
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svete maše od 31.10. do 6.11. 2022 
Po 31.10. – Volbenk 

18.00 + Marija in Lojze Novak, drž. Učjak, 
Bratkovič (Gor. Brezovica) – Š 
18.00 + Jožefa Bregar (1 obl) – Š 
18.00 + Ivan Brajdič (30. dan) – Š 
17.00 + Ivanka Golob, živi in ++ Golob 
(Sela)  – Šmarje 

To 1.11. – VSI SVETI 
6.30 živi in ++ župljani – Š 
14.00 ++ duhovniki, redovnice – Š 
8.00 ++ iz soseske – Groblje 
8.00 ++ iz soseske – Šmarje 
10.00 ++ iz soseske – Gradišče 
10.00 ++ iz soseske – Orehovica  

Sr 2.11. – Spomin vernih rajnih 
6.30 za duše v vicah –  Š 
15.30 + Marija in Janez Blatnik – Šmarje 
15.30  po namenu svetega očeta – Groblje 
17.00 + Anton in st. Radovan (Prapreče) – 
Gradišče 
17.00 za duše v vicah – Orehovica 
18.00 + Marjan, st. Strajnar, drž. Šuštaršič, 
Marija Zaletel  – Š 
18.00 po namenu  – Š 

Če 3.11. – Viktorij Ptujski 
18.00  prošnja za zdravje v čast Jezusu in 
Mariji in srečno zadnjo uro (L) – Š 
18.00 + Franc Grabnar (90 let), Razdrto – Š 
17.00 + Janez Jeralič (30.dan, M.Č.) – Šmarje 

Pe 4.11. – Karel Boromejski – prvi petek 
18.00 za mir in domovino (I.M.) –Š 
18.00 + Lina in Rezka Švalj – Š  
18.00+ Karol (1 obl) in Karolina Pavc, Karel 
in Anica Cimerman – Š 

So 5.11. – Zaharija in Elizabeta – 
duhovniška sobota 

6.30 za nove duh. poklice (I.M.) – Š  
17.00 + Martin Bernardič – Orehovica 
Ne 6.11. – 32. NEDELJA MED LETOM - 

zahvalna 
6.30 v zahvalo – Š 
6.30 v zahvalo in priprošnjo (J.M.) – Š 
8.00 v zahvalo in Božji blagoslov EDMS – Š 
8.00 + Lojze in vsi Vrtačičevi (Pristavica) – Š 
10.00 + Hanzi Mohorič (1 obl) – Š 
8.30  + Franci Rabzelj (obl) in starši – Oreh. 
10.00 + Ana in Franc Božič in + Bregarjevi – 
Tolsti vrh  
-------------------------------------------------- 
 

Svete maše od 7.11. do 13.11. 2022 
Po 7.11. – Ernest 

18.00 + Anton Šuštaršič (Vrh) – Š 
18.00 + st. Marija in Franci Žmavčič – Š 
18.00 + Terezija Šolar – Š 

To 8.11. – Bogomir 
18.00 + st. Vodopivc (Brezje), st. 
Cvelbar (Ostrog) – Š  
18.00 + Ana Kregar (B.M.) – Š 

Sr 9.11. – Posvetitev lateranske 
bazilike 

6.30 + druž. Cekuta (Brezje) –Š 
Če 10.11. – Leon Veliki 

18.00 + Neža in Minka Dragman – Š 
18.00 + Rudi in st. star Lipar – Š 
17.00+ st. star., Martin, Marija, Stane 
Koligar – Šmarje 

Pe 11.11. – Martin 
18.00 + st. Bratkovič, st. Učjak; za 
zdravje – Š 
18.00 + Ana Hudoklin (1 obl) – Š 
18.00 + Stanislav Potočar – Š 
17.00  v zahvalo za 50 let zakona (zlata 
poroka) – Dol. Stara vas 
17.00 v čast sv. Martinu za sosesko – 
Groblje 

So 12.11. – Jozafat 
6.30 +Jožefa in Janez Jordan (Ostrog)– Š 
6.30 + Jana Penca Slabe – Š 
17.00 + Pavla Kalar (30. dan)– Orehov. 
17.00 + Marija Bregar (30. dan) – Oreh. 

Ne 13.11. – 33. NEDELJA MED 
LETOM – svetovni dan ubogih 

6.30 živi in ++ župljani – Š 
8.00 + Stane Rešetič (Š) – Š 
10.00 ++ Stančinovi – Š 
8.30 + Martin Bernardič – Orehovica 
8.30 + Jože in Ema Simončič – Orehov. 
10.00 + Stanislav Žagar – Groblje 
-------------------------------------------------- 
Darovi ob 1. novembru bodo vsi 
namenjeni  za obnovo Grobeljske in 
Gradiške cerkve, poškodovane 29. 12. 
2020 ob potresu. 

 

Svete maše od 14.11. do 20.11. 2022 
Po 14.11. – Nikolaj Tavelič 

18.00 živi in ++ Krhinovi (Ostrog) – Š 
17.00 + Stanislav Gorenc – Groblje 
17.00 + Antonija Luzar (96 let) – 
Gradišče  

To 15.11. – Albert 
18.00 + Niko Hudoklin – Š  
18.00 +Franc Fabjančič, Jožefa Pušavc–Š 
17.00 + Marjan Hočevar – Gradišče 
17.00 +Ignac in Jožefa Hudoklin–Šmarje 

Sr 16.11. – Marjeta Švedska 
6.30 + Andrej Vide – Š  
6.30 + Ivana Medle – Š 

Če 17.11. – Elizabeta Ogrska 
18.00+ st., st. starši Premru (Gruča 1) – Š 
18.00 v zahvalo za zdravje (P.J.) – Š 

Pe 18.11. – Karolina 
18.00 + Ljudmila in Jožef Kovačič 
(Ostrog) – Š 
18.00 + Karolina Vovko (30. dan) – Š  

So 19.11. – Matilda 
6.30 + Jožef Gorišek – Š 
17.00 + Alojzija Brkljačič r. Zalokar (30. 
dan; umrla v Zagrebu) – Šmarje 
17.00 + Jože Simončič  – Šmarje 

Ne 20.11. – KRISTUS KRALJ 
6.30 za slovenski narod (M.H.) – Š 
8.00 + Janez Dvojmoč, st. Borsan in 
Dvojmoč – Š   
10.00 + Franc in st. Vrtačič (Gomila) – Š 
8.30 + starši Kuhar – Orehovica 
8.30 + Ferdo Ambrož (Ig pri LJ) -
Orehovica 
-------------------------------------------------- 
Bralci beril: 
6.11. 8h: Aleš Jarkovič , Marjan Dvornik 

10h: Marta Simončič, Alenka Brežnjak 

13.11. 8h: Janja Škedelj, Vesna Vidrih 

10h: Marjetka Vidovič, Maja Cvelbar 

20.11. 8h: Marina Hafner, Sebastijan 
Podobnik 

10h: Nataša Bregar, Franci Bevec 
 

Vsi sveti (1. november)                                           
Praznik Vseh svetih močno odmeva v 
vsakdanjem življenju. Ob tem prazniku  
se spominjamo vseh ljudi, ki so že dosegli 
Božjo slavo pri Bogu, pa niso nikjer 
zapisani v koledarjih. In teh je veliko. 
Imamo jih za svoje priprošnjike pri Bogu. 
Priporočajmo se jim. Popoldanska 
pobožnost pa se prevesi v molitev za 
rajne, ki še potrebujejo naše pomoči. Na 
ta praznik bomo v večernih urah po 
družinah molili molitev rožnega venca. 
V župnijski cerkvi bomo molili ob 17 
uri. Vabljeni! 

Spomin vernih rajnih (2. november)                     
To je poseben dan, ki ga je Cerkev 
vpeljala z namenom, da bi kristjani 
povezani v občestvu Cerkve več molili in 
darovali svete maše za vse pokojne, ki 
čakajo odrešenja. V teh dneh lahko 
prejmemo tudi popolni odpustek pod 
pogojem:prejem zakramentov svete 
spovedi, obhajilo, molitev po papeževem 
namenu in obisk pokopališča. Darovi 
tega dne dobo namenjeni za svete maše 
pokojnih iz soseske, namesto nekdanjih 
očenašev.                                                           

Zahvalna nedelja (6. november)                            
Ko so že skoraj pobrani vsi sadovi zemlje 
in delo naših rok, Cerkev obhaja zahvalno 
nedeljo. Kot občestvo, skupnost se Bogu 
zahvalimo za njegove darove, tako 
duhovne kot materialne. Zahvala nikakor 
ne sme izostati iz življenja kristjana 
noben dan. Vsak dan nam je podarjen. 
Zato živimo svoje življenje hvaležnostno. 
Tudi naši bližnji so del nas in so naši. 
Vsak posameznik je del skupnosti,  je 
graditelj našega skupnega bivanja. Tega 
se premalo zavedamo. Tudi tem moram 
izreči hvala.  

                        

 



 

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: 160€ 
»rože« - Gorenje Gradišče; 100€ (D.K.); 
120€ »rože« - žegnanje Mihovo. 

Obnova Grobeljske cerkve: 50€ Ljubica 
Luzar (NM); 50€ Bašelj Radi Barbara; 
100€ Anton Kovačič (Ostrog); 100€ drž  
Rešetič (M. Ban); 50€ drž Rebselj 
(Šentjakob 10); 100€ Marjan Cujnik; 50€ 
Zupančičevi (Imenje) ; 

Obnova Gradiške cerkve: 100€ drž Turk 
(Polhovica); 162«rože« - Dolenje 
Gradišče; 100€ drž. Luzar (D.G.); 100€ 
Jože in Ana Ruperčič; 100€ Judeževi 
(Prapreče); 50€ Martin Šinkovec; 100€  
druž. Grgovič (Dol. Mah.); 50€ Rozi 
Zupančič. 

Darovi ob pogrebih:                          
+Pavla Kalar (85 let – Cerov log): 5 maš// 
+Marija Bregar (96 let – Cerov log): 
10maš; 30€ sin Franc z drž; 30€ hčerka 
Marjanca z drž; (darovi  za Orehovico)// 
+Karolina Vovko (85 let – Drama): 11 
maš +Jože Zagorc (82 let – Mihovica): 
11maš: 100€ Trbančevi (Roje –Mihovica); 
+ Ana Gregorič (82 let – Groblje): 29 
maš: 20€ Rebseljevi (Šentjakob), 100€ 
brat Jože Prah; 50€ nečak Jože Pavlič z 
druž., 100€ hčerka Anica z druž., 200€ sin 
Silvo z druž., 100€ Košakovi (Dobrava), 
50€ Petra in Rok z druž., 2m in 50€ Marija 
Pavlič z druž. 

 

Skrb za župnijsko cerkev: 
 Šentjernej Orehovica 

5.11. Loka Hrastje 

12.11. Ledeča vas Orehovica 

19.11. Gorenji Maharovec Zapuže 

                                                              

Sveti Martin in Martinova nedelja (11. 
in 13 november)                               
Martin je zelo priljubljen svetnik. Svojo 
priljubljenost si je pridobil predvsem po 
svoji darežljivosti. Vredno ga je 
posnemati. Tudi v vinskem obzorju je 
Martin priljubljen zavetnik. In prav je 
tako, da ga vinogradniki častijo. Ob 
Martinovem pa je tudi prav, da se 
zavedamo o »kulturi pitja«. To je tudi 
sporočilo tega svetnika Martina in 
martinovanja. 

Kristus Kralj (20. november)                     
Cerkveno leto sklenemo z veličastnim 
praznikom Kristusa Kralja vesoljstva. V 
mašnem hvalospevu slišimo zelo 
pomenljive besede, ki označujejo vsebino 
njegovega  kraljestva: kraljestvo resnice 
in življenja,kraljestvo svetosti in milosti, 
kraljestvo pravičnosti, miru in ljubezni. 

Prvi petek in sobota (4. in 5. november)       
Lepo ste vabljeni k maši te dneve. Prvi 
petek je spokorni dan, zadoščevanje za 
naše grehe. Pol ure pred mašo je molitev 
pred Najsvetejšim. Na prvo soboto pa 
molitev za nove duhovne poklice in za 
svetost le teh. Potrudimo se za molitev. 
 

Številka 15 
  Leto XXXIIV 

30.10.2022 
 

V kakšnem svetu živimo, se lahko 
vsak dan sprašujemo. Odgovor nam 
daje življenje samo. Prevladuje 
močna materialna plat življenja, 
miselnost ljudi je liberalna ali vsaj 
premalo socialno usmerjena.  

Smo v času velikih »parol« izbiranj 
in odločanj. Izbiramo, volimo in 
odločamo. Tukaj smo, ali nismo 
državljani, kristjani in ponosni 
Slovenci. Če se ne udeležujemo vseh 
predpisanih zahtev državnih organov, 
potem se ne smemo nad ničemur  
pritoževati, ker nimamo pravice. V 
naših rokah je naša usoda! 

Veliko smo v teh dneh slišali 
govorcev o zagovarjanju vrednot. 
Malokateri pa je konkretiziral katere 
vrednote je imel v mislih in katere 
zagovarja. 

Mar ni prva najpomembnejša 
vrednota naše zemeljsko življenje. 
Vsakdo ima pravico živeti. Vsak 
izmed nas je bil spočet v materinem 
telesu in hvala Bogu in materi, da 
smo se rodili. Lahko bi ukrepala 
drugače. Pa ni. Hvala, draga mama! 

  

Veliko jih je, ki so pričakovali na 
svetlo tega sveta, pa ga niso 
zagledali. Življenje je vrednota od 
zibeli do groba! 
Mar ni družina tudi vrednota? Kdo bi 
raje živel v divjini  namesto 
družinske sreče očeta, matere, bratov 
in sester. Težko si je predstavljati 
drugače. Družina je in ostaja trden 
temelj družbe pa tudi Cerkve. In k tej 
trdnosti prispeva tudi zakonska zveza 
moža in žene kot je to Božjem načrtu 
zamišljeno.  
Mar niso svoboda veroizpovedi , 
izobraževanje, mišljenja, odločanja 
in še mnoge druge življenjski darovi, 
ki so vrednote, ki jih je vredno 
zagovarjati, zanje in iz nji živeti? So! 
In v teh dneh ko bomo merili svoje 
korake po naših pokopaliških poljih 
se bomo spominjali vseh naših 
prednikov, ki so nam podarili 
življenje, vero, obranili domovino, 
zanjo darovali življenja, naj 
prevevajo naše misli hvaležnost in 
ljubezen, v veri in molitvi. Gospod 
hvala Ti za vse, kar smo imamo, za 
našo domovino in zgodovino! 
 


