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“Tedaj je dejal: 
“Verujem, Gospod,” 

in se je pred njim poklonil do 
tal.”

(Mt 9, 1-38)

LATINSKI PREGOVOR
Digito comesce labellum. -- 

“S prstom obrzdaj usta.”

OBNOVA ORGEL V LURDU

Iz  Orglarstva KOLAR sem na župnijo sv. mar-
jeta pri Rimskih Toplicah prejel ponudbo za 
restavriranje orgel v naši podružni cerkvi Lurd.

Leta 1891 jih je izdelal orglar Franc Naraks iz 
Arje vasi kot svoj 24. izdelek. Gre za inštrument 
z mehansko trakturo in registraturo. Dispozicija 
orgel je lepo zaokrožena in obsega 10 registrov 
z lesenimi in kovinskimi piščalmi. Na manualu 
je sedem registrov, v pedalu trije. Igralna niša z 
vratci je na bočni strani. Videti je, da so celotne 
orgle ohranjene v izvirni obliki brez predelav. 
Njihovo trenutno stanje je dokaj slabo.
Največja slabost in grožnja za uničenje je v pre-
cejšnji razširjenosti lesnih škodljivcev v vseh
lesenih delih. Zaradi tega se pojavljajo netesno-
sti v sapnici, mehu in kanalih, najbolj ogrožene
lesene piščali pa se vedno slabše oglašajo. Za 
rešitev teh orgel pred zanesljivim dolgoročnim
uničenjem je nujno orgle povsem razstaviti, očis-
titi in vse lesene dele temeljito zaščititi pred
nadaljnjim delovanjem lesnih škodljivcev. Za 
tem bo potrebno preveč uničene lesene dele
nadomestiti z enakimi novimi. To velja tudi za 
vse lesene piščali, ki nimajo več zdravega tona.
Trenutno stanje je takšno, da se orgle vsekakor 
še splača generalno restavrirati, ob neukrepanju 
pa čez nekaj desetletij to ne bo več smiselno.

Ponudba zajema vsa obnovitvena dela orgel. Or-
gelsko omaro bo prav tako potrebno obnoviti in 
namestiti potrebno električno napeljavo do or-
gel in za razsvetljavo (to delo še ni všteto v pre-
dračun, sa je to delo za umetniškega restavrator-
ja in električarja).

Predračun znaša 41.500,00€.

Način plačila: 
10 % ob podpisu pogodbe,
40 % ob začetku demontaže orgel,
30 % 3 mesece po demontaži orgel,

Moli rožni venec vsak dan 
in bodi v ekipi. 

Obnova ozvočenja
V tem tednu bi naj začeli z namestitvijo novega ozvočen-
ja v Rimskih Toplicah (investicija bo 8.000,00€) in z na-
mestitvijo novega ojačevalca v Šmiklavžu (investicija bo 
3.000,00€. Lepo povabljeni k namenskemu darovanju pri 
nedeljski nabirki in še posebej za prvo nedeljo v mesecu.

---

---

20 % ob zaključku del.

Obnova orgel bi bila izvedena v 5 mesecih od 
začetka dela.

To je nekaj informacij v zvezi z ponudbo.
Do sedaj smo namensko zbrali 10.173,00€. Zbi-
ranje nadaljujemo.

Klemen Jager, žpk

Medžupnijsko romanje v 
bisere južne Italije

Vabljeni na medžupnijsko romanje v Loreto, 
Monte Sant’Angelo, San Giovani Rotondo, 
Bari, Lanciano od 13. - 16. maja 2023. 
Nekaj mest je še prostih. Čimprej se prijavite!

Prijava na razpis
V župniji sv. Jedert smo se prijavili na razpis za obnovo 
fasade in strehe na podružni cerkvi bl. Antona Martina 
Slomška v Zg. Rečici. Upajmo, da bomo na razpisu us-
pešni, saj bomo v tem primeru lahko prejeli konkretno 
pomoč za to prepotrebno obnovo.



ŠMARJETAŠMIKLAVŽ SV. JEDERT

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmiklavž
25.03. - Lože (spodnje)
01.04. - Lože (zgornje)

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - sv. Jedert
Kot je navada!

NEDELJA, 19.03. - 4. POSTNA NEDELJA
09:30 sv. Jožefu v zahvalo

za + Jožeta GROSA
za + Karla, Ivana RUPNIKA in Staneta KOŠIČA

PONEDELJEK, 20.03. - sv. Klavdija, mučenka
TOREK, 21.03. - sv. Nikolaj iz Flue, puščavnik
08:00 za + Jožeta OJSTERŠKA in OJSTERŠKOVE iz Plazovja

SREDA, 22.03. - sv. Lea, spokornica

ČETRTEK, 23.03. - sv. Turibij, škof
17:00 za + Silva KLENOVŠKA

za + Alfonza MIHEVCA (8. dan)
PETEK, 24.03. -  sv. Katarina Švedska, redovnica
SOBOTA, 25.03. - GOSPODOVO OZNANJENJE
07:30
08:00

Izpostavitev Najsvetejšega
za + Pavla AJDNIKA, starše AJDNIK in DIACI
za zdravje in srečen porod

NEDELJA, 26.03. - 5. POSTNA NEDELJA - Tiha, Larisa (lara), muč.
09:00
09:30

Križev pot
za + Antona in Rozalijo LJUBEŠEK
za + Franca KNEZA in sorodnike
za + ZUPANČIČEVE in PLAHUTOVE

PONEDELJEK, 27.03. - sv. Rupert, škof
TOREK, 28.03. - sv. Bojan, knez
SREDA, 29.03. - sv. Bertold, redovnik
ČETRTEK, 30.03. - sv. Amadej (Bogoljub), vojvoda
18:00 za + Veroniko DREMŠAK (obl.), za + Bernardo in Frančiška 

POŽINA
PETEK, 31.03. - sv. Benjamin, mučenec
SOBOTA, 01.04. - sv. Irena in Agapa, mučenki
07:30
08:00

Izpostavitev Najsvetejšega
za + Valentina KLEPEJA, starše in MATIJEVE

NEDELJA, 02.04. - 6. POSTNA NEDELJA - CVETNA
08:30 za + Leopoldino, Jožefa in Angelo SODNIK ter Avguština KALUŽA

za + Ano PODPEČAN

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmarjeta
25.03. - Sevce
01.04. - Šmarjeta

NEDELJA, 19.03. - 4. POSTNA NEDELJA
11:00 za + Jožico KNEZ in sorodnike

za + Jožeta KNEZA (Lipeka)
PONEDELJEK, 20.03. - sv. Klavdija, mučenka
TOREK, 21.03. - sv. Nikolaj iz Flue, puščavnik
SREDA, 22.03. - sv. Lea, spokornica

ČETRTEK, 23.03. - sv. Turibij, škof
PETEK, 24.03. -  sv. Katarina Švedska, redovnica
16:30 za + Ivana BELEJA (8. dan)

SOBOTA, 25.03. - GOSPODOVO OZNANJENJE
09:00

11:00

za + Tončija, Tonija BEZGOVŠKA (30. obl.) in sorodnike
za + Marino IVANOVIČ (8. dan)
za zdravje in srečo v družini

NEDELJA, 26.03. - 5. POSTNA NEDELJA - Tiha, Larisa (lara), muč.
10:30
11:00

Križev pot
za +Jožico KEBER in starše
za + Mirana ZUPANCA (7. obl.)
za + Justino, Jožeta PAVČNIKA ter rodbino GABERŠEK
za + Jožico (5. obl.) in Cirila SKALIČA

PONEDELJEK, 27.03. - sv. Rupert, škof
TOREK, 28.03. - sv. Bojan, knez
SREDA, 29.03. - sv. Bertold, redovnik
ČETRTEK, 30.03. - sv. Amadej (Bogoljub), vojvoda
PETEK, 31.03. - sv. Benjamin, mučenec
17:30 za + Slavko PLANINŠEK

SOBOTA, 01.04. - sv. Irena in Agapa, mučenki
09:00 za + Marico, Ivana JELENCA

NEDELJA, 02.04. - 6. POSTNA NEDELJA - CVETNA
10:30

14:00

za + Justino, Lovrenca TAŠKERJA in + PLANINČEVE
za + Franca, Francija in Marijo POZARŠEK

KOLMAN: za žive in rajne

NEDELJA, 19.03. - 4. POSTNA NEDELJA
08:00 JEDERT: za + Jožefa VENGUSTA

              za + Marijo in Jožefa SRŠENA
PONEDELJEK, 20.03. - sv. Klavdija, mučenka
TOREK, 21.03. - sv. Nikolaj iz Flue, puščavnik
14:00 JEDERT: za + Marka PEKLARJA (pogrebna maša in pogreb)

SREDA, 22.03. - sv. Lea, spokornica

ČETRTEK, 23.03. - sv. Turibij, škof
PETEK, 24.03. -  sv. Katarina Švedska, redovnica
18:00 JEDERT: za + Ivana SODARJA (30.dan)

              za + Alojza IVŠKA, Antona in Karolino FUNKELJ
              za + Draga PODREBERŠKA (8. dan)

SOBOTA, 25.03. - GOSPODOVO OZNANJENJE
NEDELJA, 26.03. - 5. POSTNA NEDELJA - Tiha, Larisa (lara), muč.
07:30
08:00

Križev pot
REČICA: za + Ludvika (10. obl.) in Antonijo LAH
                za + Elzo in Ivana SEIDLA in sorodnike

PONEDELJEK, 27.03. - sv. Rupert, škof
TOREK, 28.03. - sv. Bojan, knez
SREDA, 29.03. - sv. Bertold, redovnik
ČETRTEK, 30.03. - sv. Amadej (Bogoljub), vojvoda
PETEK, 31.03. - sv. Benjamin, mučenec
19:00 REČICA: po namenu

SOBOTA, 01.04. - sv. Irena in Agapa, mučenki
10:00 JEDERT: po namenu

NEDELJA, 02.04. - 6. POSTNA NEDELJA - CVETNA
08:30

10:30

JEDERT: za + Franca, Ljudmilo KNEZ ter njune starše
              za + Marka PEKLARJA (8.dan)
REČICA: za + Mihaela KRAŠEKA


