 15.11. – Albert 

18.00 ++  druž. Lakner in Škreblin – Š 
18.00 za zdravje in v zahvalo (L.L.) – Š 
17.00 +Marija Piletič (30.d) – Dol.St.Vas 

To 16.11.–  Jedrt, Marjeta Škotska 
18.00 + Karel Žnidaršič – Š 
18.00  + Andrej Vide – Š 
17.00 vsi Zagorčevi (Možinetovi)-Šmarje 

Sr 17.11. –  Elizabeta Ogrska 
6.30  + Kristina Rešetič – Š 
6.30 + Pavel Barič - Š 
Če 18.11.–  Posvetitev bazilik sv. Petra 

in Pavla, Karolina 
18.00 + Jožef Gorišek – Š 
18.00 v zahvalo za zdravje (L) – Š 
17.00 + Ljudmila in Jožef  Kovačič 
(Ostrog) - Groblje 

Pe 19.11. – Matilda 
18.00 + Ana in Alojz Majzelj – Š 
18.00 + Karel Pavc (30. dan) – Š 
17.00 + Jože Učjak (30. dan) –Orehovica 
17.00 + st. in ++ Lekšetovi - Groblje 

So 20.11. – Edmund 
6.30  + Antonija Jankovič – Š 
17.00 + Pepca Piletič, Nežka in Mici 
Krhin - Gradišče  
17.00 + Marija Borsan - Čadraže 

Ne 21.11.– KRISTUS KRALJ 
VESOLJSTVA 

6.30  za župljane - Š  
8.00 + Franc Zagorc (Šm. vas) in družina 
Zagorc (Vratno) - Š  
10.00 + Terezija in Albin Gorenc, Franc 
Kulovec - Š  
8.30  ++ družine Gorenc, v zahvalo in 
blagoslov - Orehovica 
------------------------------------------------- 
Skrb za župnijsko cerkev: 
 Šentjernej Orehovica 

13.11. Dolenje Gradišče Tolsti Vrh 

20.11. Imenje  

Hrastje 

27.11. Javorovica Orehovica 
 

Svete maše od 22.11. do 28.11. 2021 
Po 22.11. – Cecilija 

18.00 za žive in ++ pevce in organiste –Š 
18.00 + Slavko Banič - Š 

To 23.11. – Klemen I. 
18.00 + Lindičevi (Drama) – Š 
18.00 + Anton Šuštaršič – Š  
17.00 ++ Bratkovič in Janc - Šmarje 

Sr 24.11. – Andrej Dung –Lac  
6.30 na priprošnjo in zahvalo sv. Jožefu – Š 
6.30 + Istenič in Trpin - Š 

Če 25.11.–  Katarina 
18.00  + starši Martinčič (Šm.vas), +Ciril 
Vehovec – Š 
18.00 vsi ++ Zagorčevi in Udvančevi – Š 
17.00 ++ Hostovi (Sela) - Šmarje 

Pe 26.11. – Valerijan 
18.00  + Ana in Jože Vodopivec, 
Karolina Recelj – Š 
18.00 + Jože in Karolina Bregar, + Jože 
Gorišek – Š 

So 27.11.–  Virgil in Modest 
6.30   po namenu  (K.A.) – Š 
17.00 + Franc Luzar (80 let- Zapuže) - 
Orehovica 
Ne 28.11.– 1. ADVENTNA NEDELJA 
6.30   za župljane – Š 
8.00  + Marija Grabnar (Razdrto)– Š 
10.00 +Vinko Radkovič – Š 
8.30 +drž. Faraguna in Prhne– Orehovica 
-------------------------------------------------- 
Bralci beril: 

 
14.11. 

8h:  Janja Škedelj, Vesna Vidrih 

10h: Marjetka Furar Vidovič, Alenka 
Brežnjak 

 
15.11. 

8h:  Anica Zorko, Sebastijan 
Podobnik 

10h: Anja Bregar, Vera Zupančič 

22.11. 8h:  Anamarija Luzar, Marina Hafner 

10h: Veronika Pucelj, Patricija Luštek 
Bralci, ki zaradi neodložljivih obveznosti ne 

morete brati takrat, ko ste napisani, si 
prosimo pravočasno najdite zamenjavo. 

Kristus Kralj                               
Cerkveno leto sklenemo z veličastnim 
praznikom Kristusa Kralja vesoljstva. 
Kristus se je sam predstavil pred Pilatom, 
da je kralj. Prihaja k nam, da izpriča 
Resnico. Prav resnica je močno zakrita v 
srcih ljudi, v javnosti in v medsebojnih 
odnosih. Zato je prav,da prosimo Kristusa 
da kraljuje vsemu našemu bivanju in 
obstoju. 

Sv. Cecilija                                         
Sveta Cecilija je zavetnica cerkvenega 
petja in glasbe. Praznik je priložnost, da 
se zahvalimo vsem pevcem in pevkam za 
njihovo prizadevanje pri oblikovanju 
bogoslužja. Še posebno vsem 
zborovodjem in zborovodkinjam, ki svoj 
čas in sposobnosti darujejo Bogu v čast in 
nam v duhovno korist. Bog jim povrni! 

Sveti adventi čas                                       
S prvo adventno nedeljo pričenjamo novo 
cerkveno leto. Cerkveno leto je izredno 
lepo sestavljeno in nas vabi k hoji za 
Kristusom. Vse leto lahko na skrivnosten 
način živo doživljamo Jezusovo 
odrešenje: od rojstva, trpljenja in 
vstajenja.  Naj nas spodbudi vsaka 
adventna nedelja, da bomo z vero in 
odprtim srcem stopali v to novo obdobje 
odrešenja. Poskrbimo, da bo adventni 
venec znamenje tega svetega časa tudi v 
našem domu.  

Srečanja                                                         
Vsak petek ob 19h mladi srednješolci 
vabljeni na mladinski verouk. Fantje, ki 
bi radi postali strežniki pa vsako soboto 
ob 8h na ministrantsko srečanje. 



 

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: 40€ -
»rože« Pristavica, Breška vas; 300€ - 
»rože« - Groblje; 155€ »rože« - Mihovo 
(za Vrhpolje); 164€ »rože« - Gorenje 
Gradišče; 30€ Dejan Bevk 

Darovi ob pogrebih:                      
+Marija Piletič (94 let – Dolenja Stara 
vas): 22 maš in gregorjanske maše 
(domači); 1m Bevkovi; 30€ Franc Penca; 
20€ Pavla Hosta; po 30€ otroci: Marjan, 
Minka, Štefka in Jože družinami; 160€ drž 
Frančič; 30€ Videtovi; 30€ Luzar – 
sosed;(vsi darovi so za Starovško cerkev)//                                
+ Jože Učjak (84 let – Orehovica): 12 
maš//                                                  
+Karel Pavc (85 let – Gorenja Brezovica): 
16 maš; 400€ žena Jožefa in sinovi Drago, 
Jože in Tomaž z družinami; 20€ drž 
Gornik; 30€ drž Rešetič (Dobravica); 50€ 
Vide Jože in Slavka//                           
+Jože Kosmač (55 let - Loka): 5 maš; 1m 
Simon Klemenčič 

Priprava na krst  bo v ponedeljek 15.11. 
ob 18.30 v župnijski cerkvi. Pred pripravo 
stopite v kontakt z duhovnikom. Podelitev 
zakramenta svetega krsta je ob nedeljah. 

Kateheze o veri: Pričenjamo kateheze o 
veri za odrasle. Za vse, ki želite poglobiti 
svoje versko znanje. Prvo srečanje v 
četrtek 25. 11. po sveti maši - 18.30, v 
kolikor bodo dopuščale epid. razmere. 

 

 
 
 

 

Novi člani ŽPS 
V nedeljo 3. oktobra so v naši župniji 
potekale volitve novih članov 
Župnijskega pastoralnega sveta (2021-
2026). Od 700 razdeljenih glasovnic je 
bilo oddanih 120 glasovnic. 
Po statusu:g.župnik, g. kaplan, s. Karmen 
Balgač, s. Terezija Hostnik, s. Jožica 
Zupančič SL, Marjeta Hosta. 
Moški: Martin Martinčič, Pavel Simončič, 
Sebastijan Podobnik, Tone Simončič, 
Gregor Hrovat, Blaž Bratkovič, Stane 
Bunšek, Mitja Vrtačič. 
Ženske: Katja Smolič, Marjana Vide, 
Nada Andrejčič, Ida Pucelj, Marjetka  
Furar Vidovič, Marta Bevc. 
Mladina: Veronika Simončič, Jernej 
Drnovšek. 
Čestitamo vsem novim članom ob 
imenovanju in obenem hkrati tudi zahvala 
za vaš čas, ki ga boste darovali za dobro 
župnije in Bogu v čast. 
 
Pogoj PCT za verske dejavnosti 
Hvala vam, da z odgovornim načinom 
življenja, s spoštovanjem vladnih odlokov 
za zajezitev širjenja okužb in bolezni in z 
upoštevanjem navodil naših škofov za 
varovanje in ohranjanje zdravja, izražate 
ljubezen in spoštovanje do sebe in 
bližnjega. Duhovno, duševno in telesno 
zdravje so darovi, ki so nam izročeni. 
Skrb za vse oblike zdravje pa naše stalno 
prizadevanje in odgovornost, ki nam je 
zaupana 
Zakonski skupini 
Srečanje po dogovoru, potem ko se bodo 
epidemiološke razmere nekoliko uredile. 
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Novembrske misli. 
Obhajali smo praznik Vseh svetih in 
spomin na rajne. To so dnevi, ki nas 
nagovarjajo k razmišljanju o smrti, 
smislu življenja in življenjski 
vrednotah. Če smo jih v pravem duhu 
obhajali, potem nas niso pustili 
prazne in neodgovorjene. V nas naj 
bi se prebudila vera v posmrtno 
življenje, ljubezen do rajnih, ki se 
odraža v molitvi, darovanju svetih 
maš in dobrimi deli. To je pravi 
spomin za katerega toliko krat 
govorimo ob pogrebih »nikoli te ne 
bomo pozabili, ostal boš v našem 
spominu«.  
Sredi meseca novembra obhajamo 
god svetega Martina, ki smo iz 
njegove nesebične dobrote napravili 
vinskega svetnika, ki«popiva in nič 
več ne deli svojega pol plašča«, 
ampak je zgolj človeški trenutek za 
»žuriranje in popivanje«. Nič ni 
slabo, če se veselimo, kajti potrebni 
smo sprostitve, vendar na način, ki 
ustreza celostnemu zdravju in za vse. 
Tudi soseščini. Naj bo martinovanje 
praznik vina, veselja in zmernega 
pitja! 
 
 

 

 

Ob koncu cerkvenega leta obhajamo 
praznik Kristusa Kralja vesoljstva. 
Praznik je mogočni akord za vse  
cerkveno leto, ki smo ga doživljali. 
V tej skrivnosti so skrite vse 
dosegljive odrešenjske skrivnosti, ki 
jih lahko kristjan doživlja za svojo 
osebno in večno srečo. Božje 
kraljestvi je med nami z nami in za 
nas. To je Cerkev, ki ji je zaupano 
varstvo in podeljevanje svetih 
skrivnosti. In to je božje kraljestvo. 
To je kraljestvo resnice in življenja, 
kraljestvo svetosti in milosti, 
kraljestvo pravičnosti , miru in 
ljubezni. 
Konec meseca bomo z adventnim 
časom pričeli novo cerkveno leto. To 
bo tudi pričetek Sinode 2021 -2023. 
Trije odločilni poudarki so temelji 
tega dogajanja: Občestvo, 
sodelovanje in poslanstvo. Vsako od 
teh temeljev nas nagovarja: da se 
zavedamo, da smo del občestva, da 
smo pripravljeni na sodelovanje in da 
skušamo v življenju Cerkve vršiti 
svojo krstno poslanstvo. 


