
Postna postava

Posti  čas, ki  se prične s  pepelnično sredo nas vsako leto
pripravlja  na  Veliko  noč.  Naj  bo  to  res  čas  milosti,  duhovne
poglobitve in dobrih del, ki jih bomo darovali za potrebe Cerkve in
vsega sveta.

Cerkev za postni čas določa tudi posebne oblike spokornosti:

 Strogi  post je  na  Pepelnično
sredo in  Veliki  petek.  Ta  dva
dneva  se  le  enkrat  do  sitega
najemo  in  se  vzdržimo  mesnih
jedi.  Strogi  post  veže  od
izpolnjenega 18 leta do začetka
60 leta. 

 Samo zdržek od mesnih jedi je
na  vse  petke  v  letu.  Zunaj
postnega časa smemo zdržek od
mesnih  jedi  zamenjati  s  kakim
drugim dobrim delom pokore ali
ljubezni do bližnjega. Zdržek od
mesnih  jedi  veže  vernike  od
izpolnjenega 14 leta.

Kadar je praznik (cerkveni ali državni) na petek ali je kakšna
slovesnost v družini (poroka, pogreb …) post in zdržek odpadeta.
Za duhovnike, redovnike in redovnice, ki se hranijo doma, ne velja
olajšava za petke zunaj postnega časa.



Dragi župljani

G. župnik, ključarji in člani župnijskega gospodarskega sveta smo si za leto
2008 zadali kar obsežni načrt dela, nadaljevanja obnove župnijske cerkve. K
temu  nas  vodijo  nujna  prenovitvena  in  vzdrževalna  dela  ter  povečanje
ugodja v cerkvi.
V okviru denarnih možnostih želimo izvesti sledeča dela: 

- Obnova  fasade  cerkve.  Obnova  fasade  vključuje  ročno  in  strojno
odbijanje  preperelega,  odstopljenega  in  poškodovanega  ometa,
odbijanje  starega  finega  ometa,  visokotlačno  vodno  odstranjevanje
obrizgov in pranje podlage. Na pripravljeno podlago se izdela novi grobi
apneno  cementni  omet  s  predhodnim  cementnim  obrizgom.  Sledi
izdelava zaključnega sloja z fino paro propustno izravnalno malto, nanos
osnovnega pred namaza in oplesk fasade v želenem tonu.

- Menjava zunanjih oken. Zaradi dotrajanosti in na pobudo zavoda za
ohranjanje  kulturne dediščine  bomo ob  obnovi  fasade zamenjali  tudi
zunanja okna. S tem se »odpre« pogled na čudovite Kregarjeve vitraže.
Okna bodo v termopan izvedbi z minimalno vidnimi okvirji. 

- Toplotno  izolacijska  obloga  in  fasada  zakristije.  Na  fasado
zakristije  se  pred  izvedbo končne  fasade  vgradi  toplotna  izolacija  in
uredi okna.

- Tapeciranje klopi v cerkvi in na koru. Blago in pena na klopeh je že
precej raztrgana, dotrajana in neugledna, zato je obnovitev tapeciranja
nujna.

- Ogrevanje cerkve. Za izvedbo ogrevanja cerkve bomo pridobili nekaj
kvalitetnih in za našo cerkev primernih sistemov ogrevanja. V kolikor
bodo dopuščala sredstva bi k temu projektu kar se da hitro pristopili.
Glede na dosedanje oglede opažamo, da hitre rešitve niso primerne.

 
Skupna  okvirna  vrednost  načrtovanih  del  znaša  okvirno  70.000,00  EUR.
Vrednost investicije je visoka. Z rednimi nabirkami načrtovanih del ni možno
pokriti, zato želimo nekaj sredstev tudi sedaj zbrati, z nakazili preko položnic
ali z direktno donacijo v župnišču. 
Tu zopet računamo na vašo velikodušnost!
Na vaše domove bomo prinesli po štiri položnice s pojasnili. Glede na višino
investicije želimo, da bi posamezno gospodinjstvo neobvezujoče prispevalo
150 EUR v več obrokih, seveda v okviru zmožnosti. Hvaležni bomo za vsak
prispevek ne glede na višino. Kdor zmore več, naj dobrohotno prispeva več.

Hvala za razumevanje!

Župnijski gospodarski svet
Janez Petrič, župnik 


