
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svete maše od 13.12. do 18.12. 2022 

Po 12.12. – Marija iz Guadalupe 

18.00 živi in ++ iz drž. Bučar (Šm.v) – Š 

18.00 v zahvalo in Božji blag. (M.D.) – Š 

18.00 + Ignac in Fani Zagorc – Š 

To 13.12. – Lucija 

18.00 + Turkovi, Štefka in Fani Črne – Š 

18.00 + Jelka, Ignac, Marija, Milan 
Bratkovič – Š 

18.00 + Martina Frančič (30. dan) – Š 

17.00 + Martin Grubar, vnuk Rok; za 

zdravje – Šmarje 

Sr 14.12. – Janez od Križa 

6.30 vsi ++ Isteničevi–  Š 

6.30 za zdravje – Š 
Če 15.12. – Drinske mučenke 

18.00 + Zlatko Magdalenič, Avgust 

Piletič – Š 
18.00 + Alojz Pavlič (Prapreče) – Š 

18.00 + st. Potočar in sin Bojan – Š 

17.00 + Pepca Piletič – Gradišče 

Pe 16.12. – začetek božične 

devetdnevnice 

18.00 + st. in st. star. Gregorčič, st. star. 

in Franc Vide – Š 
18.00 + Andrej Vide in sorodniki – Š  

18.00 + Anton Hočevar (Šm.vas) – Š 

17.00 +Ivan in Ana Komes – Gradišče 

So 17.12. – Lazar iz Betanije 

6.30 v zahvalo in priprošnjo (K.M.) – Š  

17.00 + Alojz Pelko (20let) – Gradišče 

Ne 18.12. – 4. ADVENTNA NEDELJA 
6.30 + Lojze, Franci Hosta, Rezika Šolar – Š 

8.00 + Stanislav Komljanec (1obl) in st. 

Korošec – Š 
10.00 + Milka Šketelj– Š 

8.30 + Angela Turk (1obl) –Orehovica 

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

Božična devetdnevnica (16.12.)              
V duhovno pripravo na božične praznike 

je vpeta tudi devetdnevnica. To je lepa 

priložnost za poglabljanje odnosa do 
Boga. Je priložnost za sveto spoved, več 

molitve, obisk svete maše in dobra dela. 
To je osebni ali družinski misijon! 

Svete maše od 19.12. do 25.12. 2022 

Po 19.12. – Urban 
18.00 + Anton Grgovič (Dol.Mah.) – Š 

18.00 + Brigita Cota r. Penca (Penca – 

Ržišče) – Š 
17.00 + Ivana Zalokar (30.dan) – Groblje 

To 20.12. – Evgen 

18.00 v zahvalo sv. Antonu (S.K.) – Š 
18.00 v zahvalo za 95 let; + Martin 

Maršič – Š 

16.00 + Anton Kirn, st. Kirn in Goltes – 

Groblje 

Sr 21.12. – Peter Kanizij 

18.00 + Franc Kovačič – Š 

18.00 + Karolina Vovko – Š 

Če 22.12. – Frančišek 

18.00 po namenu (R) – Š 

17.00 + Antonija Luzar – Gradišče 

Pe 23.12. – Janez Kancij  

18.00 + Luzarjevi in Vidmarjevi – Š 

17.00 + Franc Godina (30.dan) – Orehov. 

So 24.12. –Adam in Eva – 1. sveti večer 
6.30 + Ana Jevnikar (1obl) – Š 

20.00 + Ljudmila in Jožef Kovačič 

(Ostrog) – Š 
22.00 + Jožefa Unetič – Pleterje 

22.00 + Alojzij in Marija Novak, vnuk 

Marjan in stric Jože Novak – Orehovica 

Ne 25.12. – GOSPODOVO ROJSTVO 

– BOŽIČ  

24.00 za slovenski narod (M.H.) – Š 

24.00 + Lojze in vsi ++ Vrtačičevi – Š 
6.30 + Lojze in Marija Novak in družina 

Novak (Hrastje) – Š 

10.00 + Franc in Dragoslava Zagorc – Š 
10.00 + Radkovič in Potočar – Š 

8.30 + Antonija Grubar – Vrhpolje 

8.30 + Seničar in Helena Pavlič – 

Orehovica 
8.30 + Ana in Rudolf Bratkovič – Oreh. 

10.00 + Alojz in st. Junc, st. Šuštaršič – 

Gorenje Mokro Polje 
-------------------------------------------------- 
»Skrivnost božiča je sprejeti Odrešenika in ga 

prepoznati v ponižnem dojenčku v jaslih.« 

Svete maše od 26.12. 2022 do 1.1. 2023 

Po 26.12. – Štefan, dan samostojnosti 
6.30 + Jožica Miklavčič in Jože ter st. 

Potočar – Š 

10.00 + Franc in st. Topolovec – Š 
10.00 + drž. Šketelj (Razdrto) – Š 

8.30 + Marija Bregar – Orehovica 

10.00 Božji Blagoslov konj in ljudi – 
Dolenja Stara vas 

10.00 + Lojze Grubar (Vol.v) – Dol. St.v. 

To 27.12. – Janez, evangelist 

18.00 ++ Šentjernej (2.nov.) – Š  
17.00 + Janez in Marija Blatnik – Šmarje 

17.00 + Ivan Erban – Šmarje 

Sr 28.12. – Nedolžni otroci 
6.30 + Neža Jordan – Š  

18.00 za Božji blagoslov in varstvo vseh 

otrok – Š 

Če 29.12. – David 

18.00 + Stanislav Potočar – Š 

17.00 + Ana in ++ Cerkovnik – Šmarje 

Pe 30.12. – SVETA DRUŽINA 
18.00 + Ljudmila Jakoš – Š 

17.00 + Ana Božič (1obl) – Orehovica 

So 31.12. – Silvester – 2. sveti večer 
16.00 v zahvalo za leto 2022 – Š 

16.00 za vse ++ v letu 2022 – Š 

16.00 + Stanislav Rešetič (Š) – Š 

Ne 1.1. – MARIJA, BOŽJA MATI – 

novo leto 
6.30 + Alojz (1obl) in Jožefa Enčimer – Š 

8.00 + Andrej Vide in sorodniki – Š   

10.00 + Zupančičevi (Imenje) in 

Škedljevi (Vrbovce) – Š 
8.30 za žive in ++ župljane – Orehovica 

16.00 za Božji blagoslov v novem letu 

2023 – Šmarje 
-------------------------------------------------- 
Sveti večeri                                               

Sveti večeri (24.12., 31.12. in 5.1.) so 

namenjeni  predvsem družinam, ki se zberejo 

ob jaslicah, da molijo, kropijo in pokadijo 

domove in s tem kličejo nanje Božji 

blagoslov. Naj sveti večeri prinesejo v naše 

družine toplino, razumevanje ter dušno in 

telesno zdravje! 

Jezusovo rojstvo – Božič (25.12.)           

To je osrednji praznični dan Jezusovega 

rojstva. Maš je več kot dovolj na praznik, 

da se lahko udeležite maše ta dan. 

Večerne maše so bile vpeljane zaradi 

razmer, ki so nastajale. Trenutno še vedno 

»razpolagate« v velikem izobilju 

prazničnih maš. Prav kmalu tega ne bo 

več. Skušajmo to razumeti. 

Sveti Štefan (26.12.)                              

Na Štefanovo bomo pri vseh mašah 

blagoslovili sol. Ob 10h pa bo v Dolenji 

Stari vas blagoslov konj. Vsi udeleženci 

upoštevajte navodila redarjev in policije. 

Sveti Janez – blagoslov vina (27.12.)    

Na god svetega Janeza bo blagoslov vina 

v Šmarju.  

Nedolžni otroci – blagoslov otrok 

(28.12.)                                                           

Na ta praznik bo poseben blagoslov otrok. 

Starši ste lepo vabljeni, da pripeljete svoje 

otroke k maši in temu blagoslovu.  

Sveta družina (30.12.)                                  

V praznovanju Božiča je vključen tudi 

praznik sv. Družine. To je pravzaprav 

razumljivo. Sveta Družina je glavni vir in 

navdih za oblikovanje naših krščanskih 

družin. 

Novo leto (1.1. 2023)                             

Nič ne vemo, kaj nam bo prineslo novo 

leto. V zaupanju v Božjo previdnost in 

pomoč bomo stopili v novo obdobje. Naj 

bo blagoslovljeno na vseh ravneh našega 

življenja. Tako pričnimo to leto z 

molitvijo in mašo. 

 



 

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 

Zahvala organistov in zborovodij           
Vsi se zahvaljujejo za dar ob prazniku sv. 
Cecilije, ki ste ga darovali za opravljeno 
poslanstvo. Bog plačaj 

Zahvala s. Jožici Zupančič                    
Tiho in neopazno je odšla na drugo mesto 

sestra Jožica Zupančič, ki je vrsto let 

delovala z otroki v vrtcu in pri verouku. 
Vsi smo jo poznali kot dobro katehistinjo, 

plemenito redovnico z dobrim in odprtim 

srcem za sočloveka. Naši otroci so jo imeli 
zelo radi. Znala je pristopati k njim in 

staršem z razumevanjem, poslušanjem in 

lepo besedo. Hvala, sestra Jožica. Naj vas 

v novem poslanstvu spremlja Božja roka! 
Ne pozabite na nas! Hvaležni farani! 

Bralci beril: 

18.12 8h: Mitja Vrtačič, Rok Vrtačič 

10h: Maja Cvelbar, Janez Goršin 

25.12. 24h: Marta Simončič, Marina Hafner 

10h: Marjetka Vidovič, Franci Bevec 

1.1. 8h: Marjan Dvornik, Aleš Jarkovič 

10h: Ida Pucelj, Vera Zupančič 

                                                                

Luč miru iz Betlehema                              

Plamen luči miru iz Betlehema med nas 
prihaja že vrsto let. Naši skavti ga bodo 

sprejeli medse v petek 16.12. ob 19h pred 

Kulturni centrom. Bodo pa delili plamen 

pri vseh svetih mašah v nedeljo 18.12. in v 
soboto 17.12. na pokopališčih v župniji. S 

sabo prinesite stekleno ohišje in prejmete 
le nov vložek.  

                                      

 

  

 

Darovi za župnijske potrebe: 200€ 

»rože« Gorenji Maharovec; 95€ »rože« 
Dolenji Maharovec; 50€ (J.M.); 

Obnova Grobeljske cerkve: 50€ Matjaž 

Keljevič; 150€ Franc Rebzelj (Šentjakob); 

500€ (N.N.); 300€ Marina,Stanka in 
Milena; 

Obnova Gradiške cerkve: 100€ drž 
Vrtačič (Gor. Maharovec); 50€ Tomažin 

(Zameško);500€ (N.N.);100€ Bunškovi 
(Čadraže); 

Darovi ob pogrebih:                                
+ Ivana Zalokar (92 let – Groblje): 24 

maš;100€ hčerka  Meta s možem 
Francem; 30€ drž Cigoj; 100€ drž Zalokar 

(Dol. Stara vas)//                                     

+Franc Godina (78 let – Orehovica):6 
maš; 50€ žena Marija;                             

Skrb za župnijsko cerkev: 

 Šentjernej Orehovica 

17.12. Gor. Mokro Polje Hrastje 

23.12. Dol. Mokro Polje Orehovica 

31.12. Mihovo Zapuže 

                                                            

Obletnica smrti bl. Alojzija Grozdeta                                                           

Letos obhajamo 100-letnico rojstva 
(27.maj 1923) in 80-letnico mučeniške 

smrti (1. januar 1943) našega blaženega. 

Glejmo na zgled blaženega Grozdeta, ki 
je poseben priprošnjik našim mladim in 
molimo za spravo v našem narodu. 
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BOŽIČNA POSLANICA 

SLOVENSKIH ŠKOFOV 

Božič je praznik rojstva Božjega sina. 

Lukov evangelij skoraj mimogrede 

pove, da za sveto družino v prenočišču 

ni bilo prostora (Lk 2,7). Temu dejstvu 

se čudimo. Morda je bil vzrok za to 

pomanjkanje sočutja ali strah pred 

tujci, lahko je bil razlog tudi v 

neobčutljivosti za stisko bližnjega. Ob 

tem se samo od sebe pojavi vprašanje, 

kako bi bilo, če bi Jožef in Marija 

potrkala na naša vrata. Bi našli prostor 

zanju in bi ju sprejeli? Na videz 

naključno novico o pomanjkanju 

prenočišča, ki je sveto družino prignala 

v hlev, evangelist Janez poglobi in 

poudari, da je prišel med svoje, vendar 

ga njegovi niso sprejeli (Jn 1,11). 

Božič nas vabi, da se ustavimo, 

pomislimo nase in na svoje življenje. 

Kakšni so odnosi, koliko časa si 

vzamemo za družino, zase in za Boga? 

Kako praznujemo? Pomembno je, da 

prepoznamo njegov prihod in da 

praznovanje v nas obrodi duhovne 

sadove, za kar moramo odpreti vse 

čute in pogled v luči vere.  

 

Spodbudo za spremembo in rast lahko 

najdemo pri sv. Pavlu, ki poudarja, naj 

se ne prilagajamo temu svetu, ampak 

se preobražamo z obnovo svojega 

uma, da bomo lahko spoznavali, kaj 

hoče Bog, kaj je dobro, njemu všeč in 

popolno (Rim 12,2). Sv. Pavel govori 

o prenovi naše notranjosti. 

Spreobrnjenje, h kateremu smo 

povabljeni, mora segati v globino 

našega odnosa z resničnostjo o nas 

samih. Prosimo Gospoda, da bi postali 

pozorni na njegovo navzočnost, da bi 

slišali, kako tiho, a vztrajno trka na 

vrata našega bitja. Molimo, da bi v 

notranjosti ustvarili prostor zanj. 

Prosimo, da bi Novorojenega 

prepoznali v tistih, po katerih nas 

najbolj nagovarja; to je po otrocih, 

trpečih, beguncih, obrobnih in revnih 

tega sveta. V imenu slovenskih škofov 

vsem duhovnikom, redovnicam in 

redovnikom, krščanskim občestvom, 

Slovencem doma in po svetu ter 

drugim krščanskim Cerkvam in 

skupnostim želim blagoslovljen božič. 

Naj nam praznovanje rojstva Božjega 

sina prinese miru, veselja in novega 

upanja.                                                     

 


