
 

bilo župnišče obenem smotrno prebeliti ter dotrajane dele in razpoke 

sanirati. Predračun tega dela je slabih 7.000 evrov. 

Skupaj gre torej za približno 19.400 evrov, kar pa ne vključuje še 

nepredvidenih stroškov, ki, kot veste tudi sami, nastanejo kaj hitro. 

ZATO VAS ISKRENO PROSIM, čeprav vem, da je marsikje stiska 

velika, DA BI PO SVOJIH MOČEH POMAGALI.  

Prispevek lahko oddate v župnišču ali predstavnikom ŽPS po vaseh, ki 

bodo imeli pripravljene zbirne pole. 

Gospodinjstev je v župniji več kot 800, a kaj ko jih veliko z župnijo več ne 

čuti. (Ob pobiranju za fasado marca 2008 je župnija prejela 602 darova – v 

to številko so vključene družine in posamezniki.) Če računamo na podoben 

odziv župljanov, torej 600 darovalcev, bi to pomenilo 32,33 evra na 

darovalca. Vem, da nekateri niti tega ne boste zmogli, boste pa lahko drugi 

morda več. 

Ob vaši dobroti, dotaciji občine (obljubljen je prispevek ob obnovi 

župnišča kot kulturnega objekta) in Božjem blagoslovu upam, da uspemo. 

Vsako nedeljo vas bom pri oznanilih sproti obveščal, koliko bo zbrano. 

Tako bo v začetku meseca maja padla odločitev, ali bomo zmogli delati tudi 

fasado … Meseci maj, junij in poletje imajo druge stroške, torej boste težje 

prispevali. V večje dolgove si ne upam, ker je čas nepredvidljiv. 

Če bo mogoče, bi okna, police in fasado uredili do žegnanja ter 

praznovanja 40. obletnice mašništva domačina g. Mirka Horvata  

in občinskega praznika 22. maja 2016. 

Tako bi bili vsi zadovoljni in veseli nove podobe župnišča, okolice cerkve 

in kraja.    LEPO PROŠENI IN BOG POVRNI. 

Za obnovo ostrešja na učilnici je ena družina že obljubila smreko za razrez 

lesa … Morda bi se kdo temu pridružil in tudi na ta način prispeval svoj dar 

župniji … Bog povrni. 

OZNANILA … 
 

12. 3.: duhovna obnova za župnijske sodelavce v veroučni učilnici 

13. 3.: ob 16. uri Šterntalski križev pot v Kidričevem. Prijavite se. 

20. 3.: cvetna nedelja in spovedni dan – vabljeni k sveti spovedi 

22. 3.: spoved bolnikov in starejših (prosim, prijavite jih) 

24. 3.: začetek devetdnevnice pred sveto birmo 

28. 3.: praznovanje materinskega dne (pri deseti maši pozornost staršem)  

Delavnica ob materinskem dnevu bo v petek, 18. 3., ob 18. uri. Vabljeni 

predvsem starši in veroučenci 4. razreda. 
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DUHOVNA MISEL … 

 

VZKLIKI BOŽJEMU USMILJENJU 

To niso litanije, temveč vzkliki Božjemu 

usmiljenju. Jezus je sveti Faustini razodel njihovo 

veliko moč. 

»Božja ljubezen je cvet, usmiljenje pa sad tega 

cveta. Če kdo dvomi, naj bere te vzklike 

Božjemu usmiljenju in našel bo zaupanje.« 
Za vsakim vzklikom dodamo: VATE ZAUPAM. 

 

Božje usmiljenje, nedoumljiva skrivnost Presvete Trojice. 

Božje usmiljenje, izraz njegove največje moči. 

Božje usmiljenje, ki si se razodelo v stvarjenju nebeških duhov. 

Božje usmiljenje, ki si nas iz niča poklicalo v življenje. 

Božje usmiljenje, ki obsegaš ves svet. 

Božje usmiljenje, ki nam daješ nesmrtno življenje. 

Božje usmiljenje, ki nas varuješ zasluženih kazni. 

Božje usmiljenje, ki nas rešuješ bede greha. 

Božje usmiljenje, ki nam v Besedi, ki je postala človek, daješ opravičenje. 

Božje usmiljenje, ki se na nas izlivaš iz Kristusovih ran. 

Božje usmiljenje, ki izviraš iz Presvetega Srca Jezusovega. 

Božje usmiljenje, ki si nam dalo Presveto Devico Marijo za Mater 

usmiljenja. 

Božje usmiljenje, navzoče v postavitvi Cerkve, ki obsega vesoljni svet. 

Božje usmiljenje, navzoče v postavitvi in delitvi svetih zakramentov. 

Božje usmiljenje, neomejeno v zakramentu krsta in pokore. 

Božje usmiljenje, neizmerno v zakramentu evharistije in duhovništva. 

Božje usmiljenje, ki si nas poklicalo k sveti veri. 

Božje usmiljenje, v spreobrnjenju grešnikov. 

Božje usmiljenje, ki posvečuješ pravične. 

Božje usmiljenje, ki k popolnosti vodiš svete. 

Božje usmiljenje, studenec bolnim in trpečim. 
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DUHOVNA 

OBNOVA  
bo v soboto,  

12. 3. 2016,  

od 9. do 14. ure  

v veroučni učilnici 

in župnijski 

cerkvi. 

Božje usmiljenje, tolažba in blagor vsem, ki so skesanega srca. 

Božje usmiljenje, upanje tistim, ki obupavajo. 

Božje usmiljenje, ki vedno in povsod spremljaš vse ljudi. 

Božje usmiljenje, ki nas napolnjuješ z milostjo. 

Božje usmiljenje, mir umirajočim. 

Božje usmiljenje, ki nas varuješ peklenskega ognja. 

Božje usmiljenje, ki lajšaš trpljenje dušam v vicah. 

Božje usmiljenje, ti veselje in neizmerna radost vseh svetih. 

Božje usmiljenje, neskončno v vseh skrivnostih vere. 

Božje usmiljenje, neizčrpni vir čudežev. 

 

V.: Bog je usmiljen in poln svetosti, počasen z jezo, poln dobrote. 

O.: Zato bom vekomaj klical Božje usmiljenje. 

 

Molimo. 

O Bog, tvoje usmiljenje je neskončno, tvoja milost neizčrpna. 

Milostno poglej na nas, pomnoži v nas delo svojega usmiljenja, da ne 

bomo obupali tudi v največjih preizkušnjah, temveč bomo bolj zaupali 

v Božjo voljo, ljubezen in usmiljenje. 

Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Kralju usmiljenja, ki s teboj in s 

Svetim Duhom izkazuje usmiljenje vekomaj. Amen. 
 

KRISTJAN PRAZNUJE ter obhaja praznike in svete čase … 

 

I DUHOVNA OBNOVA – mali misijon 
Verni z izkušnjo vere dobro vemo, 

kako je tudi za vero treba skrbeti. 

Duhovna »kondicija« ne pride 

sama od sebe. Molitev, branje in 

premišljevanje Božje besede, tj. 

Svetega pisma, priprava na 

zakramente (na spoved, sveto 

mašo in obhajilo …) in njihovo 

prejemanje nam duhovno moč, 

torej vero, ne samo ohranjajo, 

ampak krepijo. Ob svetih časih (adventu, božiču, postnem času, veliki 

noči …) pa imamo priložnost vzpostaviti še iskrenejši in bolj poglobljen 

stik z Bogom in Božjim kraljestvom. Prav temu naj služi tudi duhovna 

obnova v naši župniji. 

KDO VSE JE VABLJEN? 

Ko smo napovedovali ta dan, smo omenjali 

župnijske sodelavce. Vsak bi najprej pomislil 

na člane Župnijskega pastoralnega sveta, 

ključarje, pevce, ministrante, bralce, člane 

raznih skupin (Karitas, molitvene skupine, 

zakonske, skupine mladih, skupin, ki čistite 

cerkev in župnišče …). Gotovo ste vi glavni 

nosilci župnijske dejavnosti, a niste samo vi 

župnijski sodelavci. 

ŽUPNIJSKI SODELAVCI STE PRAV 

VSI, KI ČUTITE Z ŽUPNIJO: 
vsi, ki v njej dejavno sodelujete v že 

omenjenih skupinah, in vsi, ki s svojo molitvijo in z udeležbo pri sveti maši 

ter praznikih s svojim delom in z darovi podpirate pastoralno, kulturno, 

socialno in še kakšno delo župnije. 

 

Zato prav vsi lepo vabljeni v soboto na DUHOVNO 

OBNOVO, ki jo bo vodil p. Tomaž Podobnik DJ. 
 

Imel bo dva nagovora o Božjem usmiljenju, na voljo bo za spoved ali 

duhovni pogovor, ob 12. uri bo sveta maša, po njej pa topla malica in 

druženje. Vabljeni. 

AKTUALNO … 
I OBNOVA ŽUPNIŠČA … Lepo vas prosim, da bi pomagali … 

Prepričan sem, da je marsikdo, ki čuti z župnijo in s krajem, pomislil, kako 

to, da župnišče še ni obnovljeno. V večini župnij v bližnji in daljnji 

okolici je to že storjeno. Sami veste, da si je treba postaviti prednostne 

naloge in delati s sredstvi, ki so na razpolago. Zato smo se najprej lotili 

obnove glavnega oltarja, uredili veroučno učilnico, notranjost cerkve in 

njeno zunanjost, pa deloma uredili notranjost župnišča ... SEDAJ JE 

PRIŠEL ČAS, DA SE LOTIMO ŠE OBNOVE ŽUPNIŠČA. Kot sem že 

pisal, bomo uredili kurilnico, s katero bi ogrevali tako župnišče kot 

učilnico, da privarčujemo pri plačilu elektrike. Predračun tega dela je 

okrog 5.000 evrov. 

Pri menjavi oken – osmih v nadstropju in štirih v pisarni – bi zamenjali tudi 

police in montirali rolete. Predračun tega dela je približno 7.400 evrov. 

Ker pa bo treba postaviti oder za zamenjavo oken, s ključarji menimo, da bi 


