
IZ BULE O SVETEM LETU BOŽJEGA USMILJENJA 

7. Pred pasijonom je Jezus molil s tem psalmom usmiljenja. To potrjuje 

evangelist Matej, ko pravi, da so Jezus in učenci, »ko so odpeli hvalnico« (Mt 

26,30), odšli proti Oljski gori. Ko je postavljal evharistijo kot večni spomin 

nase in na svojo veliko noč, je to svoje najvzvišenejše dejanje razodetja 

simbolično postavil v luč usmiljenja. V istem obnebju usmiljenja je Jezus 

preživel svoje trpljenje in smrt, saj se je zavedal velike skrivnosti ljubezni, ki 

se bo dopolnila na križu. Ker kristjani vemo, da je Jezus sam molil ta psalm, 

je za nas še pomembnejši in nas obvezuje, da si ga vzamemo kot odpev v 

svoji vsakodnevni hvalnici: »Vekomaj traja njegovo usmiljenje.« 

 

9. Kakor opažamo, je usmiljenje v Svetem pismu ključna beseda, s katero se 

označuje Božje delovanje do nas. Ne omejuje se, ko nam izraža svojo 

ljubezen, ampak jo naredi vidno in otipljivo. Ljubezen tudi sicer ne more 

nikoli biti abstraktna beseda. Že po svoji naravi gre za oprijemljivo življenje: 

za namene, drže in vedenje, ki se izražajo v vsakdanjem delovanju. Božje 

usmiljenje je njegova odgovornost do nas. On se čuti odgovornega, to je, želi 

nam dobro in nas hoče videti srečne, polne veselja in vedre. Isto valovno 

dolžino mora ujeti usmiljena ljubezen kristjanov. Kakor ljubi Oče, tako 

ljubijo otroci. Kakor je on usmiljen, tako smo poklicani, da smo usmiljeni 

tudi mi drug do drugega. 

 

12. Cerkev ima poslanstvo, da oznanja Božje usmiljenje, utripajoče srce 

evangelija, ki mora samo od sebe doseči srce in duha vsakega človeka. 

Kristusova nevesta si privzema ravnanje Božjega Sina, ki gre vsakemu 

naproti in nikogar ne izloča. V naših časih, ko se Cerkev zavzema za novo 

evangelizacijo, zahteva tema usmiljenja novo navdušenje in obnovljeno 

pastoralno dejavnost. Za Cerkev in za verodostojnost njenega oznanila je 

odločilno, da v prvi osebi živi in pričuje za usmiljenje. Njena govorica in 

dejanja morajo posredovati usmiljenje, da bo prodrla v srca ljudi in jih 

izzvala, da bodo našli pot vrnitve k Očetu. 

 

KRAŠENJE 

FEBRUAR Cerklje Dol. Krška vas 
MAREC Črešnjice Gor. Skopice 
APRIL Gazice / Zasap Dol. Skopice 
Hvala vam, ki zvesto in zavzeto opravljate to veliko nalogo 

v župniji. Bog povrni. ☺ 
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MARKO - PASIJON LJUBEZNI 

http://markopasijonljubezni.wix.com/igra 

 sobota, 5. 3., ob 18'00 

 nedelja, 6. 3., ob 18'00 

 ponedeljek, 28. 3., ob 18'00 

 nedelja, 24. 4., ob 19'00 

Vse predstave bodo v 
kulturni dvorani v Cerkljah ob 

Krki.  

Rekel jim je: »Pojdite po 

vsem svetu in oznanite evangelij vsemu stvarstvu! 

Potem ko je Gospod Jezus govoril z njimi, je bil vzet 

v nebo in je sédel na Božjo desnico. Oni pa so šli in 

povsod oznanjali in Gospod je z njimi sodeloval ter 

besedo potrjeval z znamenji, ki so jih spremljala. 
 (Mr 16, 15.19-20) 

 
 

V tem času ne prezrite ☺ 

* obredov velikega tedna in VELIKE NOČI 

* ŽUPNJISKO ROMANJE  
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6. 3. NED 4. postna Joz 5,9.10-12;; 2 Kor 5,17-21; Lk 15,1-3.11-32 
»Ta moj sin je bil namreč mrtev in je oživel; bil je izgubljen in je najden.« In začeli so se veseliti (Lk 15). 
Cerklje 7'00 Za farane 

Krška vas 9'00 Olga Baškovič  

Cerklje 10'30 Franc Marinček, teta Katka in stari starši 

Cerklje 15'00 Križev pot 

Cerklje 18'00 MARKO - PASIJON LJUBEZNI 

7. 3 PON Perpetua in Felicita, mučenki 

Krška vas 18'00 Marjan, starši, sin Zagorc ter teta Danica 

8. 3.  TOR Janez od Boga 

Bolnica Brežice 19'00 Retelj Marjan 

9. 3.  SRE Frančiška Rimska, redovnica 

Cerklje 6'00 Ivan Pirnaver 

10. 3.   ČET 40. mučencev 

Cerklje 17'00 Čebular in Kocmur 

11. 3. PET Marko in Aleš, mučenca 

Cerklje 18'00 Starši Marija in Francelj Ferenčak ter Edi, Boris in 

Franci, obl. - Dol. Skopice 

12. 3. SOB Doroteja, mučenka / 

Cerklje 11'00 Po namenu 

13. 3.  NED 5. postna / Iz 43,16-21; Flp 3,8-14; Jn 8,1-11 
»Ko pa je nehal govoriti, je rekel Simonu: 'Odrini na globoko in vrzite mreže za lov!'« (Lk 5,4) 
Cerklje 7'00 Za farane / sestra Hermina Pacek 

Krška 

vas 

9'00 Piltaver Franc - 30. dan  

Bradule Franc, obl.  

Cerklje 10'30 Franc in Marija Potokar iz Račje vasi 

Cerklje 15'00 Križev pot 

14. 3. PON Matilda, kraljica 
Krška vas 18'00 Jože Pavlovič, obl., ter Uršula in Martin Tomše 

15. 3.  TOR Ludovika redovnica 

Cerklje 18'00 Martin Kodrič in vsi ++ Kodrič 

16. 3.  SRE Herbert, škof 

Cerklje 18'00 Janez in Marija Zorko  

 19'00 ŽPS 

17. 3.  ČET Lurška Mati Božja 

Cerklje 6'00 Starši Dvornik iz Račje vasi, godovna 

18. 3 PET Ciril Jeruzalemski, škof /         SPOVEDNI DAN -  

Cerklje 18'00 Jože in Mira Špiler - godovna /          LESKOVEC 

19. 3. SOB JOŽEF, JEZUSOV REDNIK 2 Sam 7,4-5.12-14.16;  

Rim 4,13.16-18.22; Lk 2,41-51 
»Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje žene; kar je spočela, je namreč od Svetega Duha.« (Mt 1,20) 
Krška vas 17'00 Joško Gerjevič ob rojstnem dnevu in godu 

Cerklje 18'00 ++ Lopatič iz Boršta 

20. 3. NED Cvetna nedelja Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; (Procesija) Lk 19,28-

40; (Pasijon PO LUKU)  
»Blagoslovljen kralj, ki prihaja v Gospodovem imenu!« (Lk 19, 38) 
Cerklje 7'00 Štefan Štefanič in starši / Za farane 

Krška vas 9'00 Mama Terezija Tomše, 1. obl., in brat Tomaž 

Cerklje 10'30 Starši Kuželj, Jože in Angela ter Mihael Baškovič in 

Alojz Zofič 
Cerklje 15'00 KRIŽEV POT in spovedovanje 

Cerklje  PGD Cerklje ob Krki - Korajža velja 

21. 3. PON Nikolaj iz Flue  

Krška vas 18'00 Oče Jože, brat Joško ter mama Dornik 

22. 3.  TOR Lea, spokornica 

Cerklje 6'00 Fanika in Stanko Zorič 

23. 3.  SRE Rebeka, redovnica 

Cerklje 18'00 Horžen in Žibert iz Boršta 

24. 3. ČET VELIKI ČETRTEK 

Novo mesto 9'00 Krizmena maša 

Cerklje 17'00 Šolska prireditev ob materinskem dnevu 

Cerklje 19'00 Franc in Ana Špiler / Obredi velikega četrtka 

Cerklje  Molitvena ura na oljski gori 

25. 3.  PET VELIKI PETEK 

Cerklje 15'00 KRIŽEV POT 

Cerklje  19'00 Obredi velikega petka 

26. 3. SOB VELIKA SOBOTA / Počastitev Jezusa v grobu 

Cerklje 7'00 Blagoslov velikonočnega ognja / BLAGOSLOV JEDIL 

Zasap (8'00) / Črešnjice (8'20) / Hrastje (8'45) / Gazice (9'15) / Krušče (9'40) / 

Krška vas (10'00) / Dol. Skopice (10'30) / Gor. Skopice (11'00) / Boršt (11'30) / 

Račja vas (12'00) / Župeča vas (12'30) / Cerklje (13'00)  

Cerklje 20'00 VELIKONOČNA VIGILIJA -  Miha Horžen, 1. obl.  

27. 3.  NED VELIKA NOČ Apd 10,34.37-43; Kol 3,1-4 Jn 20,1-9 
»Peter in oni drugi učenec sta šla ven in se odpravila h grobu« (Jn 20,3) 

Cerklje 7'00 (PROCESIJA)  Pfeifer Zoran in ++ iz družine Pfeifer 

Krška vas 10'00 Za farane 

Cerklje 10'30 Stric Janez in teta Marinka Zorko 

28. 3. PON VELIKONOČNI PONEDELJEK 

Cerklje 7'00 Zlobko Ana in Franc obl. ter za Janeza Kodriča 

Krška vas 9'00 ++ Slak 

Cerklje 10'30 Srečko Furlan, 1. obl.  

Cerklje 18'00 MARKO - PASIJON LJUBEZNI 

29. 3.  TOR Bertold, redovnik 

Cerklje 19'00 Bevc Ignac, obl.  

30. 3. SRE Amadej, knez 

Cerklje 19'00 Krkovič Franc in Terezija, 10. obl.  



31. 3. ČET Kornelji, mučenec 

Cerklje 19'00 Marinček Anton, obl., stari oče Marinček Anton, stara mama 

Marija in teta Marica 

1. 4. PET Irena in Agapa, mučenca 

Krška vas 18'00 Ivanka in Martin Slivšek 

2. 4. SOB Frančišek Paolski 
Romanje   Po namenu romarjev 

3. 4. NED Bela nedelja / Božjega usmiljenja Apd 5,12-16;Raz 1,9-

11.12-13.17-19; Jn 20,19-31 
»Položi svoj prst sem in poglej moje roke! Daj svojo roko in jo položi v mojo stran in ne bodi neveren, 
ampak veren.« (Jn 20,27) 
Cerklje 7'00 Za farane 

Krška vas 9'00 Kalin Franc in Slavka, obl., ter sorodniki 

Cerklje 10'30 Starši, bratje in sestra Marija ter vsi iz družine Pavlovič 

4. 4  PON Liturgično obhajane GOSPODOVEGA OZNANJENJA 

/materinski dan 

Cerklje 6'30 Za sestre po namenu 

Krška vas 18'00 Piltaver Franc 

Cerklje 19'00 Čebular Anton 

5. 4. TOR Vincencij Ferrer, duhovnik 

Birmanski izpit 

Cerklje 19'00 Gramc Franc, starši in družina Hodko 

6. 4.  SRE Irinej, škof in mučenec 

drugje  Po namenu  

7. 4.  ČET Herman, redovnik 

Cerklje 6'00 Zupančič Terezija 

8. 4. PET Julija, redovnica /obisk bolnikov 

Cerklje 18'00 Za duše v vicah 

9. 4 SOB Hugo, škof 

Cerklje 7'00 Branko Malovašič 

10.4. NED 3. velikonočna Apd 5,27-32.40-41; Raz 5,11-14; Jn 21,1-19  
»Simon, Janezov sin, ali me ljubiš bolj kakor tile?« Rekel mu je: »Da, Gospod, ti veš, da te imam rad.« (Jn 21,15) 
Cerklje 7'00 Za farane 

Krška vas 9'00 Marjan Zagorc, obl.  

Cerklje 10'30 Ivan Potokar ter Ana Potokar 3 obl. in ob r. dnevu  

Rok Turšič ob r. dnevu 
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. 

ŽUPNJISKO ROMANJE 
Ob letošnjem župnijskem romanju bomo pobližje spoznali slovensko 

mistikinjo Magdaleno Gornik. Obiskali bomo Goro pri Sodražici, 

njen grob ter okoliške kraje, kjer je svoj čas deloval tudi Stanislav 

Lenič.  

ŽPS 
Člani ŽPS vabljeni na sejo, ki bo v sredo, 16. 3., ob 19'00.  

VELIKO TRIDNEVJE  - VELIKA NOČ 

Če bomo deležni tvojih ur na Oljski gori: usmili se nas. 

Če bi naj spoznavali ure stiske kot delež tvojega trpljenja: usmili se nas. 

Če se nam kot tebi zazdi Božja volja trda in nerazumljiva: usmili se nas. 

Če nas kot tebe preplavijo žalost in stiska, gnus in strah: usmili se nas. 

Če nas zajame kesanje za naše grehe: usmili se nas. 

Če nas svetost in pravičnost Boga napolnjuje s strahom: usmili se nas. 

Če se moramo pokoriti in očistiti za to, kar smo grešili: usmili se nas. 

Če bomo poklicani, da trpimo ob bolečini  

tvojega skrivnostnega telesa Cerkve: usmili se nas. 

Če nas sebičnost zapelje,  

da svojo bolečino jokavo precenjujemo: usmili se nas. 

Če bodo tako kot tebe tudi nas izdali prijatelji: usmili se nas. 

Če bomo tako kot ti ostali brez vsake pomoči: usmili se nas. 

Če nas bo tako kot tebe prešinilo sovraštvo: usmili se nas. 

Če nam bodo tako kot tebi  

našo ljubezen vračali z nehvaležnostjo: usmili se nas. 

Če se bo zdelo, da Oče ne sliši naše molitve: usmili se nas. 

Če se bo v noči trpljenja zdelo, da luč vere ugaša: usmili se nas. 

Če se v naših res »svetih urah« zdi,  

da Božja ljubezen v nas upada: usmili se nas. 

Če v nas ne živi nič drugega kot naš zadnji konec,  

naša zunanja nemoč in nedosegljivost Boga: usmili se nas. 

Če nas tako kot tebe zajame smrtni strah: usmili se nas. 

 

Velikonočna luč sveti samo tistemu, ki je sprejel temo velikega 
petka in jo voljno pretrpel. Tako malo imamo velikonočnega 
veselja, ker se bojimo teme velikega petka, je ne sprejmemo in 
nočemo pretrpeti. 

Karl Rahner 

 
Vabljeni na sveto tridnevje, na 
obrede v cerkvi, ko se posebej 
spominjamo in doživljamo trpečega 
Jezusa. Na veliko soboto poleg 
žegna velikonočnih jedil ne 
pozabimo obiskati Jezusa v grobu. 
Ko tako doživimo trpljenje, bolj 
cenimo naše odrešenje. Lepo 
vabljeni v velikonočnem jutru na 
procesijo. Hvala za vsak vaš dar.-  
 



STATISTIKA ZA LETO 2015 

Krsti 

V letu 2015 je bilo krščenih 24 otrok, in sicer 11 deklic in 13 fantov. 5 zakonskih (lansko leto 

5, prej 6), 2 civilno zakonska in 17 nezakonskih, vendar starši živijo skupaj. V lanskem letu je 

bilo krščenih 18 otrok, drugače je v povprečju krščenih 22 otrok na leto. 

Pogrebi 

V letu 2015 je bilo 17 pogrebov. 12 previdenih in 5 neprevideni. 8 žensk in 9 moških; 8 jih je 

imelo srčne bolezni ali kap; 5 – rak, ostali druge bolezni ali nesreče. Povprečna starost umrlih 

je 79 let. Leto prej 73 let. Najstarejša je imela 97 let, najmlajši pa 51 let. V povprečju je sicer 

letno okoli 23 cerkvenih pogrebov.  

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

prejel zakramente. Je neke vrste zagotovilo, da je pokojni spravljen z Bogom in s svetom. Kdor 

prav in pripravljen prejme zakramente, so ti vedno znanilci nebes.   

Poroke in obhajila 

V letu 2015 je bilo 6 porok, prejšnje leto 3 poroke. Spomnim, da je bilo v Leničevem letu 2011 

16 porok. Veliko blagoslova za župnijo je, če je veliko porok. Poroka z obljubo, ki se jo oba 

držita, zagotavlja srečne družine. Prvoobhajancev je bilo lansko leto 21, leto prej 10. Letno je 

razdeljenih okoli 18.000 obhajil.  

Kratek pregled pastorale 

V letu 2015 smo izvolili nov pastoralni in gospodarski svet. Imeli smo več romanj. Romanje z 

veroučenci na Zaplaz, ki je bilo prijetno in koristno ter lepo dopolnilo k verouku. 22. marca 

smo si v prvih vrstah ogledali škofjeloški pasijon. 30. maja smo bili posebej povabljeni na 

Zaplaz,  kjer je potekala spravna slovesnost ob 70-letnici konca 2. svetovne vojne. 20. junija je 

bilo romanje starejših na Brezje. Bili smo na lepem celodnevnem romanju na obali - 

Markovec, stolnica in Piran. Opravili smo romanje sodelavcev na Zaplaz in na Žalostno goro 

pri Mokronogu  

V naši župniji smo imeli pritrkovalsko srečanje za dolenjsko.  

Marca so zaživele svetopisemske urice za najmlajše od 3 do 6 let, ki so bile lepo sprejete in se 

nadaljujejo tudi v letošnjem šolskem letu. Zahvala Martini, Andreji in Polonci Dvornik za 

izvedbo. 

Oratorij in ministrantski kviz sta govorila o Dominiku Saviju. Ministranti so bili v kvizu 

odlični 2. Z ministranti smo bili poleti tri dni skupaj na počitnicah.  

Na Oratoriju je bilo 73 otrok. Pod vodstvom Jana Rudmana je za otroke skrbelo 20 

animatorjev. Vsem iskrena hvala in povabljeni tudi na letošnji Oratorij. Ob brezmadežni sta 

bila sprejeta dva nova ministranta.  

Miklavž je obdaril 59 otrok. Hvala Štefki Bevc za celotno organizacijo in Matjažu Špilerju ter 

sodelavcem za izvedbo. Miklavža so gostili tudi v Krški vasi. Hvala Zdravkotu Veglju.   

Lepo je bila obiskana tudi devetdnevnica, kjer so mladi hodili z lučkami. Razdelil sem okoli 

300 ovčk. Hvala vsem, ki so sprejeli Marijo. Morda bi pri tem posebej pohvalil Skopičane, ki 

so ob tem v svoji vasi naredili procesijo z lučkami in skupaj se jih je od najstarejši do prav 

najmlajših k molitvi zbralo okoli 70. Naj Marija usliši vaše prošnje. 

V povprečju nedeljsko mašo v naši župniji pri vseh treh mašah obiskuje okoli 370 vernikov. 

Zaželeno bi bilo, da bi se večkrat udeležili tudi maše med tednom.  

Karitas je lepo deloval po svojih zmožnostih in zavzeto pomagal najbolj potrebnim in tudi pri 

župnijskih dogodkih. Pred veliko nočjo in še posebej sedaj pred božičnimi prazniki so člani 

obiskali okoli 120 bolnih in ostarelih in jim posvetili majhno pozornost, unikatno delo, škatlico 

s podobo iz našega oltarja. Hvala Vilmi in članom, ki Karitas zgledno in skrbno vodijo.  

V okviru Kolpinga smo poleg drugega letos v tridnevnem romanju obiskali Assisi, čokoladnico 

v Perugi in San Marino, organizirali so tudi srečanje z naslovom "Kaj mi pomeni družina." V 

okviru Socialne akademije je bilo srečanje o vplivu medijev. Pomagali so veliko tudi pri 

Oratoriju. Omenimo še srečanje jubilantov na Markovo, srečanje ostarelih na binkošti in 

gasilsko mašo 3. maja. Hvala Ireni in vsem sodelovcem Kolpinga.  

Na farni dan je bila predstavitev jezuitov. 

Letos na žalost družinska kateheza ni zaživela. Veseli bi bili, če bi nastala kakšna zakonska 

skupina.  

Hvaležen sem odraslemu zboru, ki vztraja. Pred enim letom 10. januarja je umrl organist Rajko 

Jurečič in bil pokopan 14. januarja. Bog mu daj zaslužena nebesa. Predvsem Tinetu Kerinu in 

Stanki Pungerčar zahvala za vodenje zbora in Alenki za igranje na orgle. Hvala, da resnično 

znate ob večjih slovesnostih in na reviji priti skupaj tudi pevci iz Krške vasi. Hvala tudi 

mladinskemu pevskemu zboru, ki se sedaj imenuje Mešani pevski zbor Cerklje ob Krki in 

predsednici Nataši Pleteršnik ter pevovodju Andreju Resniku za zelo lepo pripravljen Božični 

koncert, kot tudi da so vsak mesec najmanj enkrat zapeli pri nedeljski maši in polepšali 

bogoslužje. Otroški zbor zaradi majhnega števila pevec ne deluje, kar je zelo velika škoda. Na 

splošno bi rekel, da je sodelovanja tudi osnovnošolske mladine čedalje manj, le bolj tisto, kar 

je "treba".  Res bi rad vsem položil na srce, da je Bog v življenju vsakega pomemben, vera je v 

življenju potrebna, in župnija, ki naj bi vzgajala za vero,  živi samo toliko, kolikor je tega 

sodelovanja, kolikor je medsebojne pomoči in krščanskega zgleda.  

Posebej se zahvaljujem trem katehistinjam, Andreji, Jožici in Meliti za lepo vodenje verouka in 

posameznim članom župnijskega in gospodarskega sveta, bralcem, krasilcem, ministrantom, 

pevcem, ki lepo skrbite za cerkev in okolico.   

Gotovo je bil še kakšen dogodek, ki je v tem letu zaznamoval naše življenje, predvsem morda 

smrt naših dragih. So pa glede pastorale velikega pomena tudi redne svete maše. Vsak dan se 

pol ure pred mašo moli rožni venec. Število bolnikov, ki se jih obiskuje na domu za prve petke 

je 40. Nepogrešljive v vsej pastorali in skrbi so naše sestre usmiljenke, ki so vedno na 

razpolago in rade pomagajo in spodbujajo duhovno življenje župnije.  

V Krški vasi se posebej zahvaljujem Silvotu, ki redno ob nedeljah in med tednom vse poskrbi 

za mašo, Grmovškovim za urejeno okolico ter Prahovim za zvonjenje za pokojnike.  

 

GOSPODARSTVO 

V letošnjem letu je bilo kar nekaj večjih stvari narejenih. Končno je po 7 letih dokončana 

obnova kleti v župnišču in ta zadnji del je res prav lep in tudi družaben. Primerna je tudi za 

razstave, kot je to lepo naredila Meta Gasior. Hvala. Otvoritev kleti je bila na farni dan konec 

avgusta, ko jo je blagoslovil misijonar Tone Kerin.  

V župnišču je bil v enem od zgornjih prostorov popolnoma prenovljen pod in kupljenih je bilo 

nekaj stalaž za pastoralne potrebe.  

Zunaj se je okoli cerkve uredila okolica s tlakovci. Nova so stranska vrata v cerkev in zravnana 

ter obnovljena so vhodna vrata v cerkev. V cerkvi pa je na koru nov velik podest za pevce. Ta 

mizarska dela je opravil Vili Grojzdek. Samo Marinček pa je zastonj opravil elektrifikacijo, 

dva reflektorja, da se bolje vidi brati note in dve luči na senzorje pod podestom, kjer je tudi 

omara za note.  

V prezbiteriju pa lahko že nekaj časa vidite nov ambon, stojalo za knjige, omarica za sveta olja 

in dva klečalnika ki sta namenjena predvsem za poroke in podobne slovesnosti. vse to pa je 

naredil Andrej Turšič ml. Hvala.  

V Krški vasi je bil letos narejen kar velik preobrat, kar se urejenosti okolice tiče. Smrek, ki so 

zakrivale cerkev in večale vlago na stenah cerkve, da je bil že skoraj mah, ni več. Vsem, ki ste 

v sodelovanju s krajevne skupnostjo to lepo uredili, bi se res rad zahvalil. Polepšali ste pristno 

lepoto Krške vasi in ohranili dediščino. Tudi okoli cerkve so dani tlakovci. Prav tako kakor v 

Cerkljah je to delo opravil Tone Jalovec. Na kor vodijo obnovljene stopnice z novo kovano 

ograjo, katero je izdelal Klemen Zorko.  

Vsi stroški in računi so plačani. V novo leto vstopamo brez dolgov. 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. Hvala.  


