
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svete maše od 2.1. do 8.1.2023 
Po 2.1. – Bazilij in Gregor 

18.00 + Peter Kokalj (30. dan) – Š 
17.00 + Jože Hočevar – Gradišče 

To 3.1. – Presveto Jezusovo ime 
18.00 + Cvetka Kerin (Milena) – Š 
18.00 + Benedikt XVI., papež – Š 
17.00 + Albina, Anica, Franc Frančič – 
Dolenja Stara vas 

Sr 4.1. –  Angela 
6.30 + Ivan Brajdič –  Š 
6.30 + Lojze Cekuta (Brezje) – Š 

Če 5.1. – Simeon – 3. sveti večer 
18.00 + Jože in Ladislav Potočar – Š 
17.00 + Franci Hosta – Šmarje 
17.00 + starši Kovačič – Orehovica 

Pe 6.1. – GOSPODOVO 
RAZGLAŠENJE – Sveti trije kralji 

6.30 + Ana Lešnjak – Š 
10.00 za mir in domovino (I.M.) – Š 
18.00 + Jože Luzar – Š  
18.00 živi in ++ Martinčič (Šm.vas) – Š 
17.00 + Ema in Jože Simončič – Orehov. 
17.00 + Franc Godina – Orehovica 

So 7.1. – Rajmund 
6.30 za nove duh. poklice in svetost – Š  
10.00 za misijonarje – Š 
16.00 + Peter Pucelj (7.dan) – Dol. St.vas 

Ne 8.1. – JEZUSOV KRST 
6.30 + Janez in Marija Krhin (Ostrog)– Š 
8.00 + Košakovi in Hrovatovi – Š 
10.00 + Frančišek in Frančiška Župan 
(Javorovica) – Š 
8.30  + Jože in Marija Mesojedec, stari 
starši – Orehovica 
-------------------------------------------------- 
Verski tisk v letu 2023                          
Naročniki verskega tiska preko župnije ste 
povabljeni k obnovitvi naročnine za leto 
2023. Prav je, da podpiramo katoliške 
založbe, ker v ta svet neštetih medijev 
prinašajo krščanski pogled na svet in družbo. 
Tednik Družina (do 31. januarja 149 €, 
kasneje 166,4€), Revija Ognjišče (37,4 €), 
Misijonska obzorja (9€), Prijatelj (15 €), 
Mohorjeve knjige (55 €). 

Svete maše od 9.1. do 15.1.2023 
Po 9.1. – Julijan 

18.00 + France in Frančiška Metelko 
(Dobravica) – Š 
18.00 + Cvetka Kerin (sodelavke 
lekarne) – Š 

To 10.1. – Gregor Niški 
18.00 + Ana Kregar (1obl) – Š 
18.00 + Ladislav Črne (30. dan) – Š 

Sr 11.1. – Pavlin Oglejski 
6.30 + Pepca Jesenko (30. dan) – Š 
6.30 + Karolina Vovko  – Š 

Če 12.1. – Tatjana 
18.00 + Robert Lampe – Š 
18.00 + Marija Škerlj (Zameščanova)  
(30. dan; umrla v LJ) – Š 

Pe 13.1. – Hilarij 
18.00 + Maks Blatnik – Š 
17.00 + Franc Lekše – Groblje 

So 14.1. – Oton 
6.30 + Andrej, st. in st. starši Vide – Š 
17.00 + starši Župan (Javorovica) – 
Šmarje 
17.00 živi in ++ drž. Šante – Šmarje 
16.00 + Ivana Zalokar (92 let) – Groblje 
Ne 15.1. –2. NEDELJA MED LETOM 
6.30 za slovenski narod (M.H.) – Š 
8.00 + Jože in st. Hosta (Imenje) – Š 
10.00 + Anton Pirnar (Ostrog) – Š 
8.30 + Medle, Pirkovič, Jožica Gregorič 
– Orehovica 
-------------------------------------------------- 
Imena novokrščencev v letu 2022           
Romana, Aljaž, Tadej, Tinkara(2x), Jaka, 
Kaja, Neža (2x), Olivija (2x), Jasmina, Zala 
(2x), Špela, Gašper, Matevž, Zoja (2x), Sofia, 
Tina, Boris, Naja, Tiana, Tiago, Tijana, 
Alenka, Nik(2x), Zara, Loti, Tim (2x), Eva, 
Žan (2x), Aleks, Tobija, Mia (3x), Leon (2x), 
Maša (2x), Evelin, Oskar (2x), Domen, Liam, 
Miha (2x), Ana Marija, Iza, Ela, Žiga (2x), 
Anže (2x), Lana Antonija, Maj, Robert, 
Tenej, Neja, Rok, Mark (2x), Selena, Luka 
(2x), Svit, Nejc, Enej, Mila, Nuška, Vid (2x), 
Bine, Filip, Gaja, Terzija, Rebeka, Ula, 
Martin, Lan, Lina, Pepina, Gaber.               

Svete maše od 16.1. do 22.1.2023 
Po 16.1. – Marcel 

18.00 + Dušan Rangus – Š 
18.00 + Jože Gorišek (D.B.) – Š 
18.00 + Julija in Peter Durjava, Mira Jug–Š 

To 17.1. – Anton 
6.30 za zdravje pri živini (D.V.) – Š 
18.00 + Anton Bevk – Š  
18.00 za zdravje in Bož. blagoslov v 
družini (B.Š.) – Š 

Sr 18.1. – Marjeta Ogrska – začetek 
tedna molitve za edinost kristjanov 

6.30 + Gabrijela Gorenc – Š  
6.30 + Jožica Miklavčič – Š 

Če 19.1. – Makarij 
18.00 + Martina Frančič – Š 
18.00 + Roman Jože Franko (30.dan) – Š 

Pe 20.1. – Fabijan in Sebastijan 
18.00+ Ana Hafner (1obl), vsi ++ Hafner 
– Š  
17.00+ Martin Kovačič, st. Pirkovič; za 
zdravje– Vrhpolje 
17.00 + Jože Luzar (30.dan) – Orehovica 

So 21.1. – Neža (Agnes) 
6.30 + Neža, Jože, Slavko Jordan 
(Imenje) – Š 
17.00 ++ Martinovi in Jože Kalin – 
Gradišče 
Ne 22.1. – 3. NEDELJA MED LETOM 

– nedelja Božje besede 
6.30  za župljane – Š 
8.00 + Janez in Jožefa Pušavec – Š   
10.00 st. Recelj in vsi Vrtačič (G.M.)– Š 
8.30 + Antonija in Franc Ručigaj – 
Orehovica 
-------------------------------------------------- 
Obisk nedeljskih maš                                 
Štetje smo opravili dvakrat: nedelja 20. 
marca (4 maše) in nedelja 13. novembra 
2022 (5 maš). Povprečno se zbralo k 
mašam 321 moških, 470 žensk in 297 
otrok. Vseh 1088 vernikov. To je 
nekoliko nižja številka pred epidemijo 
koronavirusa. 

 

Pastoralna statistika za leto 2022   
Krsti                                                            
Krščenih je bilo 90 otrok; 46 dečkov in 
44 deklic. V prvem letu starosti krščenih 
69 otrok, od 2 do 6 let 12 otrok, več kot 7 
let 6 otrok. Od teh je bilo rojenih in 
krščenih  iz cerkvenega zakona 28 otrok, 
izvenzakonske skupnosti 58, samo civilno 
poročenih staršev 4 otroci. Starši in botri 
ob krstu obljubijo, da bodo svoje otroke 
vzgajali v veri. Zaupamo, da bodo otroci 
rasli v verskem ozračju (pokrižati otroka, 
molitev pred jedjo, prebiranje 
svetopisemskih zgodb, obisk nedeljske 
svete maše, priporočanje krstnim 
zavetnikom,adventni koledar...).Veliko je 
priložnosti  in možnosti za rast v veri 
vseh družinskih članov.                        
Poroke                                                                  
V domači župniji je bilo poročenih 9 
parov, drugje 3 pari. Oklicanih je bilo 12 
parov. Veliko družin je danes, kjer starši 
živijo »kar tako«. Očete in matere, možje 
in žene ste povabljeni, da se opogumite in 
odločite za skupno pot v življenju ter 
sklenete zakrament svetega zakona. V 
družbi porabne potrošnosti je biti 
cerkveno poročen močno znamenje 
ljubezni in hkrati tudi zaupanja v Božjo 
pomoč in blagoslov. Za ta korak se je 
potrebno tudi dobro pripraviti za kar 
obstajajo tečaji priprave na zakon. Dobro 
je vlagati v nekaj kar je pomembno.     
Prvo sveto obhajilo                                               
Prvo sveto obhajilo je prejelo 52 otrok v 
tretjem razredu. Obhajilo smo obhajali v 
nedeljo 15. maja ob 11 uri. Vseh 
razdeljenih obhajil v letu 2022 je bilo 54 
tisoč. 



 

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 

Birma                                                               
Sveto birmo je prejelo 58 mladih 
kristjanov. Birma je bila 2. oktobra 2022. 
Birmoval je novomeški škof msgr dr. 
Andrej Saje. Po birmi nekateri še vedno 
radi prihajajo na veroučna srečanja, nekaj 
manj k sveti maši. Starši in botri: Še naprej 
spodbujajte svoje mladostnike pri verski 
rasti!  

Umrli                                                               
V letu 2022 je bilo cerkveno pokopanih 57 
župljanov in 2 civilno, 30 moških in 27 
žensk. Od teh je bilo 43 žarnih pogrebom 
14 pa s krsto – klasični, 1 z raztrosom. 
Najstarejša je bila Marija Bregar 97 let, 
Cerov log, najmlajši Jože Jordan 45 let – 
Gorenja Stara vas. Od teh je bilo 
previdenih (obhajilo, spoved,maziljenje  
ali redni obisk nedeljske maše) 23 
župljanov, 31 pa neprevidenih. Domači ste 
lepo povabljeni, da poskrbite za svoje 
svojce, da jih duhovnik obišče in podeli 
zakramente svete spovedi, obhajila in 
bolniškega maziljenja. Ne čakati na zadnjo 
uro. Zaupajmo v moč zakramentov in 
našim bližnjim privoščimo lepo pripravo 
na smrt in duhovno oporo v času bolezni 
in preizkušnje! Lepo je, če se svojci 
odločijo za pogreb s krsto – s tem 
izpovedujejo tudi vero v vstajenje mesa. 
Po stari navadi se je pokojnega pripeljalo 
dan pred pogrebom v vežico in se je na 
večer pred pogrebom. Sedaj se  slovo 
»opravi« v nekaj urah. Ohranimo lepo 
navado, da se z molitvijo in ob Božji 
besedi spomnimo pokojnega in se 
poslovimo na dostojen način. 

 

 

  

 

Darovi za župnijske potrebe: 181€ 
»rože« Mihovica; 100€«rože« - Gorenje 
Mokro polje; 320€ »rože« Dolenje Mokro 
polje; 

Obnova Gradiške cerkve: 100€ 
Krhinovi (Martinovi); 100€ Dragman - 
Kastelic  

Darovi ob pogrebih:                           
+Ladislav Černe (87 let- Šentjernej): 9 
maš; 50€ drž. Pavc, 80€ žena Ana, 50€ 
sin Stane z drž; 50€ sin Vlado z drž, 50€ 
sin Robert z drž;//                                           
+ Jože Luzar (90 let- Tolsti vrh): 9 maš;// 
+Roman/Jože Franko (86 let –Mršeča 
vas): 13 maš; 20€ drž Tomažin, 
Zameško//                                                         
+Jože Debevc (63 let – Šentjernej): 19 
maš        

Skrb za župnijsko cerkev: 
 Šentjernej Orehovica 

7.1. Ostrog Cerov log 

14.1. Polhovica Pristava 

 21.1. Prapreče Tolsti vrh 

 
Bralci beril: 

8.1. 8h: Janja Škedelj, Vesna Vidrih 

10h: Veronika Pucelj, Timotej Cvelbar 

15.1. 8h: Neja Katič, Nadi Jarkovič 

10h: Marjetka Vidovič, Maja Cvelbar 

22.1. 8h: Andreja Novak, Aleš Tomič 

10h: Nataša Bregar, Franci Bevec 
                                                              

Številka 1 
  Leto XXXIV 

1.1.2023 
 

Z Bogom v novo leto 
Štejemo stoletja, desetletja, leta 
dneve, ure, minute in sekunde. Vsak 
je že nekaj naštel svojih obdobij, ki 
so zaznamovali njegovo življenje.  
Vsako obdobje življenja ima svojo 
barvitost, lepoto in težo. Za vernika 
pa je vsak trenutek priložnost, da se 
usmeri k Bogu Stvarniku in 
Odrešeniku. 
In prav v tem je veličina in prednost 
krščanskega vernika, da lahko zaupa 
Bogu tudi za prihodnjo obdobje, ki 
ga bomo pričeli s prvim januarjem  -
obdobje 2023.  
Mnogi bodo veliko načrtovali v 
svojem družinskem, poslovnem in 
pastoralnem področju. Lepo in prav. 
Vendar ali bo vse uresničeno, pa je 
vprašanje. Kdo mi zagotavlja 
življenje jutrišnjega dne . Nihče. 
Tudi pri mladem človeku je vse 
relativno. Še posebno v sedanjem 
času ko nam preti smrt na vsakem 
koraku (nesreče, vojna, objestnost). 
Spoznanje samega sebe, svojih 
zmogljivosti, darov, je temeljni 
pomen za načrtovanje za prihodnost. 

Tudi v župnijskem pogledu  bomo  
načrtovali, preudarjali in odločali. 
Skupaj z vami, za vas in za vse. 
Veliko pričakujemo od vernikov pri 
sodelovanju v vseh ozirih 
pastoralnega dela. Vsi smo k temu 
poklicani in tudi odgovorni. Ne  
samo duhovniki, sestre in kateheti.  
V letu 2023 bo za vsakega vse leto 
novo leto ali celo prelomno leto. V 
pastorali se bo odvijala običajna 
smer delovanja s posebnimi poudarki 
in priložnostmi.  
Župnijski prazniki kot so velika noč 
(9. aprila), prvo sveto obhajilo (14. 
maja), sveta birma (1. oktobra) so 
samo kamni v mozaiku celotne 
župnijske pastorale. Vsak, ki živi iz 
vere v Skrivnost, najde dovolj Božjih 
darov za srečno življenje. Stopajmo 
v zaupanju v Boga, z medsebojno 
povezanostjo in nam bo vsem lepo in 
prav. Ne pričakujmo preveč. Ker 
bomo razočarani.  
Naj nas spremlja misel p. Rafaela 
Hombacha, ki pravi: »Tisto, kar ti 
Bog daje najti je več od tistega kar 
iščeš.«  
Srečno in blagoslovljeno 2023! 


