
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svete maše od 10.10. do 16.10. 2022 
Po 10.10. – Danijel 

18.00 + Karel in vsi ++ Grubar in 
Potočar – Š 
18.00 + Dušan Kodelič – Š 
18.00 + Andrej Vide in sorodniki – Š 
17.00 + Ana Krušič r. Zagorc (u. v LJ) – 
Dolenja Stara vas 

To 11.10. – Janez XXIII., papež 
18.00 + Stanislava in Ignacij Vodopivec – Š 
18.00 +Ivana Medle (30. dan) – Š 
17.00 + Martin Bratkovič – Šmarje 
17.00 + Marija Novak (30. dan) – Šmarje 

Sr 12.10. – Maksimiljan Celjski 
6.30 za milost vere, odpuščanje grehov, 
Božje varstvo (M.J.) –  Š 
6.30 ++ družine Franko (Matkovi) – Š 

Če 13.10. – Edvard 
18.00  za zdravje (P) – Š 
18.00 + Stane Rešetič (Dobravica) – Š 
17.00 + Janez Stopar (V. Ban) – Šmarje 
17.00 + Marija Piletič – Dol. St. vas 

Pe 14.10. – Kalist 
18.00 za milost vere, odpuščanje grehov, 
Božje varstvo (S.B.) – Š  
18.00+ st. Kovačič in st. star (Drama) – Š 
18.00 + Silva Metelko – Š 

So 15.10 – Terezija Avilska 
6.30 + Ciril Lampe – Š  
17.00 živi in ++ vaščani Sel – Sela 

Ne 16.10. – 29. NEDELJA MED 
LETOM  

6.30 živi in ++ župljani – Š 
8.00 + starši, s. Pepca in s. Elija, brata 
Franc in Ivan Lekše – Š 
10.00 za sodelavce EDMS – Š 
8.30 + Jože Učjak (1obl) – Orehovica 
-------------------------------------------------- 
Skrb za župnijsko cerkev: 
 Šentjernej Orehovica 

15.10. Dolenje Gradišče Cerov Log 

22.10. Imenje Pristava 

29.10. Javorovica Tolsti vrh 

 

Svete maše od 17.10. do 23.10. 2022 
Po 17.10. – Ignacij Antiohijski 

18.00 + Kristina Krieger  (r. Lenčič 
umrla v Nemčiji) – Š 
17.00 + Dragica Bučar (10 let) – Šmarje 

To 18.10. – Luka 
6.30 ++ Žustovi– Š  
6.30 po namenu – Š 

Sr 19.10. – Pavel od Križa 
18.00 + Gabrijela Gorenc (30. dan) – Š 
18.00 + Jože Franko in vsi ++ Franko – Š 
17.00 + Martin, Ana Andrejčič in Jože 
Zorko – Polhovica 

Če 20.10. – Irena 
18.00 + Albina Luzar, Martin in Marija 
Luzar – Š 
18.00 po namenu (Z.V.P.) – Š 

Pe 21.10. – Uršula 
18.00 + Jože Hudoklin (COŽ) – Š 
18.00 + Janez in Alojzija Metelko – Š 
18.00 + Stanislav Komljanec – Š 
17.00 ++ st. in brata Bratkovič; za 
zdravje – Šmarje 
17.00 v čast sv. Uršuli za sosesko 
Mihovo – Vrhpolje 

So 22.10. – Janez Pavel II. 
6.30 po namenu – Š 
18.00 + Marija Blatnik – Šmarje 

Ne 23.10. – 30. NEDELJA MED 
LETOM – misijonska  

6.30 za slovenski narod (M.H.) – Š 
8.00 za polja in vinograde (Drama) – Š 
10.00 + Fani Gorenc, Drago, Jože Rahne 
– Š 
8.30 ++ družine Brulc – Orehovica 
10.00 živi in ++ iz soseske – Vrhpolje 
-------------------------------------------------- 
Molitev svetega rožnega venca                        
Mesec oktober posvečen Mariji nas zbira 
k pobožnosti rožnega venca. Lepa 
molitev, ki je odmevala ob večerih po 
naših družinah. Povabljeni smo, da 
ponovno osmislimo to lepo 
premišljevalno molitev. Vsak dan  se 
moli pol ure pred sveto mašo. 

Svete maše od 24.10. do 30.10. 2022 
Po 24.10. – Anton M. Claret 

18.00 + Anton Zagorc in + Udvančevi– Š 
18.00  za zdravje (M.) – Š 
17.00 + Anton in st. Cvelbar, Frančiška 
Franko – Šmarje 

To 25.10. – Darinka 
18.00 + Potočarjevi in Krvinatovi –Š  
18.00 + Martin Šuštaršič – Š 

Sr 26.10. –  Demetrij 
6.30 po namenu – Š  
6.30 + Ivana Medle– Š 

Če 27.10. – Sabina 
18.00 za duše v vicah – Š 
18.00 + Tončka Gorišek – Š 

Pe 28.10. – Simon in Juda Tadej 
18.00 + Ana in Jože Vodopivec, Karolina 
Recelj, Anton Vidmar – Š 
18.00 + st. Zorko, Antonija in Jože – Š  
17.00 ++ Hostovi (Sela) – Šmarje 

So 29.10. – Mihael Rua  
6.30 + Pavel, Janez in Andrej Vide – Š 
17.00 + Antonija Luzar (30. dan) – 
Gradišče 
17.00 za sosesko – Gradišče 
17.00 + Jožefa in Alojz Zagorc 
(Javorovica) – Šmarje 

Ne 30.10. – 31. NEDELJA MED 
LETOM - žegnanjska 

6.30 + Antonija Drmaž (L. vas) – Š 
8.00 + Ruža Zupanc (30. dan) – Š   
10.00 v zahvalo za zdravje (R.L.) – Š 
8.30 + Justina Faragona (5 obl) – 
Orehovica 
10.00 + Jožefa Menič (1obl) – Gradišče 
10.00 v čast sv. Kozmu in Damijanu za 
zdravje vseh vaščanov – Gradišče 
-------------------------------------------------- 
Župnijsko glasilo v elektronski obliki 
Vsi, ki želite naše župnijsko glasilo 
prejemati po elektronski pošti pošljite 
svojo namero g. kaplanu na 
matej.gnidovec@rkc.si. Tako boste lahko 
imeli glasilo vedno pri roki. 

Žegnanje v Gradišču                                  
Po vsej verjetnosti bo žegnanje v 
Gradišču  na zadnjo nedeljo v oktobru. 
Upamo, da bo cerkev do tedaj že toliko 
urejena, da bo primerna za bogoslužje. 
Svoj dar lahko nakažete na TRR: 02979-
0089013520 s pripisom »Gradišče – 
potres«. Lahko pa oddate v župnišču. 
Hvala vsem za darove! 

Groblje                                                     
Dela na tej cerkvi se zaključujejo. To je 
predvsem obnova, kar je prizadejal 
potres. Potrebna je tudi posodobitev 
napeljave elektrike, notranjost zvonika 
(stopnice) in obnova slike v prezbiteriju. 
Upamo, da bo za praznik Vseh Svetih 
(1.11.) lahko sveta maša v cerkvi.  

Misijonska nedelja (23. oktober)                                      
V župniji je že močna tradicija podpore 
slovenskim in drugim misijonarjem. Pred 
vojno je delovala močna družba, ki je 
molila in podpirala misijonsko dejavnost. 
Tudi danes je razmeroma ta zavest še 
živa. To se pokaže tudi v darežljivosti 
tako osebnih darov za misijone, lepi 
darovi so za Mivo in misijonsko nedeljo. 
Naj bo tako tudi letos. Hvala v imenu 
vseh misijonarjev, ki bodo deležni naših 
drobtinic. 

Bralci beril: 
16.10. 8h: Anamarija Luzar, Marina Hafner 

10h: Vera Zupančič, Patricija Luštek 

23.10. 8h: Rok Vrtačič, Mitja Vrtačič 

10h: Marjetka Vidovič, Timotej Cvelbar 

30.10. 8h: Nadi Jarkovič, Neja Katič 

10h: Vanesa Cvelbar, Janez Goršin 

                                                                
»Moli, moli rožni venec, ljubljeni 

slovenski krov, zvesto nad teboj počival, 
bo Marijin blagoslov!« 

                         

mailto:matej.gnidovec@rkc.si


 

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: 50€ Lurd 
(F.M.); 105€ »rože« Gruča     

Obnova Grobeljske cerkve: 140€ »rože« 
- Groblje; 150€ Andrej in Jožefa Gregorič; 
50€ Gorišek (Ostrog);100€ Anica Gorenc; 
150€ drž. Gregorič in Cunk; 200€ drž 
Pucelj (Ostrog); 100€ Dvojmoč Jože 
(Ostrog); 50€ Marija Vidmar ; 50€ Silva 
Zagorc; 

Obnova Gradiške cerkve: 100€ (M.P.); 
100€ Nežka Stopar;150€ drž. Vrtačič 
(Pristavica); 600€ drž. Pirnar in Grojzdek; 
200€ dr. Radovan (Prapreče); 100€ 
Marinka in Janez Ruperčič. 

Darovi ob pogrebih:                        
+Ivana Medle (88 let- Šentjernej): 8 maš; 
50€ Martin in Jožica Simončič; 1m 
Zupančičevi (Imenje)//                       
+Ivan Brajdič (59 let – Mihovica); 
+Gabrijela Gorenc (Vrh – N.M.): 5 maš// 
+ Antonija Luzar (95 let – Dol. 
Maharovec): 23 maš; 20€ Anica; 150€ 
Simon Recelj z drž; 200€ vsi otroci; 50€ 
Kerin (Š); 30€ drž Grgovič (G.B.);vsi 
darovi so namenjeni za gradiško cerkev;  

Priprava na krščevanje (20. oktober) 
Priprava na prejem svetega krsta v mesecu 
novembru za starše in botre bo v četrtek 20. 
oktobra po večerni sveti maši v župnijski 
cerkvi.  

ANTON LESJAK – 80 let njegove smrti.      
S skromnim zapisom ja prav, da se spomnimo 
duhovnika – župnika Antona Lesjaka, ki je 
temu kraju vtisnil močan pečat. Bil je najprej 
duhovnik – župnik. Leta 1902 je prevzel 
župnijo, ki je bila pod pokroviteljstvom 
ljubljanskega kapitlja. Z vso vnemo se lotil 
pastoralnega dela. Organiziral je mnoga 
društva in skupine: Marijina družba, 
fantovska, stanovske nedelje, tretjeredniki, 
molitvena skupine,  misijonska družba, 
kmetijska poučevanja. Bil je tudi kulturnik. 
Napisal je Zgodovino Šentjernejske fare. 
Ohranjen je še njegov rokopis. Napisal 
brošuro o Lurdu. Beležil je župnijsko kroniko, 
ki je čudovito pričevanje tedanjega časa in 
razmer. Imel čut in posluh za glasbo in petje. 
Nabavil je nove zvonove, prve je pobrala  
prva svetovna vojna. Bil pa je tudi odličen 
gospodar. Župnijsko in farovško nadarbino je 
odlično ohranjal in jo plemenitil. V Šentjernej 
je pripeljal sestre de Notre dame, ki bodo 
kmalu praznovale 100 letnico delovanja. 
Ustanovil je Hranilnico in posojilnico. 
Postavil je prvo elektrarno in župnijska cerkev 
je bila prva osvetljena z elektriko. Farno 
cerkev je temeljito obnovil in dal pravi izgled 
zvoniku. Obnovil je tudi vse podružnične 
cerkve. Leta 1930 je predlagal, da bi se 
Šentjernej imenoval trg. Vendar je bilo 
preveliko plačilo, zato je odstopil od te 
namere. Premoženje, ki ga je zbral skupaj je 
bilo pošteno pridobljeno. Nekaj ga je nakupil, 
nekaj je bilo podarjeno župnijski cerkvi in 
župniji kot nadarbina. Premalo cenimo svojo 
zgodovino in njene ljudi. Vreden bi bil več kot 
le imenovanje po njem dvorane v Kulturnem 
centru. Na teh osnovah, temeljih so gradili 
drugi, kajti brez temeljev ne more stati 
zgradba, pa naj bo fizična, duhovna, kulturna 
ali osebna. Iz korenin raste drevo, ki rodi 
svoje sadove.   
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Jesen je čas zorenja, trgatve in 
pobiranja sadov človekovega dela, 
Božjega blagoslova in hvaležnosti. 
Letino bomo presojali predvsem po 
svojih pričakovanjih, računicah in 
svojem delu. Vsekakor pa naj bi ob 
jesenskem zorenju prevladovala 
hvaležnost. Hvaležnost za življenje, 
ki ga živimo. Da gledamo ta prelepi 
Božji svet, ki nam je podarjen v 
obdelava in za uničenje. Da bi se 
kdaj zazrli v prelepo večerno zarjo, 
ki nas spominja na lepoto Božjega, 
da bo s hvaležnostjo gledali na našo 
naravo, ki nas prenaša, ki nam daje 
hrano. Ali še znamo opazovati 
naravne lepote? Ali je v nas umrlo 
nekaj svetega in lepega? Jesen s 
svojimi barvami, s soncem 
obsijanimi gozdovi in obranimi 
trtami nas nagovarjajo, da damo 
Bogu slavo in čast. Ko se voziš po 
cesti, ko se pelješ k maši opazuj, glej 
in notranje razsvetljen reci Gospodu: 
Hvala, Gospod da se razodevaš  v 
naravi in v Kruhu življenja. In vsaka 
maša bo osrečujoči trenutek za novi 
teden! 

Praznik svete birme je »šel mimo«. 
Nekateri so se oddahnili, drugim je 
bilo lepo. Nekaterim pa bo sveta 
birma potrditev v veri in nov začetek. 
Nov začetek v tem smislu, da bodo 
svoje vero in odgovornost do nje 
vzeli v svoje roke in zaživeli v vsej 
polnosti duhovno življenje. In to 
sveta birma. Zato so postavljeni ob 
birmancih njihovi botri, ki bodo 
kazali svojim varovancem pravo pot 
v življenje. In starši! Bodite veseli in 
ponosni na svoje otroke. Dajte jim 
pravih vrednot, med katere pripada 
na prvo mesto sveta vera. V kolikor 
bodo vaši otroci živeli iz polnosti 
vere, potem je odveč vaš strah pred 
prihodnostjo vaših dragih otrok in 
vaše cenjene starosti. Z vami bodo, 
oskrbeli vas bodo. Radi vas bodo 
imeli tudi v času onemoglosti. Naj 
zazveni generacija birmancev leta 
2022 kot dobra generacija mladih 
ljudi na katere so ponosni starši. Da 
bo ponosna tudi župnija in naša 
domovina. Naj zrastejo v pokončne 
kristjane, dobre ljudi in poštene 
državljane. Bog blagoslovi to 
generacijo ! 


