
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svete maše od 29.11. do 5.12. 2021 
Po 29.11.–  Saturnin 

18.00 + Marija in Karel Vide (G.B.) - Š  
18.00 + Andrej Kovačič (Drama) – Š 
17.00 + Štefka Bratkovič (40 let), Jožefa 
Franko - Šmarje 

To 30.11. – Andrej 
18.00 ++ Dragman in Borse– Š 
18.00 za zdravje (Č.A.) – Š 
18.00 + Anton in Antonija Premru; 
Kristina Bukovec - Š 

Sr 1.12. – Eligij 
6.30  za milost vere - Š 
6.30 + Franci Zakrajšek - Š 

Če 2.12. – Vivijana 
18.00 +Ivan in st. Rabzelj, Franc Vide - Š  
18.00 + Marjan Šuštar, Marija in 
Leopold Kržan - Š  
Pe 3.12. – Frančišek Ksaver, prvi petek 
18.00 za mir in domovino (I.M.) – Š 
18.00 + st. Bratkovič in st.star. Učjak - Š  
18.00 + Marija Grabnar (Razdrto) – Š 
17.00 za sosesko in blagoslov pri delu – 
Dol. St. vas 
So 4.12. – Barbara, duhovniška sobota 
6.30 za nove duh. poklice in svetost (I.M.)- Š 
16.00 + Fani Sluga – Šmarje 
16.00 + Marija Koligar (1obl) – Šmarje 
17.00 + Franc Vaupič; Franc in Marija 
Lipaj - Orehovica  
Ne 5.12.– 2. ADVENTNA NEDELJA 

6.30  za župljane – Š 
8.00 + Marjan Banič (1obl) – Š 
10.00 + Kristina in Alojz Škedelj; za 
zdravje – Š 
8.30 za prebolel Covid, uspešno cepljenje 
in nadaljne zdravje v družini – Orehovica 
10.00 živi in ++ vaščani – Dol. Stara vas 
--------------------------------------------------  
Prvi petek in sobota (3.12 .in 4.12.) 
Lepo vabljeni k bogoslužju – maši na 
prvi petek (za domovino) in prvo soboto 
(za nove poklice). Oba namena sta 
izredno pomembna v tem trenutku.  

 

Svete maše od 6.12. do 12.12. 2021 
Po 6.12. – Nikolaj (Miklavž) 

18.00 + Hanzi Mohorič (30.dan) – Š 
18.00 + Jože in st. Koren (Imenje) – Š 
17.00 + Alojz Pavlič (Loka) - Gradišče 

To 7.12.–  Ambrož 
18.00 + Marjan Gorenc – Š 
18.00 v čast sv. Jožefu za druž. (S.M.) - Š 

Sr 8.12. –  MARIJINO 
BREZMADEŽNO SPOČETJE 

6.30  za duše v vicah (I.M) – Š 
10.00 na priprošnjo in zahvalo sv. Jožefu 
in Mariji – Š 
18.00 + Jože in Marija Rešetič in 
sorodniki – Š 
18.00 + Boris Cvitanović, Popovič in vsi 
Cvitanovićevi – Š 
16.00 + Ana in Anton Cvelbar, Anton 
Cvelbar, Frančiška Franko - Šmarje 

Če 9.12. –  Valerija 
18.00 + Luzarjevi in Videtovi – Š 
18.00 ++ družine Zoretič, za zdravje - Š 

Pe 10.12. – Loretska Mati Božja 
18.00  za zdravje otrok, vnukinj in 
pravnukov (H.P.) – Š 
17.00 + Marija Braht - Šmarje 

So 11.12. – Damaz I. 
6.30  + st. Balgač in st. Serna - Š 
16.00 + Martin Grubar (1obl) - Šmarje 
16.00 + Anton Pirnar (1obl – Ostrog) – 
Groblje 
17.00 + Alojz Drobež (1obl) - Gradišče 
Ne 12.12. 3. ADVENTNA NEDELJA 

6.30  + Matjaž in st. Kovačič (D. 
Vrhpolje) – Š 
8.00 + Štefka Steinbuch r. Turk – Š 
10.00 + Jože in Frančiška Jarkovič 
(Drama) – Š 
8.30 + Jože in vsi + Zagorčevi (Pristava) 
- Orehovica 
------------------------------------------------- 
Radi se zatekajmo k priprošnji naši nebeški 
Materi Mariji in vzklikajmo:  »O, Marija, 
brez madeža spočeta! – prosi za nas, ki se k 
tebi zatekamo!« 

Svete maše od 13.12. do 19.12. 2021 
Po 13.12. – Lucija 

18.00  + Terezija Šolar – Š 
18.00 + Amalija Penca – Š 
17.00 ++ iz družine Kranjc, Žulič, 
Rešetič, Jože, Karolina in Ignac- Šmarje 

To 14.12.– Janez od Križa 
18.00 + Fani in Ignac Zagorc – Š 
18.00 + Turkovi (G. Mah.), Štefka in 
Fani Črne – Š 
17.00 + Ignac Hudoklin (30.dan)- Šmarje 

Sr 15.12.– Drinske mučenke 
6.30 za duše v vicah  - Š 
6.30 za vse sorodnike (Istenič) - Š 
Če 16.12.–  začetek bož. devetdnevnice 
18.00  + Marjan in starši Strajnar, 
družina Šuštaršič (Vrh-Ciril) – Š 
18.00 + Čukajnetovi in Jeraličevi – Š 
16.00 + Anton Kirn in sorodniki -Groblje 

Pe 17.12. – Lazar 
18.00 + Anton Grgovič – Š 
18.00 + Anton Hočevar – Š 
17.00 + Marjan Hočevar - Gradišče 

So 18.12.–  Teotim 
6.30  Mariji in Jezusu v zahvalo, za 
zdravje in srečo – Š 
16.00 + Anton Penca (1obl) – Orehovica 
16.00 + Marija Jordan (1obl) - Orehovica 
Ne 19.12.– 4. ADVENTNA NEDELJA 
6.30  + Jožefa Enčimer– Š 
8.00  + Marija in Franc ter vsi Borsanovi 
in Dvojmočevi- Š 
10.00 + Alfonz Jernejčič – Š 
8.30 +drž. Medle, Pirkovič, Jožica 
Gregorič – Orehovica 
-------------------------------------------------- 
Sveti Miklavž (6.12.)                          
Lepi spomini na »Miklavža« naj odprejo 
naše srca k darežljivosti in odprtosti 
naših src in rok. Današnji človek 
potrebuje srčne dobrohotnosti, 
razumevanja in spoštovanja. Vse to lahko 
darujemo vsi, če je le v nas božji Duh. 

 

Adventne nedelje                                  
Evangelij prve adventne nedelje postavi 
pred oči božjo sodbo. Na drugo 
adventno nedeljo se predstavi Jezusov 
predhodnik Janez Krstnik. S svojo kleno 
besedo izraža skrb nad svojim ljudstvom 
in kliče k ljudi spreobrnjenju. Tretja 
nedelja je nedelja veselja »gaudete«. 
Veselje nad bližajočim Odrešenikom. Na 
četrto nedeljo se prikaže Marija, 
Jezusova mati, ki v svoji sreči hiti v 
pomoč sorodnici Elizabeti. Vsaka nedelja 
ima svoje duhovno sporočilo in vabilo za 
duhovno rast. 

Božična devetdnevnica (16.12.)       
Kralja, ki prihaja, pridite molimo! Je 
adventni klic. S to pesmijo se bomo devet 
dni pripravljali na Božič - Jezusov rojstni 
dan. Lepo vabljeni k pobožnosti.  

Spovedovanje pred božičnimi prazniki  
Priložnost za prejem zakramenta svete 
spovedi bo vsak dan pol ure pred sveto 
mašo. Prvo nedeljo v decembru 5.12. bo 
na voljo vse dopoldne g. Franjo 
Simončič. Prav tako bo spovedoval tudi v 
nedeljo dopoldne 19. decembra.  

Obisk nedeljskih maš                          
Čas korone je močno okrnil obisk 
nedeljskih maš. 14 novembra je bilo 
»štetje« vernikom. In rezultati so 
naslednji: pri vseh mašah se zbralo pri 5 
mašah 535 vernikov. To je manj kot 
polovico vernikov pred korono. Moških 
je bilo 190, žensk 250, otrok 95. To je v 
času korone. Upamo, da se bo stanje 
izboljšalo po končanju epidemije ?! 

 



 

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: 93€ »rože« 
- Gruča; 250€ »rože« - Dolenje Gradišče 

Darovi ob pogrebih:                           
+Jože Kosmač: 1 maša – Gorenčevi 
(Šmarje)//                                               
+Hanzi  Mohorič (61 let – Šentjernej):12 
maš; 20€ mama in ate; 4 m žena Tatjana, 
Matej z Olivijo, Ana- Marija z drž in Urša; 
2m Vintarjevi (popravek)//                  
+Ignac Hudoklin (81 let – Sela): 7 maš; 
30€ Ana in Tomo H.P. //                      
+Ana Hudoklin (94 let – Šentjernej): 14 
maš; 100€ sin Darinko z družino; 30€ 
Jožica in Martin Simončič//  

Mašni nameni 2. novembra: Darovanih 
je bilo 43 maš. Po posameznih cerkvah pa 
takole: Šentjernej 13 maš, Gradišče 10 
maš, Orehovica 8 maš, Šmarje 6 maš, 
Groblje 6 maš. Hvala vsem, ki ste darovali 
za svete maše. Hvala za darove in tudi za 
razumevanje. Nekaj teh maš je že oddanih 
duhovnikom, ki so zanje zelo hvaležni .  
 
Bralci beril 

5.12 8h:  Aleš Jarkovič, Marjan Dvornik 

10h: Marta Simončič, Ida Pucelj 

12.12 
 

8h:  Nadi Jarkovič, Sebastijan 
Podobnik 

10h: Maja Cvelbar, Vanesa Cvelbar 

19.12 8h:  Marina Hafner, Anamarija Luzar 

10h: Alenka Brežnjak, Anja Bregar 
Pri obisku bogoslužij za starejše od 12 
let velja pogoj PCT! Nosimo zaščitne 

maske (kirurške ali FFP2) 

 

                   

 

Skrb za župnijsko cerkev: 
 Šentjernej Orehovica 

4.12 Loka Zapuže 

11.12 Ledeča vas  

Cerov Log 

18.12. Gorenji Maharovec  

Pristava 
 
Spodbuda staršem veroučencev                                               
Že dlje časa doživljamo življenjsko 
preizkušnjo – epidemijo. Vsak jo doživlja 
po svoje- eni kot prekletstvo, drugi kot 
priložnost. Kristjani pa  v veri Jezusa 
Kristusa to sprejemamo kot preizkušnjo in 
končno  tudi kot zmago nad zlom. V tem 
času je bilo zelo okrnjena verska praksa, 
maše in poučevanje verouka. In prav to je 
bil čas, ki je pokazal zrelost naše vere in 
odnos do teh vrednot. V prvi vrsti ste bili 
starši poklicani, da ste posredovali vero 
svojim otrokom: z molitvijo, pogovorom 
ob »nedeljskih nalogah«, spodbudo za 
verouk. In to se je tudi pokazalo pri 
nekaterih učencih ob novem veroučnem 
letu. Le tako lahko računamo, da bo 
evangelij še naprej kvasil naše življenje. 
V Rusiji se je v času komunizma  
krščanstvo ohranilo prav s pomočjo 
»babušk«, ki so učile svoje otroke – 
vnuke doma. Danes imajo Rusi močan 
verski in duhovni temelj, ki daje upanje 
prihodnjim rodovom. Kateheti vas 
vabimo, da z veseljem in ljubeznijo 
spremljate svoje otroke na tej poti rasti. 
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Občestvo, sodelovanje, poslanstvo. 
To so trije poudarki sinodalne poti, ki 
se je pričela v vesoljni Cerkvi. 
»Sinoda« je starodavna beseda, ki 
nakazuje pot po kateri skupaj hodi 
Božje ljudstvo. Sinoda je dar in 
naloga: s skupno hojo in skupnimi 
premišljevanjem o opravljeni poti bo 
Cerkev lahko po lastni izkušnji 
spoznala, kateri procesi ji lahko 
pomagajo živeti, občestvo, doseči 
sodelovaje in se odpreti poslanstvu. 
 
Občestvo je več kot župnija,  je več 
kot skupnost (krajevna). Občestvo se 
hrani ob poslušanju Božje besede, 
obhajanju evharistije in iz živega 
izročila Cerkve. V občestvu ni 
prostora za zavist, kajti pravo 
občestvo, ki živi iz Božjih skrivnosti 
se veseli vsakega človeka, novega 
kristjana in ne deli na »naše in vaše«. 
Vse smo si bratje in sestre, ki si 
pomagajo med seboj. Razlika je, da 
je skupnost lahko samo človeško 
delo, lahko tudi Božje.vendar pravo 
občestvo je delo Svetega Duha. In k 
takemu občestvu nas navdihuje 
sinoda. 
 
 

 

 

Sodelovanje. K temu, da 
sodelujemo, smo vsi povabljeni. Vsi 
lahko delamo za dobro Cerkve z 
darovi, ki smo jih prejeli Svetega 
Duha. S svetim krstom smo vsi 
poklicani in dolžni, da sodelujemo  
pri delu v Cerkvi in njenem 
poslanstvu. In zato smo vsi krščeni 
tudi odgovorni za rast »Božjega 
kraljestva – Cerkve«. Izkrivljeno je 
mišljenje, da smo papež, škofje, 
duhovniki in pastoralni delavci 
odgovorni za podobo Cerkve. Vsak 
kristjan  je odgovoren za podobo 
Cerkve. Ni izgovora, da kdo ne bi 
mogel sodelovati v občestvu. Že 
sama molitev, nedeljsko obhajanje 
evharistije je najmočnejše 
sodelovanje. 
 
Poslanstvo  
Naše poslanstvo je, da Boga 
»nosimo« v svet, da se trudimo, da bi 
ljudje, ki jih srečujemo, preko nas in 
našega življenja spoznali Boga. 
Bog blagoslovi vsa naša 
prizadevanja v času sinodalne poti! 


