
Svoj dar lahko prinesete osebno po maši v zakristijo ali k 

meni v pisarno na Tezno. Lahko ga nakažete tudi preko 

TRR: 

Župnija Miklavž ob Dravi, Nad izviri 60,  

2204 Miklavž na Dravskem polju, 

SI56 0451 5000 2923 797, odprt pri NKBM. 

Namen: za obnovo orgel 

V upanju na vaše razumevanje in sodelovanje vas 

pozdravljam v Gospodu. 

 

Jože Povh, župnik 

In člani ŽPS 

 

 

 

 

 

POBUDA ZA OBNOVO ORGEL 

V CERKVI SV. MIKLAVŽA 
 

 

 

 

 

 

 



Dragi župljani in krajani. 

 

Obhajamo god sv. Miklavža, praznik naše župnije. Zavetnik 

naše cerkve nam je velik kažipot hvaležnosti do prednikov, ki 

so nam izročili zaklad vere in cerkve. V živem spominu imate 

pokojna župnika Ivana Kralja in Antona Kolarja, ki sta dala 

močan duhovni pečat župniji. Kolikim med vami sta podelila 

zakramente in vam nedeljo za nedeljo z oltarja in ambona 

lomila Kruh Besede in Telesa.  

Hkrati sta z vašim sodelovanjem skrbno vzdrževala oz. 

obnavljala cerkev, ki nam je danes vsem v ponos.  

 

Jedro vsega verskega 

življenja je urejeno, lepo in 

zbrano obhajanje 

zakramentov in pobožnosti. 

Del tega je vedno lepo 

cerkveno petje, ki še kako 

nahrani dušo in jo dvigne. 

Hvala vsem, ki se trudite zanj 

skozi nedelje in praznike. O 

da bi župnija le imela vedno 

dobrega organista in dovolj 

cerkvenih pevcev.  

Ob prihodu med vas so mi cerkveni pevci in organisti izrazili 

željo, pa bi sedaj pristopili tudi k temeljiti obnovi orgel, ki so 

“KRALJICA MED GLASBILI”. Sedanje orgle so bile kupljene v 

Angliji leta 1993, zadnji večji servis je bil narejen pred 

kakšnim desetletjem.  

Ker zgolj lepotni popravki nimajo pravega učinka, sem od 

dveh delavnic pridobil ponudbi za temeljit servis ter za nove 

orgle ob ohranitvi omare. Pri temeljitem sevisu se v celoti 

zamenja igralnik, mehovje ter en del lesenih piščali, glavnina 

sapnic in piščali ostanejo stare. Pri novih orglah se vse naredi 

na novo. Cenovno sta ponudbi blizu, prva cca. 40.000 €, 

druga 80.000 €.  

Ker gre v vsakem primeru za visok znesek in zato večletno 

delo, smo se na seji ŽPS 14. 10. 2022 soglasno odločili, da 

dokončno odločitev o načinu prenove preložimo za eno leto. 

To leto pa zbiramo denar in vabimo k širši pomoči. Zato se 

obračamo na vas s prošnjo za sodelovanje. Posredujte jo še 

svojim sorodnikom in sosedom. Zavedam se, da gospodarske 

teme niso primarne za živost vero in da kot župnijsko jedro 

nismo več tako številčni kot pred desetletji, a vseeno menim, 

da smo na daljši rok skupaj zmožni orgle primerno 

usposobiti. Sveto Cecilijo in svetega Miklavža kličem na 

pomoč. 


