
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svete maše od 20.12. do 26.12. 2021 

Po 20.12.–  Evgen 
18.00 + Fanika Logar r. Turk – Š 

18.00 + Zlatko Magdalenič – Š 

17.00 + Jože Kosmač (30. dan) – Gradišče  

17.00 + Alojz Pavlič (1obl-Prapreče)- Grad. 

To 21.12. – Peter Kanizij 
18.00 + Ana Hudoklin (30. dan) – Š 

17.00 + Jože, Slavka in st. Jeralič-Šmarje 

17.00 + Janez Potočar (30. dan) - Šmarje 

Sr 22.12. – Frančiška 
18.00 + Franc Gregorič – Š 

17.00 + Ivan in Ana Komes - Gradišče 

17.00 + Franjo in Pini Medle -Dol. St. vas 

Če 23.12. – Janez Kancij 
18.00 živi in ++ iz drž Mohorič in Cimerman 

– Š 

18.00 + Marija in Alojz Juršič – Š 

17.00 živi in ++ vaščani Dol. Gradišča – 

Gradišče 

17.00 + Marija Dragman (30. dan)- Gradišče 

Pe 24.12. – prvi sv. večer, Adam in Eva 
6.30 za zdravje (I.M.) - Š 

20.00 +Ljudmila in Jožef Kovačič (Ostrog)-Š 

22.00 za vse umrle v času epidemije-Pleterje 

22.00 za župljane - Orehovica 

So 25.12. – GOSPODOVO ROJSTVO 
24.00 za Božjo pomoč in zdravje (J.Š.)- Š 

24.00 + Lojze Vrtačič (Pristavica) – Š 

24.00 + st. Recelj in vsi ++ Šinkovec – Š 

6.30 +Lojze in Marija Novak in vsi Novakovi  

(Hrastje) – Š 

10.00 + drž. Hrovat in Košak – Š 

8.30 + Antonija Grubar – Vrhpolje 

8.30 +Antonija in Franc Ručigaj – Oreh. 

8.30 + Ana in Rudolf Bratkovič – Oreh. 

10.00 + Alojz in st. Junc; st. Šušteršič – Gor. 

Mokro Polje 

Ne 26.12.– SVETA DRUŽINA, Štefan, 

Dan samostojnosti in enotnosti 
6.30  + Štefan Makovec – Š 

8.00 + Vekoslava Jereb – Š 

10.00 + Marija Bracht r. Rešetič, st. in 

Kristina Rešetič – Š 

8.30 + Janez Grgovič (Gor. St.v.) – Oreh. 

10.00 + Andrej in Janez Vide, Lojze Grubar – 

Dolenja Stara vas 

10.00 za SLO narod (M.H.) – Dol. Stara vas 

 
 

Svete maše od 27.12. 2021 do 2.1. 2022 

Po 27.12. – Janez, evangelist 

18.00 +Janez in Jožefa Pušavec – Š 

17.00 +st. Jože in Majda Grubar- Gradiš. 

16.00 +Janez Blatnik (G.Vrhp.)- Šmarje 

16.00 + Hostovi; Rezika Šolar - Šmarje 

To 28.12.–  Nedolžni otroci 

18.00 + Neža Jordan (Imenje) – Š 

18.00  + Franc Bregar (30.dan) – Š 

Sr 29.12. –  David 

6.30 + dr. France Cvelbar (30.dan) – Š 

6.30 po namenu, za zdravje (K.T.) – Š 

18.00 v zahvalo za 20 let zakona 

(M.B.B.) – Š 

Če 30.12. – Vincencija 

18.00 + Jože in Danica Krašna – Š  

18.00 v zahvalo za zdravstveno osebje v 

času covida 19 (M.K.) – Š  

17.00 + Jože Pavc (1obl) – Šmarje 

17.00 + Simončičevi (Sela) - Šmarje 

Pe 31.12. – Silvester, drugi sv. večer 

16.00  + Stanislav Rešetič (Š) – Š  

16.00 + starši Drnovšek – Š 

16.00 v zahvalo za leto 2021 - Š 

So 1.1. – MARIJA, BOŽJA MATI 

novo leto 

6.30 +  Nada Bambič –  Š 

10.00 + Franc in Frančiška Metelko 

(Dobravica) – Š 

8.30 za mir – Orehovica 

16.00 za župljane - Šmarje 

Ne 2.1. 2. NEDELJA PO BOŽIČU 

6.30 + Janez Blatnik –  Š  

8.00 + Ana Zorko (30. dan) – Š 

10.00 + Marija Grabnar (Razdrto) – Š 

8.30 za srečen porod in zdravje otroka  – 

Orehovica 
------------------------------------------------- 

Sveti večeri (24.12., 31.12., 05.01.) so 

namenjeni predvsem družinam, ki se 

zberejo k jaslicam, da molijo, kropijo in 

pokadijo svoje domove in s tem kličejo 

nanje Božji blagoslov. Naj sveti večeri 

prinesejo v naše družine toplino, 

razumevanje in dušno in telesno zdravje. 

 

Svete maše od 3.1. do 9.1. 2022 

Po 3.1. – Jezusovo ime 

18.00 + Urška in Jože Luzar – Š 

17.00 + Andrej (1obl) in vsi Vrtačičevi – 

Gradišče 

To 4.1.– Angela 

18.00 + Ana in Jože Bevc (Mihovica) – Š 

17.00 + Ana Cerkovnik – Šmarje 

Sr 5.1.– Milena, tretji sv. večer 

16.00 + Jože, Stanko in Ivan Luzar  – Š 

16.00 + Franci Hosta – Šmarje 

Če 6.1.–  GOSPODOVO 

RAZGLAŠENJE – TRIJE KRALJI 

6.30 + Nada in Jože Vahčič – Š 

10.00 + Mira in Drago Hladin in Čopijevi 

– Š 

18.00 + Franc Vide (Dobravica) – Š 

18.00 živi in ++ Martinčičevi (Šm.v) – Š 

17.00 + Jože Učjak - Orehovica 

Pe 7.1. – prvi petek, Rajmund 

18.00 za mir in domovino (I.M.) – Š 

17.00 + Jože Hočevar (1obl) – Gradišče 

So 8.1.–  duhovniška sobota, Severin 

06.30  za nove duh. poklice in svetost – Š 

17.00 +Minka Dragman (ga. Lenart) - 

Gradišče 

Ne 9.1. – JEZUSOV KRST 

6.30  + starši Narat – Š 

6.30 + Franc Lekše in sorodniki  – Š 

8.00 + Julija in Peter Durjava,Mira Jug-Š 

10.00 + Franc in st. Zupančič – Š 

8.30 + Jože Koligar in st. Grubar – Oreh. 

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

Praznične počitnice                        

Božične počitnice bodo »trajale« od 24. 

decembra do 8.1.2022.  V tem času ne bo 

verouka. Vendar božični prazniki so lahko 

najboljši čas za domačo in družinsko 

katehezo.  Postavljanje jaslic, doživljanje 

svetih večerov, molitev, pogovor, lepa 

božiča glasba, obisk prazničnih maš in 

pogovor: to so izzivi za sodobnega 

kristjana. Vzemimo si nekaj časa za sebe, 

sočloveka in Boga. 

 

Sveti Štefan – blagoslov konj – Dolenja 

Stara vas (26.12.)                                  

Na ta dan bomo pri vseh mašah 

blagoslovili sol, ki jo boste uporabljali za 

soljenje jedi ali potresli po poljih. To je 

način kako povezujemo svojo dejavnost s 

prošnjo k Bogu za blagoslov. Prav tako 

bo ta ob 10 uri dan tradicionalen 

blagoslov konj v Dolenji Stari vasi. Vsi 

udeleženci upoštevate navodila redarjev 

in policijo! 

Sveti Janez - blagoslov vina - Šmarje 

(27.12.)                                                  

Stara navada je, da se na ta dan 

blagoslavlja vino (Šentjanževec). Ta 

blagoslov bo v Šmarju na praznik ob 17h. 

Nedolžni otroci – blagoslov otrok – 

župnijska cerkev (28.12.)                       

V spomin na usmrtitev nedolžnih otrok j 

v liturgiji postavljen poseben praznik, ki 

nas opozarja na zvestobo. Pri sveti maši 

bomo delili otrokom poseben blagoslov.  

Sklep civilnega leta 2021 ( 31.12.)          

Na Silvestrovo bomo sklenili civilno leto. 

Leto, ki je kot pravimo koledarsko. Pri 

maši, ki bo 16. uri bomo zapeli zahvalno 

pesem Bogu, da smo še živi in molili za 

vse, ki so umrli za Covidom 19.  Hvala 

Bogu za vse, kar smo in imamo! 

Trije Kralji (06.01.)                                 

Jezus se je dal razglasiti po Treh kraljih. 

Zato je to misijonski praznik otrok. Otroci 

so zbirali svoje prihranke ves advent za 

lačne otroke. Te darove bodo prinesli ta 

dan v jaslice oddali bomo misijonarjem. 

Hvala vsem za darove! 

Prvi petek (07.01.) in prva sobota 

(08.01.)                                             

Bolnike bova obhajala nekatere že v 

četrtek popoldne, druge v petek. Vabljeni 

k maši in čaščenju. 



 

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

Fb stran: facebook.com/zupnija.sentjernej 

E-pošta: zu.sentjernej@rkc.si 

Odgovarja: Anton Trpin, župnik 

Darovi za župnijske potrebe: 30€ - 

Karitas (P.M.), 130€ »rože« Ledeča vas ; 

20|€ drž Borse (za Oreh.)                                     

Darovi ob pogrebih:  +Janez Potočar 

(84 let – Mihovo): 3 maše//             

+Minka Dragman (99 let – Polhovica): 

10 maš; 1m Marjan Bavcon //              

+Pia Koligar (87 let – N.M.): 3 maše; 10€ 

drž. Jože Hrovat; 30€ drž. Rešetič (Mali 

Ban)//                                               

+Franc Bregar (77 let – Šentjernej:12 m 

1m hčerka Karmen, 1m sin Robi z drž; 1m 

hčerka Nataša z drž;                                                 

+Ana Zorko (88 let – Šmalčja vas): 37 

maš – oziroma: gregorijanske maše in 7 

običajnih maš;100€ sin Jožef z drž.; 20€ 

Cigoj, Šentjernej; 20€ Milena Gorišek; 

20€ vnuk Matej Zorko; 50€ vnuk Slavko z 

drž.; 100€ drž. Hočevar (Šm. vas); 20€ 

Marta in Janez Bevc; 120€ hčerka Anica 

Medle (pomoč potrebni družini); 100€ drž 

Borsan (Čadraže); 100€ drž . Dvojmoč 

(Led. vas); 15€ Janez in Marina Ruperčič; 

30€ Zorkovi (Čadraže); 10€ Pucelj Toni; 

10€ Barič Franc; 70€ vaščani Grmovelj; 

30€ drž Dimec;20€drž Škedelj (Gradišče)// 

+Jože Kalin (84 let – Dol. Gradišče):23 

maš; 100€ žena Vida; 50€ sin Aleš z 

Vesno; 50€ hčerka Mojca z drž; 100€ sin 

Jože z drž; 20€ drž. Jakše (Š); 30€ drž. 

Grgovič (G.B.); 30€ Judeževi (Prapreče)                 

Pri obisku bogoslužij za starejše od 12 let 

velja pogoj PCT! Nosimo zaščitne maske 

(kirurške ali FFP2)                                

Hvala vsem, ki upoštevate navodila, da bo 

čim preje prenehala epidemija! 

 

 

                   

 

 

Skrb za župnijsko cerkev: 

 Šentjernej Orehovica 

23.12. Dol. Maharovec Zapuže 

31.12. Mihovo 
 

Hrastje 

8.1. Loka 
 

Pristava 

 

Bralci beril 

24.12 Marta Simončič, Anica Zorko 

25.12 10h: Marjetka Furar Vidovič, 

Sebastijan Podobnik 

26.12. 8h: Rok Vrtačič, Mitja Vrtačič 

10h: Nataša Bregar, Franci Bevec 

2.1. 8h: Marjan Dvornik, Aleš Jarkovič 

10h: Marta Simončič, Ida Pucelj 

9.1. 8h: Anica Zorko, Sebastijan Podobnik 

10h: Anja Bregar, Patricija Luštek 

Darovanja za božične praznike:                

V času epidemije so se dohodki močno 

skrčili. Ob začetku epidemije so nekateri še 

nakazali svoj dar po elektronskem nakazilu 

ali so osebno darovali. Pri cerkvenih 

denarnih sredstvih je potrebno vedeti tole: 

Vse, kar je darovano kot dar za župnijske 

potrebe je: pušice, ofri, nabirka pri 

pogrebih, osebni darovi. Dar za duhovnika 

pa so: mašni nameni, dar pri poroki, krstu, 

pogrebu in osebni dar, ki ga nekdo daruje 

duhovniku. Vsi darovi  letošnjega božiča 

bodo namenjeni za obnovo potresnih 

poškodb pri cerkvah. V ta namen so se že 

zbirala sredstva, vendar je zbranih zelo 

malo sredstev. Za vse vaše darove se 

zahvaljujemo.  
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BOŽIČNA POSLANICA 

SLOVENSKIH ŠKOFOV 2021 

 

Naš Gospod Jezus Kristus, prava luč, 

ki razsvetljuje vsakega človeka, si je 

iz Device Marije privzel telo in 

postal naš spremljevalec k Očetu v 

nebesih. On je Beseda, ki jo Cerkev 

oznanja, da bi na tej poti po njej vsi 

imeli življenje v obilju.  

Dete v jaslicah je Rešitelj, ki prežene 

sleherno temo nevednosti in hudobije 

ter nam prižiga upanje. Zaradi 

njegovega usmiljenja smo vsi vredni, 

da živimo: rojeni in še nerojeni, 

zdravi in bolni, mogočni in šibki, 

pogumni in plahi, verni in neverni, 

pa tudi miroljubni in nemirni. 

Usmiljenje Deteta v jaslicah 

odpravlja razlike med nami in nas 

napolnjuje s spoznanjem o Bogu. To 

nas nagiba k spremembam – ne v 

grožnjah in nasilju, temveč v 

pravičnosti in medsebojni ljubezni. 

Božič nas zato ne more prepustiti 

temi nevednosti o tem, kdo smo in 

kam gremo. Kot bratje in sestre v 

Kristusu smo sinovi in hčere 

življenje ljubečega Boga, ki nam je 

 

  

 

 

 

namenil neskončnost bivanja pri 

sebi. Vsem prebivalcem Slovenije, 

zamejcem in izseljencem, bratom in 

sestram v Evangeličanski in 

Pravoslavni cerkvi ter tudi 

pripadnikom drugih ver, še posebej 

pa bolnim in trpečim, brezdomcem 

in brezpravnim, prestrašenim in 

jokajočim, izrekamo škofje svojo 

sočutno bližino in v molitvi na vas 

kličemo Božjo pomoč . V novem letu 

želimo več medsebojne povezanosti: 

da bi iskali to, kar nas povezuje in 

nam prinaša skupno dobro. 

 

slovenski škofje 

 

 

Blagoslovljeno božično praznovanje 

in obilje Božjega blagoslova vam v 

novem letu vošči farovška družina s 

sodelavci! 

 

 


