
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svete maše od 21.11. do 27.11. 2022 

Po 21.11. – Darovanje Device Marije 

18.00 + Marjan Gorenc in st. Tomažin– Š 

18.00 + Jože Zagorc (30. dan) – Š 

17.00 + Slavko in Tončka Turk – 

Gradišče 

To 22.11. – Cecilija 

18.00 živi in ++ pevci, organisti in 

zborovodje – Š 

18.00 + Slavko Banič (10let) – Š 

18.00 +Minka (1obl) in Neža Dragman-Š 

17.00 + Ana Amtzbergerin, sorodniki, 

drž. Povhe in Trščinar; za zdravje – 

Šmarje 

Sr 23.11. – Klemen 

6.30 za duše v vicah –  Š 

6.30 za zdravje (T.I.) – Š 

Če 24.11. – Andrej Dung  

18.00 + Jože in Karlina Bregar, Jožef 

Gorišek – Š 

18.00 ++ Jordanovi (Mihovica) – Š 

17.00 + Jožica Miklavčič, Jože Potočar – 

Gradišče 

Pe 25.11. – Katarina Sinajska 

18.00 + Pia Koligar (1obl) – Š 

18.00 + Ana Majzelj – Š  

17.00+ Ana Gregorič (30. dan) – Groblje 

So 26.11. – Valerijan 

6.30 + Rajko Lekše – Š  

16.00 + Jože Kosmač (1obl) – Gradišče 

16.00 živi in ++ vaščani Loke, za zdravje 

– Gradišče 

17.00 za zdravje in Bož. blag. - Vrhpolje 

Ne 27.11. – 1. ADVENTNA 

NEDELJA- nedelja Karitas 

6.30 živi in ++ župljani – Š 

8.00 + Marjan Banič – Š 

10.00 + Frančišek in Frančiška Župan– Š 

8.30  + Jože in vsi Zagorčevi –Orehovica 

8.30 ++ Rangusovi – Orehovica 

-------------------------------------------------- 
Bira 2022                                                         

Hvala vsem, ki ste se že spomnili vaših 

duhovnikov v darovih- v naturalijah ali v denarju. 

Duhovniki se še vedno vzdržujemo po darovih 

dobrih ljudi.  

Svete maše od 28.11. do 4.12. 2022 

Po 28.11. – Katarina Laboure 

18.00 + Andrej Kovačič (Drama) – Š 

18.00 živi in ++ Martinčič (Šm.vas) – Š 

18.00 + Marija Šuštar (30. dan) – Š 

17.00 + Janez (1obl) in Neža Potočar – 

Šmarje 

To 29.11. – Saturnin 

18.00 + Pavla Opalk – Š 

17.00 v čast sv. Kozmu in Damijanu za 

zdravje (P) – Gradišče 

Sr 30.11. – Andrej 

6.30 po namenu – Š 

6.30 + Gabrijela Gorenc (Škedelj) – Š 

Če 1.12. – Eligij 
18.00 na čast Sv. Duhu za zdravo pamet – Š 

18.00 + Ladislav Miklavčič, drž. Oblak– Š 

17.00 + Terezija Kalin (30. dan) – 

Gradišče 

Pe 2.12. – Vivijana – prvi petek 

18.00 za mir in domovino (I.M.) – Š 

18.00 +st. Luzar (Suhadolčan), bratje in 

sestre, st. Minka in Anton Makovec – Š 

17.00  + Marija Koligar – Šmarje 

16.00 + Ana Lešnjak (30. dan) – Lurd 

So 3.12. – Frančišek Ksaverij – 

duhovniška sobota 

6.30 za nove duh. poklice in svetost 

(M.I.) – Š 

16.00 + Ana Šašek, st., sorodniki Lešnjak 

in Kaučič (Gregorka), za zdravje – 

Šmarje 

17.00 + Fabjanov rod (Čadraže) – 

Čadraže 

Ne 4.12. –2. ADVENTNA NEDELJA 

6.30 + Janez Ruperčič, Marija Rabzelj, 

sorodniki, za zdravje – Š 

8.00 + Ana Zorko (1 obl) – Š 

10.00 + Marija Grabnar (Razdrto) – Š 

8.30 + Janez Grgovič (Gor. St. vas) – 

Orehovica 

10.00 živi in ++ iz soseske Dol. Stara vas 

– Dolenja Stara vas 
-------------------------------------------------- 
 

Svete maše od 5.12. do 11.12. 2022 

Po 5.12. – Savo 

18.00 po namenu (F) – Š 

18.00 + Janez Rebzelj, st. in Franc Vide– Š 

To 6.12. – Nikolaj (Miklavž) 

18.00 + Jože in st. Koren (Imenje) – Š  

18.00  živi in ++ Kerin (V. Podlog) –Š 

18.00 + Amalija Penca 

17.00 ++ Hostovi (Sela)  

Sr 7.12. – Ambrož 

6.30 + Ivan Brajdič – Š  

17.00  po namenu čebelarjev, za zdravje 

čebel in ljudi– Š 

Če 8.12. – MARIJINO 

BREZMADEŽNO SPOČETJE 

6.30 v zahvalo – Š 

10.00 ++ iz soseske Šentjernej (2.11)– Š 

18.00 +Jože in Marija Rešetič in sorodniki–Š 

18.00 za dušno in telesno zdravje s. Karmen 

in v zahvalo za njeno delo (ŽPS) – Š 
17.00 + Ana in vsi ++ Cvelbar, Franko in 

Gričar – Šmarje 

Pe 9.12. – Valerija 

18.00 + Ivan Rebselj, st. Rebselj in Črne – Š 

18.00 v zahvalo za dobro letino/leto (Tina 

in Martin) – Š  

17.00 vsi ++ Kosovi, Karel Škof; za 

zdravje – Vrhpolje 

So 10.12. – Loretska Mati Božja 

6.30 + Ivana Medle – Š 

17.00 + Jože Kalin (1obl) – Gradišče 

17.00 + Alojz Drobež (G. Gomila) – 

Gradišče 

16.00 + Franci Kuhar, sinova Simon in 

Franci – Lurd 

16.00 + Stanislav Koligar – Šmarje 

Ne 11.12. – 3. ADVENTNA NEDELJA – 

nedelja gaudete 

6.30 + Marija in Alojz Juršič – Š 
8.00 + Antonija Luzar (S.B.) – Š   

10.00 + Stanko Maznik, + vnuk Rok – Š 

8.30 živi in ++ Cerovljani– Orehovica 

-------------------------------------------------- 

Adventno pričevanje  g. Aleša Čerina 

bo v petek 9.12. po sveti maši.  

 

 

sv. Cecilija – zavetnica petja in pevcev 

(22. november)                                  

Sveto Cecilijo so začeli častiti kot 

zavetnico glasbe v 15. stoletju. Za svojo 

zavetnico so jo izbrali tudi pesniki, 

glasbeniki, godbeniki, izdelovalci orgel in 

pevci.  Zato je tudi praznik cerkvenih 

pevcev. Na sam praznik 22. novembra 

bomo s petjem in orglami počastili 

zavetnico sv. Cecilijo in se zahvalili vsem 

pevcem zborovodjem in organistom za 

njihovo požrtvovalno delo. V nedeljo 27. 

novembra pa bo ofer za zborovodje in 

organiste. Hvala za vaše darove! 

1. adventna nedelja (27. november)       

Z vsakim adventom začenjamo novo 

cerkveno leto, novo »leto Božjega 

usmiljenja«. Cerkveno leto je kot dejavno 

ponavzočevanje odrešenjske skrivnosti. 

Cerkveno leto nam hoče dajati sedanje 

življenje in ga razvijati. Saj je cilj 

cerkvenega leta isti kakor cilj Cerkve - 

tisti cilj, zaradi katerega je Sin božji prišel 

na zemljo: Da bi imeli življenje in ga 

imeli v izobilju. Bogoslužje adventnega 

časa je tako sestavljeno, da je izredno 

močno in privlačno. Vabljeni ste k 

adventnim mašam. 

Frančiškovo žegnanje – Dolenja stara 

vas (4. december)                                                          

Sveti Frančišek je bil velik misijonar 

Indije in Japonske, kjer je še danes zelo 

čaščen. Pri nas je bila v njemu v čast 

zgrajena cerkev v Dolenji Stari vasi, na 

mestu kjer je bila prej manjša cerkvica sv. 

Štefana. Pravo žegnanje naj bilo za 

svetega Frančiška, ker je to patron te 

cerkve. Vendar je sv. Štefan »spodrinil« 

sv. Frančiška. In tako ima soseska kar 

trikrat žegnanje: Angelsko, Frančiškovo 

in Štefanovo. 

 

                       



 

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 

 sv. Nikolaj - Miklavž (6. december) 

Najbolj priljubljen je ta svetnik. Pa ne 

samo pri otrocih, ampak tudi odraslih. 

Njegova dobrosrčnost je nalezljiva in 

vzgojna. Naj prežema naša dejanja in 

medsebojne odnose. Nas bo obiskal v 

nedeljo 4. Decembra pri vseh mašah. 

sv. Ambrož, zavetnik čebelarjev (7.  

december)                                           

Sveti Ambrož je cerkveni učitelj. Malo 

pred smrtjo je govoril vernikom: »Živel 

sem med vami tako, da se mi ni treba 

sramovati, da bi še dalje živel med vami, 

ne bojim se pa tudi umreti, saj mamo 

dobrega Gospoda.« Ta dan praznujejo 

čebelarji saj je Ambrož njihov zavetnik. 

Zanje bo tudi sveta maša. 

Marijino brezmadežno spočetje (8. 

december)                                       

Marijino brezmadežno spočetje pomeni, 

da je Marija posvečujočo milost imela že v 

začetku. Greh in milost nista združljiva. In 

to versko resnico praznujemo ravno ob 

tem prazniku. Skupaj se pripravljamo z 

devetdnevnico in marijanskimi spevi. 

Bralci beril: 

27.11. 8h: Andreja Novak, Aleš Tomič 

10h: Veronika Pucelj, Timotej Cvelbar 

4.12. 8h: Marjan Dvornik, Aleš Jarkovič 

10h: Marta Simončič, Alenka Brežnjak 

11.12. 8h: Anamarija Luzar, Sebastijan 

Podobnik 

10h: Ida Pucelj, Vera Zupančič 

 

  

 

Darovi za župnijske potrebe: 89€ 

»Martinovi vinogradniški pohodniki«; 

380€ »rože« Loka; 140€ »rože« Ledeča 

vas; 

Obnova Grobeljske cerkve: 100€ Ernest 

Koligar; 150€ Peter Rebselj z drž; 200€ 

Milan Jordan z drž. 

Obnova Gradiške cerkve: 100€ Dario in 

Andreja Novak; 100€ Damjan Pirnar z 

drž; 

Darovi ob pogrebih:                             
+Jože Zagorc:100€ vaščani Mihovice, 

1m Helena//                                                  

+Marija Šuštar (92 let – Šentjernej): 5 

maš; 30€ otroci z drž//                        

+Ana Lešnjak (87 let – Volčkova vas): 

19 maš;30€ drž Kastelic (Pristava); 50€ 

sin Jože z drž; 30€ Jože Črtalič z drž.//     

+ Terezija Kalin (89 let - Gor. Gradišče): 

15 maš; 100€ hčerka Milena z drž;100€ 

hčerka Dragica z drž; (darovi za 

Gradišče); //                                 

+Martina Frančič: 31 maš; 200€ domači 

– Frančičevi; 20€ Luštek Pavla in Jože; 

150€ Verbičevi – Ostrog, Ledeča vas; 

180€ vnuki:             

Skrb za župnijsko cerkev: 

 Šentjernej Orehovica 

26.11. Dolenji Maharovec Cerov log 

3.12. Mihovo Pristava 

10.12. Mihovica Tolsti vrh 
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Advent čas pričakovanja in upanja 

 

Cerkev je skozi čas posvečala veliko 

pozornosti v pripravi na praznike 

odrešenja. Tako za veliko noč kot 

božič. To sta dva največja praznika 

Jezusovega odrešenja. In seveda še 

Binkošti. 

V adventnem času so se vedno 

obhajale zornice. Te so bile v 

zgodnjih jutranjih urah. Ljudje so 

hodili k maši še v temi. Časi so se 

spremenili in z njim tudi ljudje, ki so 

čase oblikovali. Toda Kristus prihaja 

tudi danes in trka na vrata vsakega 

doma naših lepih hiš in domov. Želi 

vstopiti, nevsiljivo, zelo obzirno in 

ljubeče. Hoče sporočiti: Rad te 

imam, družina, tebe oče in mati, 

tvoje otroke, tebe bolnik v bolnišnici, 

ti, ki si našel dom v Domu za 

ostarele, nisi pozabljen! Vi ste moji 

prijatelji! 

To je sporočilo adventnega časa, ki 

se vsako leto znova prebudi in na 

novo zaživi v naših srcih in življenju. 

Vsak advent je nov začetek, novo 

upanje in nova spoznanja. 

Tudi vaši dušni pastirji in sodelavci, 

ki se trudimo, da bi bili kar najbolj 

primerno orodje v rokah Božjega 

sejalca Jezusa Kristusa se veselimo 

praznikov. Prijetno presenečeni smo 

zbrali številke zadnjega štetja  

nedeljnikov. Po žalostnem stanju v 

času korone, ko so naši Božji hrami 

ostali prazni se zopet polnijo z 

verniki. To je razveseljivo upanje na 

prihodnost. Tudi lepo število otrok je 

zvestih pri obisku nedeljske maše. 

Hvala vsem, ki ostajate zvesti Bogu 

in svoji župniji. V nedeljo smo 

našteli takole: otrok je bilo pri vseh 

mašah skoraj 300 (297), mož in 

fantov 310, žena in deklet 472, vseh 

skupaj 1088. To je sicer še vedno 

nekaj manj kot pred korono, vendar 

je to dobro znamenje in upanje. 

Advent naj nas svojimi svetlimi 

zvezdami razsvetli za spoznanje 

Jezusa Kristusa: sv. Miklavž. Sv. 

Ambrož, sv. Barbara, sv. Lucija in 

Brezmadežna. 

Preživimo advent v upanju, 

pričakovanju, molitvi in prijateljstvu.  

Bog Vas blagoslovi ! 


