
DUHOVNI POKLICI iz NAŠE ŽUPNIJE 
Opozorili ste me na nekatere duhovne poklice, ki so izšli iz naše župnije in jih še nisem 

omenili v prejšnji številki. Ko bom dobil še več podatkov o njih ali o drugih, bom zapisano še 

dopolnil. Dodali bomo tudi tiste, katerih starši ali bližnji sorodniki so iz naše župnije.  

 

- s. Horžen Ana iz Hrastja (mama r. Jurečič) 

- dve sestri Vegelj iz Račje vasi 

- s. Gvalberta rojena Cizelj Neža iz Velikega Mraševega 

 
K našim rojakom lahko prištejemo tudi frančiškana p. Bogolina Leonarda, čeprav ni 

bil rojen v domovini, je pa vedno čutil z domačim krajem. P. Leonard se je rodil v 

Chicagu pri fari sv. Štefana, dne 4. apr. 1910. Osnovno šolo je končal v Chicagu, 

srednjo šolo v frančiškanskem kolegiju Teutopolis, modroslovje (filozofijo) v 

Lemontu, bogoslovje pa v Mariboru, Jugoslavija. Takole o njem pravi naša kronika:    

Dne 28. oktobra 1934  praznik sv. G. J. Kr. Kralja, slovesnost nove sv. maše 

p. Leonarda Bogolin. Rojen v Ameriki, kamor so odšli njegovi starši l. 1900. 

Frančiškanska provincija ga je poslala v Maribor, da se tako v Sloveniji 

usposobi za dušno pastirovanje med slovenskimi izseljenci v Ameriki. Ker 

ima veliko sorodnikov posebno na Skopicah, je bila po sv. maši dvorana Kat. 

doma polna svatov. Govornika p. Kazimira Zakrajšek, župnika pri Sv. Cirilu 

in Metodu v Ljubljani, je radi njegove bolezni nadomestil kolikor je mogel, 

mladi P. Kornelij iz Ljubljane. (Gorše) 

14. 7. 1974 ima p. Leopold Bogolin iz USA 40. obletnico mašništva. V farni 

cerkvi je slovesna maša. Izseljenski časopis "Slovenska država 1974 št. 9. 

takole pravi: 40 letnico mašništva je obhajal naš čikaški rojak in večletni 

župnik fare Sv. Štefana čg. Leonard Bogolin, OFM v rojstni fari njegovih 

staršev v Cerkjah ob Krki. Pridigo je imel ob tej priliki njegov rojak, 

ljubljanski pomožni škof dr. Lenič. Naše čestitke! Zlato mašo je obhajal 12. 

8. 1984, biserno mašo pa 7. 8. 1994.  

Leopold Bogolin je skupaj z izseljenci iz Amerike pomagal finančno pri 

prenovi prezbiterija v župnijski cerkvi.     

 

 

KRAŠENJE in ČIŠČENJE 

 Cerkev Cerklje Krška vas Pevska učilnica 
FEBRUAR Župeča vas Dol. Krška vas MPZ Cerklje ob Krki 
MAREC Boršt Gor. Skopice Cerkveni MPZ 

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

župniji. Bog povrni. ☺ 
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Leto XXX. 
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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 popravit. 

29. 1.  Svetopisemska NEDELJA Mini svetopiski maraton 
Cerklje kapela 15'00 - 20'00  Branje in poslušanje Svetega pisma 

1. 2.  SRE Brigita Irska, opatinja 
drugje  Po namenu za rajno 

2. 2.  ČET JEZUSOVO DAROVANJE SVEČNICA   
Cerklje 18'00 V čast Jezusovemu rojstvu za zdravje, blagoslov in mir v družinah 

3. 2. PET Blaž, škof in mučenec /PRVI PETEK 
Krška vas 17'15 Viktor  Ferenčak / ob 17'00 v Cerkljah ura molitve pred Najsvetejšim 
Cerklje 18'00 s. Hermina, s. Amanda in druge naše ++ sestre                      /  

4. 2 SOB Leon, mučenec / Po maši litanije pred Najsvetejšim 
Cerklje 8'00 Ivan Lubšina,  ++ Semenič in Lubšina / ob 10'00 svetopisemske urice 
Cerklje - gasilni dom  17'30 Igran etnografski film iz Kapel" Čehanje perja"  

5. 2. NED 5. nav. nedelja Iz 58,7-10; Ps 112,4-5.6-7.8-9; 1 Kor 2,1-5; Mt 5,13-16 
»Takó naj vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta.« (Mt 5,16) 

Cerklje 7'00 Franc Lopatič  
Krška vas 9'00 Za farane 
Cerklje 10'30 Miro Ograjšek                                                         

6. 2. PON Pavel Miki, mučenec 
Krška vas 18'00 Franc Piltaver obl.  

7. 2.  TOR Nika, redovnica 
Krška vas 18'00 Terezija Gačnik in Joško ter ++ Gačnik 

8. 2.  SRE Hieropnim, redovnik / SLOVENSKI KULTURNI DAN 
Cerklje 8'00 Anton in Terezija Čebular 

9. 2.   ČET Antonija (Polona), mučenka 
Cerklje 6'00 Branko Malovašič, 1. obl.  

10. 2. PET Alojzij Stepinac, škof 
Krška vas 18'00 Franc Piltaver, Frančiška in oče Franc 

11. 2.  SOB LURŠKA MATI BOŽJA 
Cerklje 8'00 Karol Drobnič - 30. dan in ob rojstnem dnevu  

12. 2. NED 6. nav. nedelja  Sir 15,15-20; 1 Kor 2,6-10; Mt 5,17-37 
»Vaš govor naj bo ›da‹, ›da‹, ›ne‹, ›ne‹; kar je več kot to, je od hudega.« (Mt 5,37) 

Cerklje 7'00 Kodrič, Lenič in Frančiška Mohor 
Krška vas 9'00 Za farane /                                                            TA DAN NABIRKA ZA ORGLE  
Cerklje 10'30 Kavčič Amalija, Anton in Tone 

13. 2. PON Kristina, vidkinja 
Cerklje 8'00 Jože Jurečič iz Črešnjic - umrl v Nemčiji 

14. 2.  TOR Valentin (Zdravko), mučenec 
Cerklje 18'00 Ivan Vegelj, obl. in ++ iz družine Vegelj 

15. 2. SRE Klavdij, redovnik 
Cerklje  6'00 Vladimir in Ljudmila Maligoj in ++ Unetič 

16. 2.  ČET Julijana, mučenka 
Cerklje 18'00 mama Matilda, 13. obl., in oče Frančišek ter stari starši ++ Unetič 

17. 2.  PET Aleš, spokornik 
Cerklje 6'00 V čast Božji Materi za srečo v družini, da bi v veri vzgajali 

otroke, za družino Brigite in Andreja, za sina Maksa in hči Nejo 

18. 2. SOB Flavijan, škof 
Cerklje 18'00 Jožica Ambrožič / ob 10'00 svetopisemske urice 

19. 2.  NED 7. nav. nedelja 3 Mz 19,1-2.17-18;  1 Kor 3,16-23; Mt 5,38-48 

»Če namreč ljubite tiste, ki ljubijo vas, kakšno plačilo vas čaka?« (Mt 5,46). 
Cerklje 7'00 Ljudmila (Milka)  Kodrič / Za farane /                           
Krška vas 9'00 Jože Jankovič - 5. obl. 
Cerklje 10'30 Žarn Franc in vse ++ iz družine Žarn 

20. 2.  PON Leon Siciljiski, škof 
Krška vas 18'00 Brat, sestra, Ivanka Slivšek in ++ starši Slivšek 

21. 2.  TOR Peter Damiani, škof in učitelj 
Cerklje 18'00 Antonija Marinček in sestra Fanika - godovna 

22. 2.  SRE Sedež apostola Petra 
Cerklje 6'00 Julka Pleterski 

23. 2. ČET Polikarp, škof in mučenec 
Cerklje 6'00 Po danem namenu 

24. 2.  PET Matija, apostol 
Cerklje 6'00 Za zdravje v družini Kocmur 

25. 2.  SOB Alojzij in Kalist, mučenca 

Cerklje 18'00 Simon Ajster 

26. 2.  NED 8. nav. nedelja  Iz 49,14-15; 1 Kor 4,1-5; Mt 6,24-34 
»Kdo izmed vas pa more s svojo skrbjo podaljšati svoje življenje za en sam komolec?« (Mt 6,27) 

Cerklje 7'00 Angela in Franc Žugič, obl.  
Krška vas 9'00 Za farane                                                                 TA DAN NABIRKA ZA ORGLE 
Cerklje 10'30 Silvester Kelher, 3. obl., in starši 

27. 2. PON Gabrijel Žalostne Matere Božje 
Cerklje 18'00 Marija Janc ob rojstnem dnevu 

28. 2. TOR Roman, opat (Pust) 
Cerklje 6'00 Po namenu za rajno 

1. 3. SRE PEPELNICA 
Krška vas 17'00 Za pozabljene namene 
Cerklje  18'00 Antonija Jurečič, 3. obl.  

2. 3.  ČET Neža Praška, devica 
Cerklje 18'00 Stanka Oštir  

3. 3.  PET Konigunda, cesarica - PRVI PETEK - molitev pred Najsvetejšim 
Cerklje 18'00 ob 17'00 Križev pot / Simon Ajster  

4. 3.  SOB Kazimir, kralj 
Cerklje 18'00 Franc Lopatič, 1. obl. / ob 10'00 svetopisemske urice 

5. 3.  NED 1. postna 1 Mz 2,7-9;3,1-7; Rim 5,12-19 ali 5,12.17-19; Mt 4,1-11 
»Človek naj ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust« (Mt 4,4). 
Cerklje 7'00 Štefan Štefanič, obl. ter starši 
Krška vas 9'00 Za farane/ Jože Pavlovič, obl., ter Uršula in Martin Tomše 
Cerklje 10'30 Franc Marinček, 10. obl.  
Cerklje 15'00 Križev pot / pripravljajo prvoobhajanci - sledi sestanek  

6. 3.  PON Julijan, škof / pri maši sodelujejo veroučenci iz K.v.  
Krška vas 17'00 Križev pot / po namenu za rajnega  

7. 3. TOR Perpetua in Felicita / pri maši sodelujejo birmanci 1. del 
Cerklje 16'00 Križev pot / po namenu za rajnega 

8. 3.  SRE Janez od Boga, redovnik / pri maši sodelujejo birmanci 2. del 
Cerklje 6'30 Križev pot / Po danem namenu 

9. 3.  ČET Frančiška Rimska, redovnica 
Cerklje 18'00 Frančiška - godovna, in Jože Žičkar, obl.  



NIKODEMOVI VEČERI:  
Lepo vabljeni na kvalitetna predavanja v Baragov zavod v Šmihelu za obogatitev 

naše vere. Vsa predavanja se bodo začela ob 19. uri. Letošnji večeri imajo skupni 

naslov Radost ljubezni. 

- Četrtek, 16. 2. 2017: Jaz – midva – mi pred Bogom; nadškof msgr. dr. Marjan 

Turnšek 

- Petek, 17. 2. 2017: Rešena iz pekla; Ania Golędzinowska  

- Četrtek, 2. 3. 2017: Družina med poklicanostjo in resničnostjo; dr. Stanislav 

Slatinek, Karmen Kristan in dr. Aleš Bahovec 

- Petek, 3. 3. 2017: Kje so naši sinovi in hčere?; Aleš Čerin, Neža Repanšek in Miha 

Kramli 

ETNOGRAFSKI FILM  
4. 2. nas ob bližajočem kulturnem prazniku ob 17'30 vabijo  "KD Kapele in Videokom 

Brežice" na celovečerni program s krajšo odrsko predstavo, nastopom ljudskih pevcev 

in filmsko projekcijo  etnografskega filma Čehanje perja, v dolžini 35 min. Preprosta 

zgodba se odvija na podeželju v letu 1960. Vstopnina: prostovoljni prispevki.  

MAŠA 
Povabljeni k nedeljskim in tedenskim mašam. V postnem času še posebej 

vabljeni, da se pol ure pred mašo pridružite molitvi rožnega venca. Ta se 

zaključi, ko se prižgejo luči v cerkvi. Vsi osnovnošolski otroci naj bodo pri 

starših ali pa v sprednjih vrstah. Če vidite otroke stati zadaj, jih povabite 

naprej in tudi starši se o tem pogovorite doma. Vse to je rečeno z namenom, 

da bi se otroci čim lepše obnašali. Žvečenje žvečilk med mašo je prepovedano. 

Pri maši glasno odgovarjamo in sodelujemo tudi s petjem, če je ljudsko petje.  

Tisti, ki prinesete pecivo ob srečanjih ali praznikih - iskrena vam hvala. 

Prosim pa, da napišete na pladenj svoje ime, da vemo komu vrniti.   

ORGLE  
Hvala vsem, ki ste že darovali za orgle in še darujete. Ni vas veliko, vendar ste 

in počasi se vsota povečuje. Bi si pa seveda vsi želeli, da bi to šlo še hitreje. 

Trenutno smo pri 18'051 evrov, s tem, da je bil en dar zares velik. Nedeljska 

nabirka namenjena za orgle je običajno okoli 600 evrov.   

Ogled bodo opravili še iz ZVKDS preden se bomo dokončno odločili. 

Normative spomeniškega varstva so v splošnem takšne, da se, kolikor mogoče 

ohrani dediščina Račičevih orgel, na drugi strani pa morajo biti kvalitetne in 

ustrezne velikosti naše cerkve. 11. 1. smo si z nekaterimi člani gospodarskega 

sveta skupaj z restavratorjem orgel Boštjanom Črnetom ogledali cenovno zelo 

ugodne rabljene orgle (igralnik in piščali). Ohranjene so zelo dobro in tudi 

material je odličen (mahagonij, hrast in kositer). Ob dobri vstavitvi v novo 

ohišje ocenjujejo, da bi igrale vsaj 200 let. (Zdajšnje so stare 150 let, pa je 

precej slabši materjal.) Nič še ni odločeno, mora pa vse to potrditi tudi 

škofija. V tem primeru bi skupni znesek postavitve teh orgel z 20 registri, 

restavrirano staro in identično novo omaro stalo nekaj nad  90'000 evrov, kar 

je za naše zmožnosti zelo veliko. Pred tem pa bo potrebno cerkev še pobelit, 

kar pa tudi ne bo poceni. Z vašo in Božjo pomočjo upamo, da bo šlo.     

SVETOPISEMSKI MARATON 

V nedeljo 29. januarja od 15'00 do 20'00 lepo vabljeni, k branju ali 

poslušanju Božje besede. Gre za Svetopisemski maraton, kjer se lahko 

pridružite tudi za kratek čas. To je molitev, ki nam jo Bog nudi, da bi jo 

prenesli v svoje življenje. Tako bomo letos prebrali celo knjigo 

psalmov, ki so sami po sebi tudi vzorci molitve. Prisrčno vabljeni, da se 

nam pridružite. Lahko pa se vpišete ob določeni uri tudi sami za branje. 

Seznam bo v zakristiji.  
STATISTIKA ZA LETO 2016 

Krsti 

V letu 2016 je bilo krščenih samo 13 otrok in sicer 7 deklic in 6 fantov. 4 

zakonski in 9 nezakonskih, vendar starši živijo skupaj. V lanskem letu je bilo 

krščenih 24 otrok. Drugo leto bo, kot kaže, verjetno več krščenih. S krstom 

starši zapišete otroka za večno življenje in kot pravi katekizem druge poti do 

nebes kot preko krsta, to je preko Kristusa, Cerkev ne pozna.     

Pogrebi 

V letu 2016 je bilo 20 pogrebov (lansko leto 17). 14 (12) previdenih in 6 (5) 

neprevidenih. 13 žensk in 7 moških; 10 jih je imelo srčne bolezni ali kap; 4 – 

rak, ostali druge bolezni ali nesreče. Povprečna starost umrlih je 77 let (leto 

prej 79 let). Leta 2014 je bilo 30 pogrebov, 2013 je bilo 18 pogrebov, 2012  je bilo 27 pogrebov. 2011 

je bilo 28 pogrebov; 2010 je bilo 17 pogrebov, 2009 je bilo 19 pogrebov, 2008 je bilo 22 pogrebov.  

Velika milost za pokojnega in domače je, če je bil previden - to pomeni, da je 

prejel pred smrtjo zakramente. Zakramenti so znanilci nebes in kot duhovnik 

sem zelo vesel za vse tiste, ki prejmejo zakramente kot tudi hvaležen za 

domače, da živite v svoji krščanski veri, da se zavedate, da je zakrament 

zdravilo, ki olajša dušo  in ponudite svojim najbližjim, kar največ morete.  

Poroke 

V letu 2016 so bile 3 poroke, prejšnje leto 6 porok. Spomnim, da je bilo v 

Leničevem letu 2011 - 16 porok. Veliko blagoslova za župnijo je, če je veliko 

porok. Poroka z obljubo, katero oba držita, zagotavlja srečne družine.  

Prvo obhajilo je bilo 5. 6. in je bilo 12 prvoobhajancev. Leto prej 21, leto 

prej 10 / 14 / 18/ 19 /17/  24/ 15.  

Birma je bila 4. 6. in k birmi je pristopilo 34 birmancev. Na mladinski 

verouk jih od tega pride 38.  

Zakonskih jubilantov, s katerimi smo skupaj praznovali njihov pomemben 

jubilej, je bilo letos 13.    

Število bolnikov, ki se jih obiskuje na domu za prve petke, je 40.  

verouk poučujejo 4 katehistinje in župnik. Pri verouku je skupno 120 otrok.  
V povprečju nedeljsko mašo v naši župniji pri vseh treh mašah obiskuje okoli 360 

vernikov. Zaželjeno bi bilo, da bi se večkrat udeležili tudi maše med tednom. To bi še 

posebej poudaril, ker nekaterih rednih obiskovalcev tedenskih maš ni več, ker so 

bolni ali pa so umrli, novih je pa malo. Če čutiš, da je prav za tvoje duhovno 

življenje, si vzemi en dan v tednu in pridi k maši. 



Romanje 

- z veroučenci na Zaplaz in na Goro k Magdaleni Gornik je bilo 23. 4.,  

- v okviru Karitasa na Brezje  18. 6., 

- na avstrijsko koroško h Gospe sveti in k Emi Krški  10 septembra., 

- oziroma izlet s Kolpingoim na Češko je bil od 13. do 16. oktobra., 

- v Olimje in na ogled Škrablove delavnice orgel je bil 26. 11.  

Posebni dogodki, ki so zaznamovali leto 

- Dramska uprizoritev Marko  pasijon ljubezni. Zame osebno je bil to tudi 

najpomembnejši dogodek leta glede na to, koliko smo se na njega pripravljali. 

Hvala vsem igralcem in pevcem, ki ste pri tem pomagali.  

- Sprejem fatimske Marije. Enkraten dogodek, ki bi ga lahko opisali kot mini 

misijon. Lep program ob sprejetju Marije na Hrastju in procesija z lučkami 

ter nočna molitev pri sestrah in dopoldanska v cerkvi.  

- Leto usmiljenja in romanje v okviru dekanije v stolnico skozi sveta vrata.  

- 10  letnica naše škofije.  

- Leto si bomo zapomnili tudi po številnih lepih koncertih ki so potekali v 

pozni jeseni v Cerkljah.   

- Svetopisemski maraton, ki je bil v nedeljo, 24. 1.,  5 ur branja in 

poslušanja Božje besede. 

- bilo je sprejetih 7 novih ministrantov, česar sem zelo vesel. Z ministranti 

smo bili na skupnih počitnicah  v Laškem od 22. do 26. avgusta.  

- Oratorij je govoril o Ostržku. Letos je bila mlajša skupina animatorjev, ki pa 

so svojo nalogo ob pomoči nekaterih starejših izvedli zelo dobro. Skupaj je 

bilo 15 animatorjev in 58 otrok, pomagalo pa je pri delavnicah tudi 7 

starejših. Pri oratoriju je dejavno pomagal tudi Kolping.  

 - Na farni dan je potekalo zanimivo tekmovanje med vasmi in ste tudi 

starejši pokazali kako ste pridni in delavni in da še vedno znate polno stvari.  

- Kolpingova družina je poleg romanja in pomoči pri oratoriju organizirala  

predavanje prof. Staneta Granda. Pomagali so tudi pri drugih župnijskih 

prireditvah.   

- Miklavž je obdaril 65 otrok. Poleg pripravljavcev daril in Miklavža so 

sodelovali otroci z igro in recitacijami. Miklavža so gostili tudi v Krški vasi.    

- Lepo je bila obiskana tudi devetdnevnica, kjer so mladi hodili z lučkami. 

Letos je bilo manj otrok kot lansko leto. Razdelil sem sicer okoli 500 ovčk ... 

Hvala vsem, ki so sprejeli na svoje domove Marijo. Naj Marija posreduje pri 

Bogu za vas. 

Redni dogodki:  

- Svetopisemske urice so vsakih 14 dni pri sestrah. Otroci radi prihajajo.  

- Poteka tudi Slomškovo bralno priznanje za vse veroučence. Želel bi si še 

več bralcev.  

- Zelo pohvalna je redna popoldanska molitev rožnega venca ob nedeljah ob 

18'00 v hiški v Krški vasi. Molitve se udeležuje 10  15 molivk.   

- Karitas je lepo deloval in po svojih zmožnostih zavzeto pomagal najbolj 

potrebnim, poleg tega pa tudi pri župnijskih dogodkih. Pred veliko nočjo in še 

posebej sedaj pred božičnimi prazniki so člani obiskali okoli 120 bolnih in 

ostarelih in jim dali ličen podstavek za svečko, pripravili pa so tudi srečanje 

bolnikov na binkošti. Nekateri člani Karitasa so tudi dejavno pomagali ob 

begunski krizi.   

- Hvaležen sem tudi odraslemu pevskemu zboru, ki se trudi in res pridete 

skupaj tudi iz Krške vasi in pojete in s tem lepšate bogoslužje. Hvala 

pevovodju in organistki za požrtvovalnost in vztrajnost. Hvala tudi 

mešanemu pevskemu zboru, ki poje enkrat mesečno pri mašah in so zelo lepo 

pripravili božični koncert.  

Hvala sestram, katehistinjam, pevcem, ministrantom, članom  pastoralnega 

in gospodarskega sveta, članom Karitasa in Kolpinga ter ključarjem, bralcem 

in drugim župljanom, ki pomagate pri delu za nebeško kraljestvo. Ogromno je 

vredno tudi delo krasilk, in tistih, ki ohranjate okolico cerkve vedno lepo 

urejeno. Hvala vam. Ista zahvala gre tudi vaši skrbi za Krškovaško cerkev in 

okolico ter da je za bogoslužje vedno vse pripravljeno, da zvoni za mašo in za 

pokojnike.  

GOSPODARSTVO 

Večji del leta smo se v Cerkljah ukvarjali z obnovo zvonika po potresu. Tudi 

ura na zvoniku je sedaj stekla in kaže pravi čas. To opravljeno delo bomo 

morali ob primernem času še blagosloviti in iz srca prositi, da ne bi bilo več 

takih potresov.  

V cerkvi je pred križem stojalo za prižiganje svečk, zadaj kjer se gre na kor, 

pa je urejena razsvetljava.  

V Krški vasi je bil v hiški urejen poden in s tem cela učilnica, ki ima sedaj 

tudi nove mize in omare.  

Dalo bi se gotovo tudi nekaj prihraniti, če ne bi bila tudi župnija vedno bolj 

pod udarom nepridipravov. Tako je bilo lansko leto ukradenih okoli 10 

metrov žlebov, v gozdu je bilo nelegalno posekanih in odpeljanih kar precej 

gabrov in drugih dreves ter ukradenih je bilo tudi okoli 2.000 litrov kurilnega 

olja za cerkev. Vse smo tudi prijavili policiji. Kakorkoli že, je to znamenje, 

da se bomo potrudili, da bo za varnost še bolje poskrbljeno. 

Vsi računi so bili redno plačani. V novo leto vstopamo brez dolgov z že nekaj 

prihranjenega denarja na računu za orgle, kolikor ste darovali in 

privarčevanim denarjem že od prej za gradbeno dovoljenje za novo kurilnico, 

učilnico in kapelo oz. vežico. To nikakor ne bi bilo izvedljivo, če ne bi bilo 

vašega prostovoljnega dela, od krašenja, košenja trave, zanimanja za župnijo 

in prostovoljnih darov, ki jih namenite za župnijo. Res en velik Bog povrni 

vsem, ki z župnijo živite in jo dojemate kot svojo družino in se do nje tudi 

ogovorno obnašate. Hvala. 

 


