
DUHOVNI POKLICI iz NAŠE ŽUPNIJE 
V soboto, 22. aprila, smo bili skupaj z domačimi na posvečenju Benjamina 

Bevca v Parizu. Vzdušje je bilo lepo in preprosto, Benjamin je z veseljem 

izražal, da je tega koraka vesel. Na posvečenju smo dobili knjižico (poleg 

francoščine so bile na razpolago tudi v slovenščini), v kateri je Benjamin kot 

kandidat-diakon opisan tako: 

 
Benjamin se je rodil leta 1988 in 
ima dva mlajša brata. Starši so ga 
vzgojili v katoliški veri. Odraščal 
je na jugovzhodu Slovenije, pri 
trinajstih letih pa je začel 
obiskovati Škofijsko klasično 
gimnazijo v Ljubljani. Tam je 
spoznal mnoge prijatelje, vzljubil 
stare jezike, dejavno sodeloval v 
dijaški skupnosti ... in slišal klic k hoji za Gospodom. Leta 2007 je vstopil 
v ljubljansko semenišče. Tam je v njem rasla želja po globoki duhovnosti, 
celostnejši formaciji in življenju v skupnosti. Leta 2009 je vstopil v 
Družbo Jezusovo in v italijanski Genovi začel z noviciatom. Po študiju 
filozofije v Padovi se je za dve leti vrnil v Slovenijo, kjer je bil vključen v 
delo z mladimi, hkrati pa je na Filozofski fakulteti študiral klasično 
filologijo. Od leta 2014 študira teologijo na Centre Sèvres v Parizu (letos 
je diplomiral in svoj študij bo nadaljeval z magisterijem iz dogmatike na 
Papeški univerzi Gregoriana v Rimu). 
Za Benjamina ter za druge fante in dekleta, ki se odločijo za takšno pot 
poklicanosti in delo v Božjem vinogradu, je prav, da molimo. Mnogo koristnega 
lahko v življenju naredijo ter mogoče svojo in še kakšno drugo dušo rešijo za 
nebesa, kar pa je tudi naloga nas vseh - rešiti dušo. 
 
KRAŠENJE in ČIŠČENJE 
 Cerkev Cerklje Krška vas Pevska učilnica 
JUNIJ Gazice / Zasap Dol. Krška vas MPZ Cerklje ob Krki 
JULIJ Hrastje Gor. Skopice Cerkveni MPZ 
AVGUST Račja vas Dol. Skopice MPZ Cerklje ob Krki 

Hvala vam, ki zvesto in zavzeto opravljate to veliko nalogo v 

župniji. Bog povrni. ☺ 

 

 

JUNIJ/JULIJ 2017 

 

Leto XXX. 
 

Molitev Marijinega Otroka 
 

Čuj, Marija, prošnjo vročo: 

"O, ne pusti me iz rok! 

Mati moja mi ostani 

sredi križev in nadlog. 

 

Če zapró se mi vsa srca, 

tvoje se mi ne zapre! 

K tebi kličem, ti pomagaj, 

Mati, saj premoreš vse! 

 

Ti me čuvaj, ti me vodi, 

v smrti mi na strani stoj, 

milo sodbo mi izprosi, 

reši me, otrok sem tvoj!" 

 

Lilijo izročam tebi, 

čuvaj jo, zaklad je moj, 

da v devištva polnem blesku 

jo pred tron prinesem tvoj. 

 

Vem, da ti ne boš pustila, 

da se tvoj otrok zgubi; 

Mati, ti me boš rešila, 

tvoja roka me drži. 
 

molitev sestre Elizabete iz leta 1911 

 
Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo 

in ozdravljena bo moja duša.  
 
 



4. 6. NED BINKOŠTI Apd 2,1-11; 1 Kor 12,3-7.12-13; Jn 20,19-23 
»Učenci so se razveselili, ko so videli Gospoda« (Jn 20,20b)       TA DAN NABIRKA ZA BELJENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 

Cerklje 7'00 Žitnik Jože in mama Helena ter ++ sorodniki 
Krška vas 9'00 Škofljanc Marija – Bogolin, obl., ter Škofljanc Viktor in Stanislav Bogolin                                        

Cerklje 10'30 za farane             SREČANJE STAREJŠIH (pripravlja Karitas) 
Leskovec 15'00 Pevska revija cerkvenih pevskih zborov 
Pri vseh mašah med mašo možnost za spoved (misijonar Lojze Podgrajšek) 

5. 6. PON MARIJA, MATI CERKVE (SPREJEM FATIMSKE MARIJE) 
Cerklje 19'00 Ana Baznik, 3. obl.                                                           19'30 - ZASAP 
6. 6.  TOR Norbert, škof  / 16'30 - VAJE ZA 1. SV. OBHAJILO 
Cerklje 19'00 Ana Komočar ob r. dnevu                                      19'30 - ČREŠNJICE  
7. 6.  SRE Robert, opat 
Cerklje 19'00 Terezija in Franc Ilc ter sorodniki                        19'30 - RAČJA 

VAS 
8. 6.   ČET Viljem, škof 
Cerklje 19'00 Milan Kovač                                                                       19'30 - BORŠT 
9. 6.  PET Primož in Felicijan, mučenca / maša z birmanci 
Cerklje 18'00 Škofljanec Drago in starši, 5. obl.                     19'00 - ŽUPEČA VAS 
10. 6.  SOB Edvard, duhovnik 
Gazice 18'00 Za žive in pokojne z Gazic                                         18'00 - GAZICE 
11. 6. NED SVETA TROJICA 2 Mz 34,4-6.8-9; 2 Kor 13,11-13; Jn 3,16-18 
»Bog namreč svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil« (Jn 3,17) 
Cerklje 7'00 Simon Ajster (družina Suša) / za farane                      
Krška vas 9'00 Boštjan Oštir, 20. obl., in starši              19'00 KRŠKA VAS (hiška)                
Cerklje 10'30 Sin Joško, obl., in mama Jožefa Kvartuh, obl. - Poštena vas 
12. 6. PON Gašper, duhovnik/ 16'30 DELOVNA AKCIJA ŽUP. CERKEV 
Krška vas 19'00 Zajc Marjan ob r. dnevu                       19'00 -  KRŠKA VAS (cerkev) 
13. 6.  TOR Anton Padovanski, učitelj 
DIES  Mama Alojzija in vsi ++ družine Dornik   19'00 - CERKLJE (sestre) 
14. 6. SRE Valerij in Rufin, mučenca 

Cerklje  19'00 Mihajlovič Rade, starša Bevc in Ana Žust      20'00 - DOL. SKOPICE 
15. 6.  ČET SVETO REŠNJE TELO IN KRI 5 Mz 8,2-3.14-16; 1 Kor 10,16-17; Jn 6,51-58 
»Kdor jé moje meso in pije mojo kri, ostaja v meni in jaz v njem.« (Jn 6,56) 
Cerklje  19'00 PROCESIJA - Kuželj Jože in dva zeta                         CERKLJE (cerkev) 
  Po maši PODELITEV VEROUČNIH SPRIČEVAL 
16. 6.  PET Beno, škof                                          
Cerklje 19'00 Marinka in Janez Zorko                                           19'30 GOR. SKOPICE 
Krška vas 20'00 Žibert Franci, 30. dan 
17. 6.  SOB Albert, duhovnik /   Romanje bolnikov in ostarelih na Brezje 
10'00-17'00 PRIPRAVE NA ORATORIJ  
Hrastje 18'00 Za žive in pokojne s Hrastja                                    19'00 HRASTJE 
18.6.  NED 11. ned. med letom 2 Mz 19,2-6; Rim 5,6-11; Mt 9,36-10,8 
»Poklical je k sebi svojih dvanajst učencev in jim dal oblast nad nečistimi duhovi.« (Mt 10,1) 
Cerklje 7'00 Marija, 6. obl., in Karel Butara, 24. obl.              CERKLJE (cerkev) 
Cerklje 10'00 za farane −−−− posebej prvoobhajance                       
19. 6.  PON Romuald, opat 
Krška vas  19'00 Mama Mihaela, obl., in oče Martin Kodrič 
20. 6.  TOR Silverij, papež 

Cerklje 19'00 Ivan Jankovič, 11. obl., starši Jankovič in starši Rožman 
21. 6.  SRE Alojzij, redovnik 
Cerklje 19'00 Alojzij Tomažin, godovna 
22. 6. ČET Tomaž More in Janez Fisher, mučenca 
Cerklje 19'00 Vida Janževec, 70 let, in Tone Janževec ter vsi ++ Špiler 
23. 6.  PET SRCE JEZUSOVO 
Cerklje 19'00 Jožefa Erhovnic in starši Žibert iz Cerkelj 
Krška vas 20'00 Zofija Zagorc, 2. obl, ++ Zagorc in Hočevar 
24. 6.   SOB ROJSTVO JANEZA KRSTNIKA 
Sveta Gora  Po namenu romarjev 
25. 6.  NED 12. nedelja med letom - DAN DRŽAVNOSTI  

Jer 20,10-13; Ps 69,8-10.14.17.33-35; Rim 5,12-15; Mt 10,26-33 
»Ne bojte se torej! Vi ste vredni več kakor veliko vrabcev.« (Mt 10,31) 
Cerklje 7'00 za farane /   TA DAN NABIRKA ZA ORGLE 
Krška vas 9'00 Olga in Ivan Baškovič 
Cerklje 10'30 Starši Gramc, Janez in Terezija 
26. 6. PON Vigilij, škof 
Krška vas 19'00 Janez in Julijana Enoh ter očeta in oba brata Dornik 
27. 6.  TOR Ema Krška, kneginja 
Bolnica Brežice - kapela 19'00 po danem namenu za rajne 

28. 6. SRE Irinej, škof in mučenec 
Cerklje  6'00 Za pozabljene namene 
29. 6.  ČET PETER IN PAVEL, apostola 
Cerklje 19'00 Komočar, Milič in Kodrič ter Makovec 

30. 6.  PET Prvi rimski mučenci 
Krška vas 19'00 Gašperin Ivan ob 79. rojstnem dnevu 
1. 7.  SOB Estera, svetopisemska žena / 10'00-17'00 PRIPRAVE NA ORATORIJ 
Zasap 18'00 Za žive in pokojne z Zasapa 
2. 7.  NED 13. ned. med letom - izseljenska nedelja  

2 Kr 4,8-11.14-16; Ps 89,2-3.16-17.18-19; Rim 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42 
»Kdor dá piti samo kozarec hladne vode enemu izmed teh malih, ne bo izgubil svojega plačila.« (Mt 10,42) 
Cerklje 7'00 Simon Ajster / za farane 
Krška vas 9'00 Marija in Franc Piltaver ter ++ iz družine Rudman 
Cerklje 10'30 Alojz Tomažin 
3. 7.  PON Tomaž, apostol (začetek oratorija) 
Cerklje 7'00 po danem namenu za rajne 

4. 7.  TOR Ozej in Agej, preroka/7'00 - Cerklje po danem namenu za rajne 
5. 7.  SRE CIRIL IN METOD, slovanska apostola 
Lurd 11'00 V zahvalo in priprošnjo ob obletnici poroke 

6. 7.  ČET Marija Goretti, muč. / 7'00 - Cerklje po danem namenu za rajne 
7. 7.  PET Vilibald, škof    /16'30  DELOVNA AKCIJA CERKEV KRŠKA VAS 
Cerklje 7'00 po danem namenu za rajne 

8. 7. SOB Prokopij, mučenec (zaključek oratorija) 
Cerklje 10'30 Drobnič Karol 
9. 7.  NED 14. ned. med l. - ned. turizma Zah 9,9-10;Rim 8,9,11-13;Mt 11,25-30 
»Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek.« (Mt 11,28) 
Cerklje 7'00 Drobnič Ana, 30. obl. / za farane 
Krška vas 9'00 ŽEGNANJE (maše v Cerkljah ob 10'30 ni) 
10.7.   PON Amalija, redovnica 



drugje  po danem namenu za rajne 

11. 7.  TOR Benedikt, opat 
drugje  po danem namenu za rajne 

12. 7.  SRE Mohor in Fortunat, mučenca 
Krška vas 19'00 na čast sv. Mohorja in Fortunata za blagoslov in varstvo  
13. 7. ČET Henrik, kralj 
drugje  po danem namenu za rajne 

14. 7.  PET Kamil de Lellis, duhovnik 
Cerklje 19'00 ob 60-letnici poroke za + moža Alojza Tomažina 
15. 7.   SOB Bonaventura, škof in učitelj 
Cerklje  19'00 Rok Turšič, 3. obl., in stari oče Franc 
16. 7.  NED 15. nedelja med letom (Karmelska Mati Božja) 

Iz 55,10-11; Ps 65,10.11.12-13.14; Rim 8,18-23; Mt 13,1-23  
»Veliko prerokov in pravičnih si je želelo videti, kar vi gledate, pa niso videli.« (Mt 13,17) 
Cerklje 7'00 Ljudmila, obl., in Vladimir Maligoj /   TA DAN NABIRKA ZA ORGLE 
Krška vas 9'00 Miha in starši Hotko  
Cerklje 10'30 Kovač Anton ob 100. r. dnevu in Milan Kovač / za farane 

17. 7. PON Aleš, spokornik 
Krška vas 19'00 Janez Poldan, Frančiška, Franc, Jože Gerjevič 
18. 7.  TOR Elij, mučenec 
Cerklje 19'00 Alojz in Majda Zaletel ter vsi ++ iz družine Zaletel in Horžen 
19.7.  SRE Rufina, mučenka 
Cerklje 7'00 po danem namenu za rajne 

20. 7.  ČET Apolinarij, škof in mučenec 
Cerklje 19'00 Ivan Pirnauer, 2. obl.  

21. 7.  PET Lovrenc, duhovnik in učitelj 
Cerklje 19'00 Karolina in Alojz Gasior 
22. 7.  SOB Marija Magdalena, svetopisemska žena 
Cerklje 8'00 Miha Zlobko 
23. 7. NED 16. nedelja med letom, KRIŠTOFOVA NEDELJA 

Mdr 12,13.16-19; Ps 86,5-6.9-10.15-16; Rim 8,26-27; Mt 13,24-43  
»Nebeško kraljestvo je podobno kvasu, ki ga je vzela žena in ga umesila, dokler se ni vse prekvasilo.« (Mt 13,33) 
Cerklje 7'00 Gramc Janez ter ++ Gramc in Pirnar 
Krška vas 9'00 za farane 
Cerklje 10'30 Anica in Ivan ter sin Jože in družina Frančiške Vahčič 
24. 7.  PON Krištof, mučenec (duh. vaje - po danem namenu za rajne) 
25. 7.  TOR Jakob starejši, apostol (duh. vaje - po danem namenu za rajne) 
26. 7. SRE Joahim in Ana, starša device Marije (duh. vaje - po namenu) 
27. 7.  ČET Gorazd in Kliment, duhovnika (duh. vaje - po namenu) 
28. 7.  PET Viktor I., papež 
Dom - Brežice 16'00 za družino 
29. 7.  SOB Marta, svetopisemska žena  
Cerklje 8'00 po danem namenu za rajne 

30. 7.  NED 17. nedelja med letom 1 Kr 3,5.7-12; Rim 8,28-30; Mt 13,44-52  
»Nebeško kraljestvo je tudi podobno trgovcu, ki išče lepe bisere.« (Mt 13,45) 
Cerklje 7'00 za farane 
Krška vas 9'00 Martin in Ivanka ter rajni starši Slivšek 
Cerklje 10'30 Za vse ++ iz družine Žibert in Najžar ter v zahvalo in priprošnjo 

za srečen zakon / + družina Lopatič  
V primeru, da opazite, da kakšna maša, ki ste jo naročili, ni napisana ali je narobe napisana, me prosim 

obvestite. Za napake se opravičujem in jih bom skušal tekom nedeljskih oznanil popraviti. 

SPREJEM dekanijske FATIMSKE MARIJE 
13. 5. ob 100-letnici prikazovanj v Fatimi je vsaka dekanija sprejela 
kip fatimske Marije, ki bo v dekaniji do 13. oktobra. V naši župniji bo 
kip od 5. 6. do 18. 6. Po večerni maši bodo v vsaki vasi (kakor je 
zapisano v razporedu maš) litanije, molitev za varstvo vasi in 
prebivalcev ter posvetilna molitev. Marija nato lahko ostane v kapelici, 
lahko pa jo vzamete v kakšen dom. Obenem bomo na prvo soboto, 3. 
6., začeli z obhajanjem petih prvih sobot. Maša bo, kot je zapisano, 
že zjutraj ob 8'00. Ob 7'00 pa bo že čaščenje in možnost za spoved. 
Prav tako bo možnost za spoved tudi med mašami v nedeljo. 
Pobožnost petih prvih sobot ima osnovo v pričevanju Lucije, kateri je 
10. decembra 1925 sveta Devica v Ponteverdi v Španiji dejala:  
»Vsem, ki se bodo na prvo soboto pet zaporednih mesecev spovedali 
in prejeli sveto obhajilo, molili en del rožnega venca in mi vsaj 
petnajst minut delali družbo (čaščenje Najsvetejšega) s 
premišljevanjem skrivnosti rožnega venca z namenom, da bi mi 
zadoščevali, bom pomagala ob smrtni uri z milostmi, ki so potrebne 
za njihovo zveličanje.« 
Marija obljublja, da nam bo ob smrtni uri stala ob strani z vsemi za 
zveličanje potrebnimi milostmi, če pet zaporednih prvih sobot 
izpolnimo teh pet pogojev. Mogoče bo kdo ob tem le skomignil z 
rameni - tudi prav. Drugi pa bo mogoče vzel besede zares in zaživel 
še bolj resno svoje krščansko življenje, ki mora biti v skladu z Božjo 
voljo. Kakor koli že - naj koristi. 
Jubilejna posvetitvena molitev ob fatimski stoletnici 
Pozdravljena, Gospodova Mati, Devica Marija, Kraljica rožnega venca iz 
Fatime! Blagoslovljena si med ženami,podoba Cerkve, odeta z velikonočno 
lučjo,čast našega ljudstva, zmagoslavje nad zlom. 
Prerokba Očetove usmiljene ljubezni, učiteljica oznanila Sinove blagovesti in 
znamenje žarečega ognja Svetega Duha. V tej dolini sreče in bolečine nas 
pouči o večnih resnicah, ki jih Oče razodeva malim. Pokaži nam moč 
svojega zavetniškega plašča. Tvoje brezmadežno Srce naj bo pribežališče 
grešnikov in pot, ki vodi k Bogu. Združen/-a s svojimi brati, v veri, upanju in 
ljubezni, se ti izročam. Združen/-a s svojimi brati, se po tebi posvečam Bogu, 
o Devica rožnega venca iz Fatime. Končno bom, odet/-a s svetlobo, ki sije iz 

tvojih rok, poveličeval/-a Gospoda vekomaj. Amen. K molitvam ob Mariji 
posebej vabljeni otroci (prvoobhajanci in birmanci)  
ZAKLJUČEK KATEHETSKEGA LETA 
Vsi otroci bodo lahko prejeli spričevala na zapovedan praznik 
SVETEGA REŠNJEGA TELESA IN KRVI v četrtek, 15. 6. Ob 19'00 je 
maša s procesijo. Iz svojih vasi lahko kot znak prošnje za blagoslov vaših 
vasi posebej prinesete zastave/ščite vaših vasi. Pri procesiji bodo 
sodelovali prvoobhajanci.  



KARITAS 
V mesecu aprilu je minilo šesto leto od ustanovitve župnijske Karitas v 
Cerkljah. Vsa leta smo se trudili pomagati vsem, ki so se znašli v raznih 
stiskah, kakor tudi naši župnijski skupnosti. Seveda, kolikor zmoremo in 
premoremo. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo Andreji Dušak - Marketu 
Tuš, ki nam v svojih poslovalnicah prostovoljno zbira denarne prispevke za 
ljudi v stiski. S svojim delom pomaga tudi ob raznih dogodkih in 
pogostitvah. Iskrena hvala. Hvala tudi vsem, ki darujete za potrebe Karitas 
v cerkvenih nabiralnikih ali ob raznih priložnostih. Tudi sami se trudimo in v 
ta namen pripravimo srečelov, svečke dobrega dejanja, v novembru bo 2. 
dobrodelni koncert, na katerem bomo zbirali sredstva za dve novi bolniški 
postelji na električni pomik, ki si jih boste lahko izposojali. Trenutno so na 
voljo nekoliko starejše, a še uporabne bolniške postelje kakor tudi nekaj 
drugih pripomočkov za nego. Pokličite nas in si jih lahko zastonj izposodite 
za nego na domu. 
Na BINKOŠTI, 4. 6., ob 10’30 bo sveta maša še posebej za starejše in 
bolne, ki boste lahko tudi prejeli sveto maziljenje. Lepo povabljeni po maši 
na skupno druženje ob prigrizku. Če bi rabili prevoz, nam sporočite na tel. 
041 829 102 ali v župnišču. Na ta dan bo pri vseh mašah tudi 
spovedovanje in pridiga misijonarja Alojza Podgrajška. 
17. 6. je vsakoletno romanje bolnikov, invalidov in ostarelih na 
Brezje. Tudi letos bomo poromali z enim avtobusom. Stroške 
prevoza krije Karitas. Prijavite se čim prej in skupaj počastimo 
Marijo. V prihodnjem mesecu bomo zbirali vloge za pomoč pri nakupu 
šolskih potrebščin kakor tudi za Letovanje 2017. Uradne ure so vsako prvo 
sredo v mesecu (15-17) ali po dogovoru na telefon 041 829 102. Naj nas 
pri delu spremlja božje varstvo. 
PRVO SVETO OBHAJILO 
Sestanek za prvo sveto obhajilo bo 28. 5. po maši ob 10'30. Še 
posebej vaje za sodelovanje pri procesiji na zapovedan praznik 
Svetega rešnjega telesa in vaje za obhajilo. 
Romanje - SVETA GORA 
Letos je 300-letnica kronanja svetogorske Marije in pri šmarnicah 
poslušamo o pastirici Urški, ki ji je Marija naročila, naj jo ljudstvo časti 
na Sveti gori. Urška je bila trikrat v ječi in po čudežih, ki so se dogodili, 
so tudi veljaki dali čast Mariji.  
V soboto, 24. 6., bomo tako romali na Sveto goro pri Gorici. Odrinili 
bomo zjutraj ob 7'00. Okoli 10'00 bomo imeli na Sveti gori mašo in 
potem je čas, da nekoliko pomolimo, lahko boste šli na kosilo v bližnjo 
restavracijo ali pa boste pojedli tisto, kar boste prinesli sabo. Po kosilu 
okoli 14'00 se bomo odpravili še na Mirenski grad in nato domov. 
 

ORATORIJ 
Mladi se že pripravljajo na oratorij, ki bo pri nas potekal od 3. do 8. 
julija. Zaključek bo že v soboto dopoldne pri maši ob 10'30, ko si boste 
lahko tudi ogledali in kupili izdelke, ki jih bodo izdelali otroci. Vsi ti 
darovi bodo namenjeni poravnanju stroškov oratorija. Dobrodošla 
vsakovrstna pomoč sponzorjev. Hvala vam. Da boste dobili primerne 
majice, se prijavite čim prej.  
ŽEGNANJE V KRŠKI VASI 
Prav lepo povabljeni na žegnanje v Krško vas. Ob 9'00 je zunaj maša 
in po maši Krškovaščani zmeraj poskrbijo, da se lahko še skupaj 
podružimo.     
ORGLE  
19. 5. 2017 smo podrli stare orgle. Hvala Francu I., Romanu O.,  
Jožetu T., Simonu T., Francu T., Andreju H., Fonziju D., Matjažu Š. 
Obenem smo iz napisov v samih orglah razbrali, da so verjetno iz leta 
1859. Registri v orglah so bili:  
MANUAL 
1. Principal - 8 (les) 
2. Salicet (Salzional) - 4 (les) 
3. Fugara - 4 (kovina) 
4. Quinta - 4 (kovina) 
5. Oktava- 4 (kovina) 
6. Mixtura III. vrstična (kovina) 
PEDAL (verjetno) 
7. Subbas - 16 (les) 
8. Viola Gamba - 8 (les) 
Hvala vsem, ki ste že darovali za orgle ali za beljenje in še darujete. 
Hvala tistim, ki se tudi ob pogrebu spomnite tega namena. Hvala 
posebej tistim, ki ste svoj dar osebno oddali ali pa ste ga nakazali na 
račun župnije in je s tem še bolj transparentno, pa tudi bolj varno 
zame.  (TRR: SI56 0237 3025 3984 827; sklic: Orgle) 
Trenutno smo za orgle zbrali 37.750 evrov. Za beljenje ter injektiranje 
in restavriranje fresk pa se je zbralo 2950 evrov. Počasi napredujemo.  
V župnišču in cerkvi je bil precej posodobljen varnostni sistem z alarmi 
in videonadzorom. Potreba je bila takšna zaradi nekaterih vdorov v 
župnišča v drugih krajih. Stroške smo poravnali iz rednih ostalih puščic 
in ne iz tega, kar ste namenili za orgle ali beljenje. 
KRIŠTOFOVA NEDELJA 
Ob Krištofovi nedelji, 23. 7., bo blagoslov avtomobilov. Vabljeni, da ob 
tej priložnosti v zahvalo za srečno prevožene kilometre darujete dar za 
misijone. Bog naj vas spremlja s svojo milostjo na vseh poteh. 


