
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svete maše od 23.1. do 29.1.2023 
Po 23.1. – Hernik 

18.00 + Karol Žnidaršič, vsi ++ Cvelbar 
(Dobrava) – Š 
18.00 + teta Pepi Metelko Zupančič 
(umrla v LJ) – Š 
17.00 ++ Hostovi (Sela) – Šmarje 
17.00 + Bojan Valančič (LJ) – Šmarje 

To 24.1. – Frančišek Saleški 
18.00 + Jožef in Ljudmila Kovačič 
(Ostrog) – Š 
18.00 + Jože Debevc (30. dan) – Š 
Sr 25.1. – Spreobrnitev apostola Pavla 
6.30 za zdravje (A.K.) –  Š 
6.30 po namenu (V.G.) – Š 

Če 26.1. – Timotej in Tit 
18.00 + Ignac in Marija Rangus, Roman 
Zakrajšek – Š 
18.00 + Alojzija Mrgole Dečman (30. 
dan) – Š 
17.00 +Lojze Grubar (Vol. vas) - Šmarje 

Pe 27.1. – Angela Merici 
18.00 + Jože, st. Hudoklin, st. Pavlič in 
sorodniki – Š 
18.00 + Videtovi in Pušavčevi  – Š  
17.00 + Peter Pucelj (30.dan) – Dol. St.v. 

So 28.1. – Tomaž Akvinski 
6.30  + Alojz Žagar, Antonija in Janez 
Jereb – Š  
17.00 + Franc Vaupič, Fran in Marija 
Lipaj – Orehovica 
17.00 + Albina (1obl) in Jože Bernardič 
– Orehovica 
Ne 29.1. – 4. NEDELJA MED LETOM 
6.30 za žive in ++ župljane – Š 
8.00 + Anica Gregorič – Š 
10.00 v dober namen (S) – Š 
8.30 + Martin in Katja Simončič – 
Orehovica 
8.30 + druž. Simončič in Marija Prhne – 
Orehovica 
-------------------------------------------------- 
»Kdor moli s srcem, ne misli na besede, ki 
jih izgovarja, ampak na Boga, s katerim se 

pogovarja.« (sv. Frančišek Saleški) 
 

Svete maše od 30.1. do 5.2.2023 
Po 30.1. – Martina 

18.00 + Boris Cvitanovič – Š 
18.00 + Neža in vsi Metelkovi, sestra 
Pepi Metelko Zupančič – Š 

To 31.1. – Janez Bosko 
18.00 ++ Vodopivec in Štefančič– Š 
18.00 + Stanislav Potočar – Š 
17.00 + Jožefa Kovačič - Šmarje 

Sr 1.2. – Brigita Irska 
6.30 ++ Isteničevi – Š 
6.30 za duše v vicah (Š) – Š 

Če 2.2. – GOSPODOVO 
DAROVANJE – SVEČNICA 

10.00 + Marija Šuštar – Š 
18.00 + Franc Vide, Ivan Rebzelj – Š 
17.00 + Marija Bregar – Orehovica 

Pe 3.2. – Blaž - prvi petek 
18.00 za mir in domovino (I.M.) – Š 
18.00 + Divjak in Smolič – Š 

So 4.2. – Oskar, duhovniška sobota 
6.30 za nove duhovne poklice in svetost 
(I.M) – Š 
17.00 + Karol Piletič (2obl), sin Drago 
(42obl) – Gradišče 
Ne 5.2. – 5. NEDELJA MED LETOM 

6.30 za zdravje (A.K.) – Š 
8.00 za žive in ++ župljane – Š 
10.00 + Janez Turk (Polhovica) – Š 
8.30 + Veronika Dolušič (1obl) – Oreh. 
-------------------------------------------------- 
Gospodovo darovanje – svečnica (2.2.)   
Po svetopisemskem izročilo so prinesli 
Jezusa v tempelj 40 dni po rojstvu. V 
spomin na ta dogodek Cerkev obhaja 
praznik Jezusovega darovanja ob katerem 
blagoslavljamo sveče. Sveča ima v 
bogoslužju izreden simbolni pomen. 
Sveča je znamenje darovanja: same sebe 
použiva, da sveti in greje drugim. Tako 
nas vedno goreča sveča opominja na 
Jezusovo darovanje in naše darovanje 
bližnjim. Tudi sicer, kadar prižigamo 
gorečo svečo je to lepo znamenje in 
lahko tudi molitev. 

Svete maše od 6.2. do 12.2.2023 
Po 6.2. – Pavel Miki 

18.00 + Cvetka Kerin (sodelavke 
lekarne) – Š  

To 7.2. – Koleta (Nika) 
18.00 + Ignac Škoda (obl.) , Marija 
Oblak – Š   
17.00 + Janez Kuhelj (40let) – Šmarje 
Sr 8.2. – Jožefina Bakhita – Prešernov 

dan, kulturni praznik 
6.30 + Martin Rangus - Š 

Če 9.2. – Apolonija 
18.00 + Terezija Masilo, vsi ++ Masilovi 
– Š 

Pe 10.2. – Sholastika 
18.00 + Anica Hafner – Š 
18.00 + Janez in Marija Penca – Orehov.  

So 11.2. – Lurška Mati Božja 
6.30 + Jožica Miklavčič - Š 
16.00 + Franc Kuhar (1obl) – Lurd 
16.00  v zahvalo 50 let (B.N.) – Lurd 
17.00 + Stanislav Žagar– Groblje 
18.00 + Martin Koligar – Šmarje 
18.00 + Fanika in Slavko (1 obl) Sluga – 
Šmarje 
Ne 12.2. – 6. NEDELJA MED LETOM  
6.30  za žive in ++ župljane – Š 
8.00 + st. Potočar in Golob – Š   
10.00 + Martina Frančič– Š 
8.30 ++ druž. Faragona in Prhne – 
Orehovica 
8.30 + Mihael, vsi Guštinovi in Junčevi – 
Orehovica                                                        
----------------------------------------------------
Lurška mati božja – svetovni dan 
bolnikov (11.2.)                                              
Upamo na primerno vreme, da bomo 
lahko opravili sveto mašo v tem našem 
Lurdu, v čast Lurški Materi božji. Je pa 
to tudi svetovni dan bolnikov, zato bomo 
prisluhnili tudi povabilu svetega očeta. 
Molili bomo za bolnike in jih, če je le 
mogoče tudi obiskali, vsaj kakšnega na 
domu, v bolnišnici ali v Domovih 
starejših občanov.  

Obnova cerkve v Gradišču                         
Skoraj so prenehali pritekati prilivi za 
obnovo cerkve. Res je, da še niso končana 
dela, vendar tudi dosedanje delo ni vse 
poplačano. Hvala vsem, ste se že odzvali 
in spodbuda tistim, ki še nameravata 
darovati. Vedno bolj se kaže, da bomo 
popolnoma samo verniki tisti oskrbniki 
naših božjih hramov – cerkva, ki so 
sestavni del kulturne dediščine. Če bi 
država imela posluh za te vrednote, bi 
dodelila svoj delež za vzdrževanje te 
dediščine, ne pa obdavčila. Težko je 
razumeti tak mačehovski odnos do teh 
vrednot.  

Svetovno srečanje mladih (1. - 6. 
avgust)                                                  
Prvi teden v avgustu bo v Lizboni na 
Portugalskem potekalo svetovno srečanje 
katoliške mladine. Mladi iz vsega sveta 
pridejo na eno mesto in se srečajo s 
papežem. Več informacij dobite na: 
https://svetovnidanmladih.si/ Starši 
opogumite svoje mlade in jih tudi 
finančno podprite. 

Svetopisemski maraton (23.- 27.1.)           
Letošnji nosi naslov »Le pogum, vstani«. 
Sveto pismo bomo brali vsak dan po 
večerni sveti maši v župnijski cerkvi.   

Dekanijsko srečanje bralcev (11.3.)                
Bralci Božje besede so posebna cerkvena 
služba. Hvala vsem, ki ste v tem služenju 
in že dejavno sodelujete pri svetih mašah. 
Pomembna je pripravljenost drugim 
posredovati Božjo besedo. Branje Božje 
besede je v veliko čast, ki pa ob enem 
kliče veliko ponižnosti in spoštovanja do 
Božje besede. Bralec mora postati tudi 
oznanjevalec. Lepo povabljeni v soboto 
11. marca, ko bo srečanje v župniji sv. 
Križ Podbočje . Voditelj srečanja bo g. 
Pavle Ravnohrib. Rezervirajte si čas. Eno 
srečanje bo tudi v jeseni. 

https://svetovnidanmladih.si/


 

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                                                   
Vsem, ki ste prispevali s svojo udeležbo 
pri božičnih bogoslužjih in molile se 
zahvaljujemo. Občestvo, ki je zbrano z 
Gospodom je garancija, da vera še živi in 
da bo tako ostalo. Hvala tudi vsem ki 
aktivno sodelujete pri ustvarjanju občestva 
tako materialno, duhovno kot  moralno. 
Hvala skavtom za postavitev jaslic v 
župnijski cerkvi. Hvala za vse. Naj bo 
izrečena zahvala tudi za biro, ki jo nekateri 
redno darujete duhovnikom. Bog povrni 
vsem tem ljudem. Je pa čutiti, da je teh 
darov vedno manj. 

Darovi za župnijske potrebe: 166€ 
»rože« Mihovo; 385€ »rože« - Ostrog; 
110€ »rože« Polhovica; 

Obnova Grobeljske cerkve: 385 »rože« 
Ostrog; 50€  Justina in Janez (Groblje); 
300€ druž. Gorišek(Groblje); 

Obnova Gradiške cerkve: 50€ N.N., 
100€ Zorkotovi (Čadraže) 

Koledniki: »Kralji iz Jutrove dežele«: 
640€ (za pomoči potrebne); »oktet 
Veritas«: 570€ (za obnovo cerkva). Hvala 
kolednikom za darove. 

Darovi ob pogrebih:                                    
+ Peter Pucelj (69 let – Dolenja Stara 
vas): 16 maš; 1m drž. Velikanje (Idrija), 
1m brat Matija, 1m Petra z drž.,150€ 
domači; 75€ prvi skavtski voditelji// + 
Alojzija Mrgole Dečman (93 let – 
Šentjernej): 1 maša                            

 

  

 

Skrb za župnijsko cerkev: 
 Šentjernej Orehovica 

28.1. Razdrto Hrastje 

4.2. Roje Orehovica 

 11.2. Sela Zapuže 

 
Bralci beril: 
29.1. 8h: Marina Hafner, Sebastijan 

Podobnik 

10h: Vanesa Cvelbar, Patricija Luštek 

5.2. 8h: Aleš Jarkovič, Marjan Dvornik 

10h: Alenka Brežnjak, Marta Simončič 

12.2. 8h: Mitja Vrtačič, Rok Vrtačič 

10h: Vera Zupančič, Ida Pucelj 
                                                               
Sveta Jera – Ilija (29.1.)                          
To nedeljo bo po sveta maša pri sv. Iliju 
pri sosedih po grkokatoliškem obredu. 

Nabirka za ogrevanje cerkve (12.2.)                                    
Nabirka za ogrevanje naše župnijske 
cerkve bo v nedeljo 12. februarja pri vseh 
svetih mašah.   

Priprava na krščevanje (16.2.)                              
Za vse, ki bi radi krstili svojega otroka v 
mesecu februarju ali marcu ste lepo 
povabljeni, da se najprej oglasite v 
župnijski pisarni ali stopite v stik z g. 
kaplanom. V četrtek 16. februarja po 
večerni sveti maši pa bodo priprave na 
podelitev zakramenta. Starši poskrbite za 
primerne botre, ki naj bodo najprej zgled 
življenja po veri.                                                

 

Številka 2 
   Leto XXXIV 

22.1.2023 
 

KROPILČEK 
Kako ponižna, kako neznatna stvar v 
hiši je kropilček. Oko ga komaj 
zapazi, le srce ga najde ob sleherni 
uri, celo v največji temi, ker ga sluti 
in potrebuje. 
Da, če bi znal pripovedovati – 
kolikokrat so solze pomešale njegovo 
vodo z ljubo skrbjo, kolikokrat je lilo 
iz njega zaupno posvečenje. Nekaj 
prisrčnega bi pogrešal, če bi ga ne 
bilo! Domišljava modrost sveta se 
mu mora umakniti, razumarski ponos 
ponikne pred nespametjo križa na 
čelu, na ustih na prsih. 
Veliko spoštovanje občutim pred čeli 
ljudi, na katerih se posuši posvečeni 
blagoslov in se jim jutro in večer 
začenjata in končujeta v kotu kjer 
belo – zlat angelček pestuje školjko s 
posvečeno vodo.  
Kropilček, sladki janež naših domov! 
Res,prav tak si kakor janež, ki ga 
mati zamesi med kruh, da budi okusu 
veselo pričakovanje. 
Posodica olja naših duš – podeli nam 
svoj blagoslov! 
(E. Cevc,Preproste stvari). 

Omenjeni članek me spodbudil, da 
ga posredujem vsem župljanom. 
Blagoslovljena voda je bila nekoč 
sestavno del družinskega bivanje in 
življenja. Ob vstopu v hišo so se 
pokrižali , še posebno pa zjutraj ko 
so odhajali na delo in zvečer pri 
odhodu k počitku. 
To je bila molitev, prošnja za 
blagoslov in potrditev in pričevanje 
vere. Nekaj tega bi lahko še vedno 
obudili po naših domovih. Kropilčki 
se dobijo zelo lepi in praktični.  
Tudi blagoslovljena voda je sestavni 
del krščanskega življenja družine. Po 
navadi je bila postavljena na kraj za 
katerega so vedeli vsi člani družine 
in so jo tudi uporabljali. Pred 
nevarnostjo neurja, toče, strele. Ali 
pa tudi ob določenih življenjski 
trenutkih: ob poroki, slovesu neveste 
od doma, fanta k vojakom, otroka v 
šolo in še druge priložnosti. 
Naj bi našla ta »neznatna stvar« 
svoje mesto v naših družinah, kjer 
naj bi spodbudila zaupanje v Boga, 
molitev v družini in priklicala nanjo 
Božji blagoslov. 


