
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svete maše od 19.9. do 25.9. 2022 
Po 19.9. – Januarij 

19.00 + Jožef Vide (Š) – Š 
18.00 + Franc (35let) in st. Hudoklin 
(Apnenik) – Šmarje 

To 20.9. –Andrej in korejski muč. 
19.00 + Jože Lenčič in Karolina – Š 
19.00 + Franc in Terezija Janževič – Š 

Sr 21.9. – Matej 
6.30 + David Latapie –  Š 

Če 22.9. – Mavricij 
19.00 + Andrej Vide in sorodniki – Š 
19.00 + Rozalija Kovačič (Roje) – Š 

Pe 23.9. – Pij iz Pietlercine 
18.00 +Radkovič in Cimerman – Š  
18.00 za birmanca Zojo in Mihata, za 
Božji blagoslov (mol. botra Tatjana) – Š 
17.00 + Jože Simončič (30.dan) – Šmarje 

So 24.9. – Anton Martin Slomšek 
6.30 za zdravje (70 let) - Selakovi – Š  
6.30 za mir in zdravje (G.M.) – Š 
18.00 za Bož. blagoslov, dušno in telesno 
zdravje (P.H.) – Dol. Stara vas 
19.00 +Jožica in st. Habuš in st. Gričar – 
Šmarje 

Ne 25.9. – 26. NEDELJA MED 
LETOM - Slomškova 

6.30 za slovenski narod (M.H.) – Š 
8.00 + Andrej Jordan – Š 
10.00 + Rajko Lekše (G.B.) – Š 
8.30  živi in ++ Bratkovič (G)– Orehov. 
8.30 + Stanko Zagorc in družina 
Šinkovec – Orehovica 
-------------------------------------------------- 
Skavti  tudi letos vabijo k vpisu (od 1. 
razreda do 21. leta starosti). Elektronsko 
prijavnico najdete na Facebook strani 
Šentjernejski skavti odprto do 30.9. 

Mladinska skupina se zbira ob petkih 
ob 19h. Srednješolci povabljeni na 
srečanja, kjer bomo poglabljali svojo 
vero in rastli ob molitvi, druženju in 
pogovoru. 

Svete maše od 26.9. do 2.10. 2022 
Po 26.9. – Kozma in Damijan 

18.00 + Franc Luzar – Š 
18.00 + Janez in Marija Cvelbar, Jožefa 
in Franc Kovačič – Š 

To 27.9. – Vincencij 
18.00 + Štefan in Julija Jambrešič – Š 
18.00 +drž. Marc, Grubar in brat Franc–Š  

Sr 28.9. – Venčeslav 
18.00 za Božje varstvo, milost vere in 
odpuščanje grehov (R.M.) – Š  
18.00 + Boštjan Mikec – Š 

Če 29.9. – Mihael, Gabrijel, Rafael 
18.00 + Peter Selak, Janez in vsi ++ 
Medic in Selakovi – Š 
18.00 + Mihael Recelj– Š 
17.00 + Antonija Jankovič (1obl)–Šmarje 
17.00 + Stanislav Blatnik (80 let) – 
Vrhpolje 

Pe 30.9. – Hieronim 
6.30 + Jože in st. Fabjan – Š 
18.00 + Jožefa Rabzelj – Š 
17.00 + Martin Bernardič (30. dan) – 
Orehovica 

So 1.10. – Terezija Deteta Jezusa – 
duhovniška sobota 

6.30 za nove duh. poklice in svetost 
(I.M.) – Š 
17.00 + Franc, Simon in Franci Kuhar – 
Lurd 
17.00 po namenu (F) – Lurd 
18.00 + Franc Zorko – Čadraže 

Ne 2.10. – 27. NEDELJA MED 
LETOM – SVETA BIRMA 

rožnovenska nedelja, angeli varuhi  
6.30 + drž. Borse in Mesojedec 
(Razdrto)– Š 
8.00 + Karol Jankovič – Š 
10.00 za birmance in botre – Š 
10.00 za žive in ++ župljane – Š 
10.00 + starši Kostrevc – Š 
8.30 + Terezija Zagorc – Orehovica 
-------------------------------------------------- 

»Pridi, pridi, Sveti Duh, iz nebes na nas 
razlij svoje lúči svetli sij!« 

Svete maše od 3.10. do 9.10. 2022 
Po 3.10. – Gerard  

18.00 + Jože Golobič – Š 
18.00 + Jožefa Unetič – Š 
17.00 + Alojz, st. Junc in Šuštaršič – 
Orehovica 

To 4.10. – Frančišek Asiški 
18.00 + Antonija, ++ Strojin in 
Hudoklin–Š  
17.00 za zdravje vseh vaščanov – 
Dolenja Stara vas  (kapela) 

Sr 5.10. – Marija Favstina 
6.30 za milost vere, odpuščanje grehov, 
Božje varstvo (J.M.)  – Š  
6.30 + Anica Krajnik – Š 

Če 6.10. – Bruno 
18.00 + Antonija in Albin Udvanc – Š 
18.00 + st. Medle (D. St. v.), za zdravje 
(M) – Š 

Pe 7.10 – Rožnovenska Mati Božja – 
prvi petek 

18.00 za mir in domovino (I.M.) – Š 
18.00 + Vinko Kovačič (Drama) – Š  
18.00 + Franc Vidic – Š 
18.00 vsi ++ drž. Žnidaršič (Šm. vas) – Š 

So 8.10. – Pelagija 
6.30 po namenu (J.Z.) – Š 
18.00 v zahvalo in priprošnjo – Šmarje 
18.00 + Jožefa Kovačič – Šmarje 
18.00 + Golob (G. Vrhp.), Jože (20let) in 
Frančiška (10 let) – Šmarje 

Ne 9.10. – 28. NEDELJA MED 
LETOM  

6.30 + Alojz Enčimer– Š 
8.00 + Stanislav Gorenc (Groblje) – Š   
10.00 + Frančiška Colarič, mama Pepca, 
brat Franc (Šentjakob) – Š 
8.30 + starši Janez in Marija Hudoklin, 
drž. Učjak – Orehovica 
8.30 + Mihael in vsi ++ Guštinovi – 
Orehovica 
-------------------------------------------------- 
Otroški zborček »Mali cvet«  združuje 
otroke od 4 - 8 leta starosti  ima svoja 
pevska srečanja ob sredah od 17h -18h. 

Anton Martin Slomšek (24. september) 
in Slomškova nedelja (25. september)  
Ta veliki mož je premalo poznan in 
cenjen v našem narodu in posameznih 
kristjanih. Njegova dela in pisana beseda 
so nam lahko kažipot v narodovo 
življenje in duhovno bogastvo za rast v 
zrele osebnosti. Naj nas vsakoletno 
praznovanje te nedelje opomni na darove, 
ki jih imamo v svojem življenju. 

Birma (2. oktober)                              
Slovesnost svete birme bo potekala 2. 10. 
ob 10 uri. Birmoval bo novomeški škof 
msgr dr. Andrej Saje. Pri tej maši bodo 
prvi sedeži rezervirani za botre in 
birmance, nato še za starše in ostale. Če 
boste spletli vence, jih dostavite do 
četrtka 29. septembra v cerkev. 

Prvi petek (7. oktober) in duhovniška 
sobota (1. oktober) Vabljeni k molitvi in 
obhajanju evharistije ob prvi petkih. Pa 
tudi sicer ste lepo vabljeni k molitvi 
rožnega venca v mesecu oktobru. Vsak 
dan pred sveto mašo molimo to molitev. 
Lepa priložnost za poglobitev duhovnega 
življenja. Bolnike bova obhajala v četrtek 
popoldne in petek dopoldne. Če bi 
domači želeli, da obiščeva še kakšnega 
ostarelega, ki ne more več priti v cerkev 
vstopite v stik z enim izmed duhovnikov. 
Tudi prva sobota, ki je duhovniška ste 
lepo vabljeni k maši in molitvam.  

Otroški pevski zbor sv. Jerneja – ima 
pevske vaje ob sredah od 17h - 18h v 
župnijski dvorani. Starši spodbudite svoje 
otroke. 
 



 

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

Spletna stran: http://zupnija-sentjernej.rkc.si/ 
E-pošta: zu.sentjernej@rkc.si 

Odgovarja: Anton Trpin, župnik 

Darovi za župnijske potrebe: Šentjernej: 
451€ (obe skupini);100€ Gomila (drž 
Peterlin); 100€ drž Cugelj – Vidmar; 60€ 
»rože« - Pristavica 

Obnova Grobeljske cerkve: 300€ drž. 
Pirnar (Šentjakob); 100€ Marija Cujnik; 
50€ Vladimir Rebselj (Ostrog 15); 100€ 
Lešnjak (Groblje); 100€ drž Žagar; 200€ 
drž Pucelj (Ostrog);150€ Joži, Martina 
Jarkovič; 100€ Štefan Colarič; 100€ Miran 
Koligar z drž., 50€ Jože Pirnar (Ostrog) 

Obnova Gradiške cerkve: 30€ 
Kostrevčevi (B. vas); 

Darovi ob pogrebih: +Martin Bernardič 
(76 let – Gorenje Mokro polje): 13 maš; 
100€ hčerka Darja z drž; 50€ sin Martin; 
80€ vaščani Gor. Mokrega polja;                               

Skrb za župnijsko cerkev: 
 Šentjernej Orehovica 

24.9. Gruča Hrastje  

30.10. starši birmancev Orehovica 

8.10. Gorenje Gradišče Zapuže 

 
Bralci beril: 
25.9. 8h: Neja Katič, Sebastijan Podobnik 

10h: Maja Cvelbar, Timotej Cvelbar 

2.10. 8h: Aleš Jarkovič, Marjan Dvornik 

10h: starši birmancev 

9.10. 8h: Anamarija Luzar, Marina Hafner 

10h: Marta Simončič, Ida Pucelj 
 

Novi šentjernejski bogoslovec               
Naš dolgoletni ministrant David Pirnar 
doma iz Šentjakoba prihaja iz 
sedemčlanske družine. Lansko leto je 
vstopil v propedevtični letnik v Šmarju pri 
Jelšah in razločeval svoj poklic. Po 
končanem letu se je odločil, da se vpiše v 
Bogoslovno semenišče v Ljubljani, kamor 
bo vstopil konec septembra. Oktobra pa 
začenja s študijem na Teološki fakulteti. 
Vsem nam šentjernejskim faranom se 
toplo priporoča v molitev! Davidu 
čestitamo za njegovo odločitev. In to v 
tem nehvaležnem času…z željo, da bi 
vztrajal. Podprimo ga v odločitvi in na tej 
poti. Kdo si upa mu slediti!? Korajža 
velja! 

Požarni red                                               
V cerkvi ste opazili nalepke, ki 
označujejo mesto gasilnih aparatov –pri 
spovednici na moški strani in v 
prezbiteriju. Zaradi varnosti so umeščeni 
ti aparati tudi v cerkvah. To zahteva naša 
zakonodaja in Inšpektorat za varnost. 
Tudi označbe nad vrati označujejo izhod 
iz cerkve v primeru panike, ki nastane ob 
požaru ali zadimljenju. Bodimo pa vsi 
odgovorni, da bi se kaj takega ne  
pripetilo. Tudi ob prižiganju gorečih sveč 
v zaprtem prostoru bodimo odgovorni. 

Priprava na krščevanje (20. oktober) 
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Velikokrat tarnamo nad časi, kako 
težki in čudni so. Čas je takšen 
kakršni smo ljudje in jih tudi ljudje 
oblikujemo in živimo. Čas 
oblikujemo svojim ravnanjem, 
besedo in odnosi. V kolikor smo 
ljudje bolj duhovno navdihnjeni, 
toliko bolj je čas prijetnejši, 
znosnejši in srečnejši. Vsako 
duhovno dejanje, liturgija, osebno 
srečanje z Bogom, pripomore k 
oblikovanju našega bivanja na 
zemlji. 

V mesecu oktobru bomo pospremili 
več kot petdeset mladih kristjanov k 
birmi. To je k zakramentu zrelosti, 
odraslosti in pričevanju za evangelij. 
Naj bo tako, si vsi želimo. Toda 
»čas« v katerem živimo ne bo temu 
naklonjen. To pomeni, da ne 
oblikujemo takšnega okolja v 
katerem bi ti mladi lahko zaživeli 
polnokrvno krščanstvo. Bog jih 
blagoslovi  na njihovi življenjski 
poti! Naj bodo njihovi starši in botri 
vzorniki! Naj bodo ponosni in srečni 
kristjani! Naj raste z njimi nov rod 
zvestih in poštenih ljudi, ki bodo 
krojili nove čase! 

Spremljamo tudi našega bogoslovca 
na duhovniško pot. Njemu vse 
čestitke, da se je odločil za 
duhovništvo v tem času, ko temu 
poklicu vse nasprotuje. V območje 
duhovništva je vržena vsa gnojnica 
in zgleda, da ni več nobenega 
duhovnika, ki bi bil neomadeževan. 
Ko jih bo še bolj primanjkovalo, 
potem se bo družba šele zavedala 
kako potrebno je duhovništvo za 
oblikovanje človeške osebnosti in 
družbe. V svetu in pri nas imajo 
duhovniki že po več župnij skupaj. 
Ljudje so vedno bolj zahtevni in 
pričakujejo od duhovnikov več in 
več. Nikoli niso zadovoljni in 
hvaležni. Nič ni čudno, če se v 
takšnem ozračju ne morejo roditi 
duhovni poklici. Potrebno bo 
sprememba v mišljenju in pogledih 
na Cerkev in duhovništvo.  
Mesec oktober nas vabi k molitvi 
rožnega venca. Dragi prijatelj 
pridruži se tej čudoviti molitvi. 
Morda vsak dan vsaj eno desetko 
sam ali skupaj v družini. Vsak dan pa 
je priložnost te molitve pred sveto 
mašo v cerkvi. Pridi in doživi ! 


