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Dobro, pošteno, pravično in sveto
Dragi verniki in vsi ljudje dobre volje!
Evangelisti, predvsem Luka, opisujejo božični
dogodek, ko se je Bog sklonil k nam ljudem, ko je
Večni postal človek, da bi za vedno ostal z nami.
To vsebino premišljujemo, to vsebino oznanjamo,
to vsebino skušamo živeti. Božično skrivnost, ki
nam je otipljivo blizu v jaslicah, globoko in pristno
doživljajo otroci. Odrasli pogosto preveč razumsko
dojemamo skrivnosti Božjega učlovečenja. Toda
čim bolj smo otroci, bolj čutimo nevidni dotik
Božje roke, ko se On, nevidni, dotika našega srca. In
predvsem to naj bi se v božičnih dneh zgodilo. Tudi
poklicni oznanjevalci vesele novice in vsi verniki
naj bi doživeli Božji dotik. Da bi se učlovečeni
Bog tako dotaknil našega srca, da bi ostalo »dobro,
pošteno, pravično in sveto«, kakor je zapisal Božji
služabnik Alojzij Kozar.
In ravno zato je Bog postal človek. Zato Bog
vedno znova prihaja med nas. Zato se Bog vedno
znova dotika našega srca, da bi to srce (p)ostalo

»dobro, pošteno, pravično in sveto«. Dobro – kar
je temeljna odlika vsakega človeka in kar se izraža
v vsakdanjih drobnih dejanjih. Pošteno – kar je
profesor dr. Anton Trstenjak posebej označil kot
značilnost Slovencev, ki pa danes žal vse bolj
izginja. Pravično – kar presega zavezanost zakonu,
pravilom in predpisom ter ohranja Božji pogled na
človeka in svet. Sveto – kar povzema vse druge
kreposti in je končni cilj in najvišja sreča vsakega
človeka.
Želimo, da bi bilo vsako srce »dobro, pošteno,
pravično in sveto«. Naj ta želja v teh božičnih
praznikih doseže vse ljudi dobre volje in naj bo
to vodilo vsakega človeka tudi v novem letu
2018. Blagoslovljen božič želimo vsem bolnim in
trpečim, vsem rojakom v zamejstvu in po svetu, pa
tudi tistim, ki v izpovedovanju vere niso združeni z
nami. Naj nas vse združuje prizadevanje, da bi bilo
vsako srce »dobro, pošteno, pravično in sveto«.
Temu voščilu, ki so ga za letošnji božič zapisali
slovenski škofje v 12. številki Sporočila slovenskih
škofij, se pridružujem tudi sam. Vsem župljanom in
župljankam župnije Sv. Pavla – Prebold in Marije
Reke voščim Blagoslovljen božič. Želim si, da bi
bilo vsako srce »dobro, pošteno, pravično in sveto«,
da bi se med sabo spoštovali, si znali prisluhniti in
se pogovarjali, delali drugemu dobro in imeli srce
odprto za Boga.
Naj vas novorojeni Odrešenik spremlja z obilnim
blagoslovom v letu 2018 in naj vam prinese obilje
božjega miru, ljubezni in dobrote!
To vam iz srca želi župnik Damjan.

ORGLE V ŽUPNIJSKI CERKVI
Veliki glasbeniki
pravijo: »Če bi
besede, čeprav
lepe in izbrane,
lahko povedale
vse, bi glasbe
ne bilo.« Ker pa
človeku, ki je
ustvarjen
tudi
za podzavestno
g o v o r i c o
doživljanja
lepote,
ne
povedo vsega,
ker ne morejo
izraziti najgloblje
stvarnosti veselja, navdušenja, velikokrat tudi žalosti,
najdemo od nekdaj razna glasbila, s katerimi je človek
izražal svoja najgloblja čustva in občutja.
Med vsemi glasbili zavzemajo orgle posebno mesto,
saj veljajo za kraljico vseh glasbil. Prve orgle naj
bi bile narejene leta 246 pred Kristusom. Na račun
preseljevanja narodov so v Evropi prišle do veljave
v 8. stoletju. Zaradi izboljšanja kvalitete orgelskega
glasu so jih od 9. stoletja dalje vse bolj vgrajevali tudi
v cerkve. Do 14. stoletja so bile v cerkvi že povsem
nekaj običajnega. Orgelska umetnost je bila in je
pomemben del evropske kulturne identitete.
Orgle, ki jih imamo sedaj v župnijski cerkvi so iz
leta 1846 in so bile prenesene iz prvotne »Riedlove«
cerkve, ki je bila štirikrat manjša od sedanje cerkve.
Izdelal jih je Alojz Hoerbiger iz Celja in imajo 8
registrov s skrajšano oktavo. V letu 2017 sta si sedanje
orgle ogledala dva orglarska mojstra: Tomaž Močnik
iz orglarske delavnice Močnik in Andrej Dvoršak iz
orglarske delavnice Maribor. Oba sta povedala, da se
na te orgle še da igrati, a ne prav veliko.
Ker si želimo, da bi kraju doprinesli tudi na
kulturnem področju, smo se na začetku leta 2017
na seji gospodarskega sveta župnije odločili da
bomo šli v projekt »NOVE ORGLE«. Po ocenah
orglarskega mojstra bi za našo cerkev (ker je zelo
velika) potrebovali orgle s 34 registri. Pravilo namreč
narekuje, da je en register en meter v cerkvi, da lahko
glas orgel zapolni ves prostor. Je pa orglarski mojster
dodal, da bodo zadostovale tudi orgle, ki bodo imele
22 ali 24 registrov in bodo še vedno primerne za
koncerte.
En register stane okoli 9.000 €. Celotna investicija

»nove orgle« nas bo tako stala okoli 200.000 €.
Naše orgle so ene manjših in slabših v spodnji
savinjski dolini. Prepričan sem, da si naša župnija in
kraj zaslužijo orgle, ki bodo primerne cerkvi in kraju.
Verjamem, da ta sredstva zmoremo - tudi z vašo
pomočjo - zbrati v petih letih.
Ko bomo prišli do novih orgel, bomo nanje dali tudi
tablo z napisom dobrotnikov, ki bodo prispevali
določen delež pri novih orglah. Na seji gospodarskega
sveta župnije dne, 31. 5. 2017, smo sprejeli sklep, da
bomo dobrotnike poimenovali:
- registrski 9.000 €
- zlata piščal 3.000 €
- srebrna piščal 2.000 €
- bronasta piščal 1.000 €
Ko sem dejal, da je želja imeti nove orgle leta 2021 so
nekateri odvrnili: »Ah, takrat pa mene že ne bo več!«.
Nekateri so skeptični in dvomijo, sam pa sem globoko
prepričan, da to zmoremo in zaupam v dobroto ljudi
in božji blagoslov.
To ste nekateri še
posebej pokazali,
saj smo v letu
2017 za orgle že
zbrali 20.000 €.
K
izgradnji
tega orgelskega
mozaika v naši
župnijski cerkvi
lahko prispevate
svoj delež tudi vi.
Ob prvih nedeljah
v
mesecu
je
namenska nabirka
za nove orgle.
Praznični nabirki ob Božiču in Veliki noči sta prav
tako namenjeni za naše nove orgle. Ob pogrebih
lahko namesto za sveče in cvetje darujete za orgle. 18.
marca 2018 bomo imeli dobrodelni koncert »Pesem
staršem«, ki bo namenjen zbiranju denarnih sredstev
za naše nove orgle. Svoj dar pa lahko tudi nakažete
na tekoči račun župnije SI56 0510 0801 5113 562, s
pripisom »orgle«, ali pa ga prinesete v župnišče.
Namenska sredstva za nove orgle bomo zbirali, dokler
ne bo sestavljen naš orgelski mozaik. Iskrena Bog
povrni vsem dobrotnikom, ki že prispevate svoj dar.
Obračam pa se na vse ljudi dobre volje, če morete, da
nam po svojih možnostih pomagate do novih orgel.

Sobotno zvonjenje ob 15. ali 16. uri nas
vabi, da bi odložili delo in se pripravili
na nedeljo. Nedelja, ki je Gospodov
dan je namenjena temu, da se človek
telesno odpočije (počitek, sprehod, izlet
v naravo …) ter se duševno in duhovno
okrepča (molitev, obisk sv. maše). Če
tega ni, človek slej ko prej odpove in
zboli na duši ali telesu. S tem sobotnim
zvonjenjem vas želim spomniti in
spodbuditi, da si v nedeljo vzamemo čas
zase, za družino in za Boga.

NOVOST V ŽIVLJENJU
ŽUPNIJE
V letu 2016 je župnijska cerkev sv. Pavla dobila novo
streho, na novo je bila prepleskana in uredil se je nov
sistem zvonjenja, tako da sedaj zvonovi lepo bijejo.
Poleg rednega zvonjenja pa sedaj zvonovi dodatno
zvonijo ob sobotah dve minuti ob 15. uri (zimski čas)
ali pa ob 16. uri (poletni čas). To je prva novost v
življenju župnije.
Marsikomu se je v tem času postavilo vprašanje:
zakaj se zvoni ob sobotah ob 15. ali pa 16. uri?
V krščanskem svetu je ustaljena praksa, da z
zvonjenjem naznanjamo posebne dogodke, ki se
dogajajo v župniji. Zvonovi nas vabijo k molitvi
(zjutraj, opoldan in zvečer) in k obisku sv. maše.
Zvonovi naznanjajo, da se v župniji dogaja nekaj
veselega (poroka, obisk posebnega gosta, birma …
), prav tako pa naznanjajo, da se je nekdo poslovil
od tega zemeljskega življenja. Ob pogrebih zvonovi
zvonijo 9 minut. Mrliško zvonjenje se vedno začne
z enim zvonom, kateremu se potem pridružita še
ostala dva. Če se zvonjenje začne z velikim zvonom
pomeni, da je umrl moški, če se začne s srednjim, da
je umrla ženska, če pa z malim, pa to pomeni, da je
umrl otrok.

Druga novost v življenju župnije
je molitev rožnega venca v poslovilni vežici na
pokopališču. Eno izmed duhovnih del usmiljenja
je tudi za žive in mrtve moliti. Ob smrti naših
dragih rajnih smo vsi žalostni in prizadeti, zato tudi
potrebujemo duhovno pomoč. Našim dragim rajnim
za na pot v večno življenje ne moremo dati nič
zemeljskega, ampak samo to, kar je božje – molitev
in daritev sv. maše.
Do sedaj smo v poslovilni vežici molili rožni venec
samo pri nekaterih. Na spodbudo članov molitvene
skupine in sodelavcev Karitas sem se odločil, da ne
bomo delali razlike. Ko pridejo svojci v župnišče
sporočit smrt svojih bližnjih, jih tako odslej med
drugim vprašam tudi: »Ali ste za to, da pridem 15
minut zatem, ko pripeljejo žaro z upepeljenim telesom
pokojnega/ice v poslovilno vežico skupaj s člani
molitvene skupine in Karitas moliti rožni venec?« Od
odgovora svojcev je odvisno, ali je v poslovilni vežici
navzoča molitev rožnega venca ali ne.
Prepričan sem in verujem, da nas molitev še posebej
ob slovesu od naših dragih rajnih odpira Večnemu,
nas tolaži in pomirja.
In še kratek pregled nekaterih dogodkov, ki so
zaznamovali obe župniji v letu 2017:
-- 6. januar: božični koncert župnijski pevskih
zborov in moškega pevskega zbora
Svoboda,
-14. januar: 8. koncert »Z
NAMENOM«,
-1. februarja je v naših dveh
župnijah g. Alfonz Lampret nastopil
službo duhovnega pomočnika,
-19. marec: 11. dobrodelni
koncert »PESEM STARŠEM«,
-od 21. do 23. aprila župnijsko
romanje: Gradovi Ludvika Bavarskega
II.,

Posebno mesto v življenju in delu župnije zavzema
Župnijska Karitas, ki izpolnjuje tretjo vejo
poslanstva Cerkve, to je dobrodelnost. Sodelavci
Karitas so v letu 2017 razdelili 17933 kosov oblačil,
1150˝parov čevljev, 1543 kosov igrač in 90 raznih
drugih predmetov. Poleg tega so razdelili še 1090
kg moke, 830 kg špagetov, 810 kg polžkov, 570 kg
riža, 4188 litrov mleka, 690 litrov olja, 1296 konzerv
fižola in 1416 konzerv pelatov. Sodelavci Karitas so
v tem letu opravili 2791 ur prostovoljnega dela.

-- 28. april: romanje bralcev božje besede, molitvene
in biblične skupine in sodelavcev Karitas na
Koroško,
-- 21. maj: slovesnost prvega svetega obhajila,
-- od 26. do 30. junija počitniška dejavnost
ORATORIJ – DOTIK NEBES. Oratorija se je
udeležilo 64 otrok in 20 animatorjev,
-- od 2. do 9. julija skavtski tabor ob 10. letnici
delovanja stega Prebold – Polzela 1 v Matkovem
kotu,
-- od 13. do 15. oktobra duhovni vikend za
veroučence 3. razreda,
-- 18. november: koncert ob 10. letnici delovanja
KPZ Glas srca,
-- od 24. do 26. novembra duhovne vaje za birmance,
Ob teh naštetih pomembnejših dogodkih imamo
še redna petkova srečanja z mladimi v mladinski
skupini, ob petkih in sobotah srečanja skavtov,
Biblično skupino, delavnice Karitas, naši zbori imajo
pevske vaje, Miklavževanje in še marsikaj drugega.
Vabljeni ste, da se pridružite kateri izmed naših
župnijskih skupin in s tem dodatno obogatite svoje
duhovno in družbeno življenje.

Še nekaj obvestil ob začetku novega leta:

-- 13. januarja 2018 ob 19. uri bo v dvorani Aninega
doma 9. »Koncert z namenom«.
-- 28. januarja 2018 ob 10. uri bo zunanja slovesnost
ob prazniku zavetnika župnije.
-- 18. marca bo koncert »Pesem staršem«.
-- Od 12. do 15. aprila 2018 bo župnijsko romanje
v Toskano. Pot nas bo vodila v naslednje kraje:
Bologna, Pisa, Montecatini Terme, Firence, Vinci,
Portovenere, Cinque Terre, Parma in Mantova.
Cena romanja je 339 €.

Ko se oziram nazaj v leto 2017 lahko rečem,
da je bilo kar nekaj dogodkov, ki so nam
pomagali na poti duhovnega in družbenega
življenja. In Bog daj, da bi tako bilo tudi v
letu 2018.
Vsem, ki ste prejeli praznični Pavlov list in
niste kristjani, naj bo to le dobronamerna
informacija o življenju in delu naših dveh
župnij v letu 2017.
Odgovarja Damjan Ratajc, župnik
GRENKO TISK

