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Glasilo župnij Sv. Pavel v Preboldu in Marija Reka

BOŽIČNO-NOVOLETNO VOŠČILO

»Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, 
ki so mu po volji« (Lk 2,14), je oznanilo angelov 
s pesmijo, ki se je razlegala v sveti božični noči 
po betlehemskih poljanah in je pastirjem oznanila 
veselo oznanilo, da se je rodil zveličar, ki je Jezus 
Gospod. To božično sporočilo je tako pomenljivo, 
tako bogato in veličastno, da odmeva tudi v naš čas.
Božična noč je noč veselja, hvaležnosti in upanja. 
Skupaj z angeli smo tudi mi povabljeni, da slavimo 
Boga, ker je dober, zvest in usmiljen. V božični 
noči še na prav poseben način doživljamo Božjo 
bližino, njegovo dobroto in ljubezen. Ob tem 
smo vsi povabljeni, da sprejmemo dar nebeškega 
Očeta, ko nam pošilja svojega Sina in s tem podarja 
našemu življenju nov smisel in kaže na pravo 
vsebino človeškega življenja. 
Naše življenje naj postane jasen odgovor na 
podeljeni neizmerni Božji dar, naj bo prežeto 
z ljubeznijo do Boga in z našo medsebojno 
ljubeznijo. Življenje iz ljubezni namreč človeku 
prinaša mir, veselje in novo življenjsko moč; nekaj, 

Župnijska cerkev Sv. Pavel česar nam ta zemeljski svet ne more dati. Mir, ki ga 
prinaša Božje dete ni sad kompromisov in našega 
trgovanja, ampak je Božji dar v pravem pomenu.
V neusmiljenem ritmu vsakdanjega življenja, ko 
nam tolikokrat zmanjkuje časa zase, za pristnejše 
medsebojne odnose, za dejanja ljubezni in dobrote, 
se vsaj za trenutek ustavimo pred novorojenim 
betlehemskim Detetom in dopustimo, naj se 
vsebina božičnega sporočila dotakne naših src. 
Dopustimo, da božično sporočilo ogreje, gane in 
ozdravi neštete rane, ki jih nosimo v sebi. Tako se 
bo v nas po Božjem dotiku začelo rojevati nekaj 
novega, lepšega in pristnejšega. 
Naj oznanilo angelov iznad skromne betlehemske 
votline vsem prinese veselje, novo upanje in mir!
S temi mislimi, ki so jih v božičnem voščilu zapisali 
slovenski škofje želim vsem mladim, odraslim, 
bolnim in ostarelim doživeto praznovanje božičnih 
praznikov. Naj se v božičnih dneh obe naši župniji 
spremenita v jaslice, kjer je Jezus. Upam, da bo 
vsak izmed nas v teh dneh sledil zvezdi in ob 
jaslicah našel svoje mesto. 
Naj vas torej v teh dneh prevzameta mir in ljubezen 
Božjega deteta! Naj vam Emanuel, ki je Bog z 
nami, v letu 2019 prinese luč, ki nam bo pomagala 
živeti v ljubezni, dobroti, poštenosti in miru z 
vsemi ljudmi. Naj nas v prihodnjem letu spremlja 
obilje Božjega blagoslova.
To željo izrekam tudi vsem vam, ki pripadate 
drugim veroizpovedim ali niste verni. 

župnik Damjan



GRADIMO IZ RODA V ROD
V letošnjem letu smo obhajali 120.obletnico 
posvetitve župnijske cerkve. V tem božičnem 
Pavlovem listu bomo zato pogledali v zgodovino 
– na prehojeno pot naše župnijske cerkve. 
Leta 1890 je imela Šempavska župnija okoli 
2500 vernikov. Takratna »Riedlova« župnijska 
cerkev s 120 m2 notranje površine je bila 
premajhna. Po uradni cenitvi bi morala imeti 
vsaj 400 m2 notranje površine. 

V letu 1891 se je na pobudo takratnega župnika 
Mihaela Plešnika, cerkvenih ključarjev, 
Norberta Zaniera in Matevža Škorjanca sestal 
gradbeni odbor za zidavo nove cerkve. Večina 
faranov se je izrekla za gradnjo nove cerkve 
z lastnimi prispevki. Gradnji je nasprotoval 
preboldski graščak, baron Rudolf Adam von 
Hackelberg. 
Na novega leta dan 1892 so začeli zbirati 
prispevke za gradnjo nove cerkve. 4. julija 1895 
je bilo izdano gradbeno dovoljenje in 5. avgusta 
se je gradnja cerkve začela. Zgradili so jo v treh 
letih. 
Na praznik posvečenja vseh cerkva, 16. oktobra 
1898 je novi božji hram v Preboldu posvetil 
lavantinski knezoškof, dr. Mihael Napotnik. 
Obred je trajal od 7. do 15. ure. Dan pred tem je 
škof ob sprejemu blagoslovil novo Blatnikovo 
kapelo v Latkovi vasi. 9. marca 1906 so izplačali 
zadnji dolg za zidavo cerkve. 
Danes vemo, da so naši predniki zgradili 
veličastno cerkev, ki je vsem nam v ponos. 
Veseli smo lahko, da so si skozi celotno stoletje 
župljani in župljanke prizadevali, da so ohranjali 
in dopolnjevali to, kar so nam zapustili naši 

predniki. 1913 je v župnijski cerkvi zasvetila 
luč. V povojnem času so cerkveno streho večkrat 
delno popravili. Leta 1957 so obnovili cerkveni 
stolp. Leta 1968 je dobila župnijska cerkev 
ozvočenje. Leta 1970 je dobil zvonik tri nove 
zvonove, ki so jih izdelali v žalskem Ferralitu 
(danes Omco Feniks). Leta 1985 so na novo 
prekrili cerkveni stolp z bakrom in naslednje 
leto streho cerkve. Leta 1992 se je obnovila 
celotna električna napeljava z ozvočenjem. Ob 
stoletnici posvetitve je naša župnijska cerkev 
dobila novo fasado. Zaradi slabe kvalitete 
opeke, smo morali leta 2016 na novo prekriti 
streho. Ker je bil delovni oder ravno postavljen, 
smo se odločili, da obenem prepleskamo še 
fasado cerkve. V letošnjem letu pa smo na novo 
uredili ozvočenje. 

IN SEDAJ…
Sedaj smo v postopku zbiranja denarnih sredstev 
za naše nove orgle. Celotna investicija nas bo 
prišla okoli 200.000 €. Če so si naši predniki 
zgradili tako veličastno cerkev, je naša dolžnost, 
da se potrudimo, da našim zanamcem zapustimo 
to, kar našim prednikom ni uspelo – nove in 
primerne orgle v župnijski cerkvi. 
Našo cerkev so si ogledali trije orglarski mojstri 
(orglarstvo Močnik, Černe in Maribor). Na seji 
gospodarskega sveta župnije, 5. 9. 2018, smo 
se po pregledu ponudb odločili, da izdelavo 
orgel zaupamo orglarski delavnici Černe. Pri 
tej odločitvi smo upoštevali tudi pozitivno 
mnenje g. Matjaža Ambrožiča, ki v Ljubljanski 
nadškofiji skrbi za primerno izdelavo novih 
orgel in zvonov. 
Glede na velikost 
naše cerkve bodo 
imele nove orgle 27 
registrov. Finančno 
to znese 178.000 €. 
Izdelava orgel bo 
trajala od 12 do 14 
mesecev, pričela pa 
se bo v letu 2020. 
Do postavitve novih 
orgle bo potrebno 
preurediti kor in še 
kaj.

V lanskem božičnem Pavlovem listu smo 
zapisali, da smo na seji gospodarskega sveta 
župnije, 31. 5. 2017, sprejeli sklep, da bomo 
dobrotnike naših novih orgel poimenovali: 
- registrski 9.000 €
- zlata piščal 3.000 €
- srebrna piščal 2.000 €
- bronasta piščal 1.000 €
V preteklem letu so se nekateri naši prošnji že 
odzvali in so darovali. Tako že imamo darovalce 
za bronasto, srebrno ali zlato piščal. V letu 
2017 smo za orgle zbrali 20.000 €, v letu 2018 
pa 27.000 €. Do sedaj smo tako zbrali 47.000 
€. Seveda ste vsi darovalci lepo povabljeni in 
naprošeni, da ta svoj dosedanji dar še nadgradite. 
K izgradnji tega orgelskega mozaika v naši 
župnijski cerkvi lahko svoj delež prispeva 
vsak. Ob prvih nedeljah v mesecu imamo pri 
sv. mašah namensko nabirko za nove orgle. 
Praznični nabirki ob Božiču in Veliki noči 
sta prav tako namenjeni za naše nove orgle. 
V zadnjem obdobju se veliko poudarja, da 
je potrebno zmanjšati onesnaževanje okolja. 
K temu pripomore tudi to, da je ob pogrebu 
kakšna sveča manj.  Namesto za sveče in cvetje 
ste povabljeni k darovanju za orgle. K žari ali 
krsti pokojnega boste namesto sveč položili 
vizitko, na kateri je napisano, kdo in koliko 
je daroval za orgle. To vizitko po pogrebu 
vzamejo svojci in jo odnesejo domov. Svoj 
dar pa lahko vedno nakažete na tekoči račun 
župnije SI56 0510 0801 5113 562, s pripisom 
»orgle«, ali pa ga prinesete v župnišče. 
Upam in verjamem, da se boste še odzvali 
naši prošnji. Ob našem dobrodelnem koncertu 
»Pesem staršem«, ki ga bomo imeli 17. marca 
2019 se bom še posebej obrnil s prošnjo za 
pomoč na podjetja, ki delujejo v naši občini in 

izven nje. 
Namenska sredstva za nove orgle bomo zbirali, 
dokler ne bo sestavljen naš orgelski mozaik. 
Iskren Bog povrni vsem dobrotnikom, ki že 
prispevate svoj dar. Obračam pa se na vse ljudi 
dobre volje, če morete, da nam pomagate po 
svojih možnostih. 

ENO SRCE IN ENA DUŠA ZA 
SKUPEN DRUŽINSKI DOM

Življenje prvih kristjanov nam govori o 

tesni medsebojni povezanosti in globokem 
spoštovanju med vsemi člani prve krščanske 
skupnosti. Prav medsebojna povezanost in sloga 
sta bili tisti, zaradi katerih so bila prva krščanska 
občestva privlačna za pogane. Gledali so jih in 
govorili: »Poglejte, kako se ljubijo med seboj!« 
In prav to je bistvo krščanstva. Župnija ni 
najprej ustanova, ampak mora biti »gostoljuben 
družinski dom« in »občestvo vernih«. Življenje 
in delovanje v župniji mora biti podobno 
življenju v družini, v kateri se imajo družinski 
člani radi, si zaupajo, si med seboj pomagajo, 
delijo delo in vsi – vsak v skladu s svojimi 
darovi – skrbijo, da je vse urejeno in da vsak 
doda svoj delež k skupnemu dobremu počutju. 
Želim si, da je in da bo takšna tudi naša župnija: 
dom, ki ga imamo župljani radi. Dom, v katerem 
se župljani dobro počutimo in za katerega skupaj 
skrbimo. Dom, ki je odprt za vse, v katerem so 
vsi dobrodošli in kjer vsak najde svoje mesto. 
Dom, v katerem rastemo v veri in kot ljudje. Pa 
tudi dom, v katerem smo župljani med seboj 
tesno povezani, si pomagamo, premagujemo 
medsebojne razlike in si odpuščamo. 
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In kateri so tisti dogodki, ki so pripomogli, da 
sta naši dve župniji bili podobne družinskemu 
domu v letu 2018:
- 13. januar: 9. koncert »Z NAMENOM« za 
Tinkaro Polanec, ki se je rodila z Apertovim 
sindromom;
- 18. marec: 12. dobrodelni koncert »PESEM 
STARŠEM«;
- od 12. do 15. aprila župnijsko romanje v 
Toskano;
- 12. maj: 45 veroučencev 8. in 9. razreda je 
prejelo zakrament sv. birme;
- 20. maj: slovesnost prvega svetega obhajila. 
33 otrok je prvič prejelo Jezusa v svoje srce;
- od 25. do 29. junija počitniška dejavnost 
ORATORIJ – ENO JE POTREBNO. 
Spoznavali smo življenje in delo škofa Friderika 
Ireneja Baraga, ki je deloval v Ameriki med 
Indijanci. Oratorija se je udeležilo 62 otrok in 
25 animatorjev;
- 16. september: slovesnost zakonskih 
jubilejev;
- 16. september: na treh različnih krajih v 
župniji Marija Reka se je blagoslovila na novo 
asfaltirana cesta;
- 6. oktober: župnijsko romanje v Prlekijo;
- od 12. do 14. oktobra duhovni vikend za 
veroučence 3. razreda;
- 5. december: Miklavž je obdaril okoli 280 
otrok;
- 16. december: regijski sprejem Luči miru iz 
Betlehema.
To so samo nekateri dogodki, ki so na zunaj 
zaznamovali življenje v župniji.  
Da župnija postane tudi naš dom, pa pripomorejo 
razne skupine, ki delujejo znotraj nje: Župnijski 
pastoralni svet, Gospodarski svet, Karitas, 

pevski zbori (Sončki, Šempavske Iskrice, Glas 
srca, Sv. Pavel in zbor animatorjev, ki je nastal 
letos septembra), mladinska skupina, skavtska 
skupina (krdelo, četa, klan), Biblična skupina, 
skupina bralcev Božje besede, ministranti 
… Vabljeni ste, da se pridružite in s tem 
pripomorete, da župnija postaja naš skupni dom. 
Če hočemo zares biti Cerkev, h kakršni nas kliče 
Kristus, potem moramo skrbeti drug za drugega, 
potem moramo živeti drug z drugim in drug za 
drugega. 
Posebno mesto v življenju in delu župnije 
zavzema Župnijska Karitas, ki izpolnjuje tretjo 
vejo poslanstva Cerkve, to je dobrodelnost. 
Sodelavci Karitas so v letu 2018 razdelili 19465 
kosov oblačil, 1206 parov čevljev, 1643 kosov 
igrač in 213 kosov raznih drugih predmetov. 
Poleg tega so razdelili še 620 kg moke, 740 kg 
špagetov, 720 kg polžkov, 468 kg riža, 2628 
litrov mleka, 780 litrov olja, 1080 konzerv fižola 
in 1152 konzerv pelatov. Sodelavci Karitas so v 
tem letu opravili 2357 ur prostovoljnega dela.
Še nekaj obvestil ob začetku novega leta:
- 23. december: delitev Luči miru iz Betlehema 
po vaseh, 
- 27. januar 2019: zunanja slovesnost ob 
prazniku zavetnika župnije. Slovesnost bo vodil 
upokojeni mariborski nadškof msgr. dr. Franc 
Kramberger. 
- 17. marec: koncert »Pesem staršem« za naše 
nove orgle.
- Od 6. do 9. junija 2019: župnijsko romanje po 
Francoski alpski poti. Cena romanja je 389 € in 
doplačilo za vzpon na Mont Blanc.
Ob izteku Gospodovega leta 2018 se zavedam, 
da nič od tega, kar nam je življenje prineslo 
ni samoumevno. Lahko bi bilo drugače in na 
vsakem od nas je, da se sam odloči, ali bo 
hvaležen ali pa nezadovoljen. Sam se izrekam 
za hvaležnost. Iskrena hvala vsem, ki tako ali 
drugače pomagate graditi naši dve župniji. 
Vsem, ki ste prejeli praznični Pavlov list, pa 
tega ne bi želeli, naj bo to le dobronamerna 
informacija o življenju naših dveh župnij v letu 
2018.

Odgovarja Damjan Ratajc, župnik




