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     Glasilo župnij Sv. Pavel v Preboldu in Marija Reka           Letnik XVII. 

 
 

V ŽUPNIJO JE PRIŠLA KRALJICA - KRALJICA GLASBIL 
 

 
 

V ponedeljek, 2. avgusta 2021, se je pred sámo veličastno cerkev sv. Pavla v 
Preboldu dala pripeljati nam vsem draga, cenjena in predvsem pričakovana 
kraljica, kraljica glasbil. To je prazničen dan za vse nas, ko orgle v naši cerkvi 
dobivajo podobo, ki bo naše svetišče še bolj povzdignila v glorijo Gospodu. Veliko 
delo, ki ste ga začeli preudarno in zagnano, dobiva krono, pozor, krono, ne kaj 
drugega, tistega blizu koroni (smeh), kajti stari latini so zapisali: finis coronat 
opera/konec okrona delo.  
 

Hvala vsem, ki ste vse do zdaj spremljali delo, pri njem znatno in izdatno pomagali 
s pridnimi rokami in obilnimi denarnimi darovi. Kot župnik se z velikim veseljem 
pridružujem delu za naše nove orgle. Ko smo jih v ponedeljek čakali, sem resnično 
dobil kurjo kožo. Tako sem vedel, da tudi mene že daje navdušenje nad vsem 
delom, ki ste ga začeli s prejšnjim g. župnikom Damjanom. Vsem, resnično vsem, 
gre velika zahvala, njemu pa še posebej kot darovalcu največje vsote za naše orgle. 
Zaradi vsega njegovega dela, ki je pustilo velik pečat v župniji in vseh vas, se ga 
bomo skupaj z menoj vedno hvaležno spominjali in mu bili v naših zahvala in 
molitvah nadvse hvaležni za njegovo pastirsko delo v obeh župnijah. V hvaležnih 
mislih imam tudi vse vas, ki ste z vašim obilnim darom podprli nakup novih orgel 
in vsem, ki vneto darujete še naprej na prve nedelje v mesecu.  
 

Pozdravljam vse in na veselo sobivanje vedno in povsod. Hvala za prijetno 
dobrodošlico. Nasmehi, pogledi … so izražali občutje vaših src. Hvala za številne 
izraze naklonjenosti in vaših darov, ki ste jih nekateri prinesli v župnišče. Hvala. 
Pozdravljeni vsi.  
      mag. Srečko Hren, župnik  

 PAVLOV LIST 



ŽIVLJENJE ŽUPNIJ 
 

SPREMENJEN NEDELJSKI URNIK SV. MAŠ 
G. Damjan Ratajc je po 15. avgustu 2021 nastavil nedeljske sv. maše po starem 
urniku: Prebold: 7.00 in 9.00, ter Marija Reka ob 10.30. Upam, da je tako prav. 

NEDELJA, 15. 8. 2021 – MARIJINO VNEBOVZETJE 
Sv. maša v Preboldu je samo ob 7. uri. 

Ob 7.45 vabljeni na romanje v Marijo Reko. Tam bo sv. maša ob 10.45 in nato 
procesija okoli cerkve. Hvala vsem župljanom, ki bodo vse skrbno pripravili za 

procesijo. Po njen vabljeni, da se zadržite pred cerkvijo. Če je pripravljen kdo kaj 
speči in prispevati zato druženje, vas prosim, da to zberete kot je bilo to vedno v 

navadi. Krajevni odbor vabi popoldan ob 15. uri na igrišče v Marija Reki  na javno 
predstavitev delovanja zunanjega defibrilatorja ter prikaz temeljih postopkov 

oživljanja. Vabljeni.  
UREJANJE SVETIŠČA 

Od 8. do 15. avgusta vabljeni k čiščenju in krašenju našega svetišča  krajani iz 
Matk. Hvala za vašo požrtvovalnost.  

ROMANJE NA SLADKO GORO 
V petek, 13. 8. 2021, je romanje na Sladko Goro. Odhod avtobusa je ob 8.30 izpred 

osnovne šole.  
ZAHVALE 

Iskrena zahvala za vso požrtvovalno delo sodelavkam Karitas za izvedbo 
srečolova na Anino nedeljo. Hvala tudi vsem, ki ste prispevali svoj dar z nakupom 

srečke in ujeli kaj sreče, predvsem pa veselje, da ste tudi na tak način pomagali. 
 

Zahvala faranom za organizacijo lepe nedelje in vsem, ki so sodelovali pri pripravi 
in izvedbi slovesnosti ob odhodu g. župnika Damjana v župnijo Šmarje pri Jelšah. 

Vsi smo mu za njegovo delo neizmerno hvaležni in ga zelo pogrešate. 
ZAČETEK MONTAŽE ORGEL 

V ponedeljek, 2. avgusta 2021, smo pričeli z montažo orgel v župnijski cerkvi. Na 
koru nas že ponosno pozdravlja orglarska omara. Obenem vas obveščamo, da se 

lepo zbirajo tudi denarna sredstva za nove orgle kar je razvidno na panoju pri 
Aninem oltarju. Še par piščali čaka, da jih z veseljem pobarvamo. Trenutno nam je 

uspelo pridobiti  31 botrov. 12 botrov je bronastih (1000 EUR), 5 botrov je 
srebrnih (2000 EUR), 11 botrov je zlatih (3000 EUR) in 3 botri so botri registru 
(9000 EUR). Med botri registru z veliko zahvalo izpostavljamo župnika Damjana 

Ratajca, pobudnika in največjega darovalca, saj je za nove orgle prispeval 
22.800 EUR. Da bomo lahko investicijo uspešno zaključili, se na vas obračamo s 

prošnjo, da se še kdo med nami odloči in postane boter novim orglam. Že v naprej 
iskrena hvala. Dragi farani in vsi ostali Šentpavelčani, zavedamo se, da so predniki 

vložili veliko truda in materialnih dobrin, da so pred 123. leti zgradili to 
prekrasno svetišče. Blagoslov novih orgel bo 24. oktobra 2021, 

na obletnico posvetitve cerkve.  



 
MAŠNI NAMENI ŽUPNIJ  

SV. PAVEL IN MARIJA REKA 
 
 
      7. 8. 2021: 19.00 za + Zvoneta Satlerja (obl.) za + starše Antona in Marijo  Hribar  

 

19. NAVADNA 
NEDELJA  

8. avgust 2021 
Dominik, ust. dominikancev  

1 Kr 19,4-8; Ps 34; 
Ef 4,30-5,2; Jn 6,41-51 

7.00 za vse žive in + župljane obeh župnij  
9.30 Sv. Lovrenc: za + Danijelo in Antona Žagarja 
ter za vse + iz družine Rozman (2042) 
- za starše Ivanko, Jožeta Ožir, stare starše Ožir in  
   Drobne ter Vladota Barišič in ostale + sorodnike 
- za Štefana Jurjec (obl.), starše Rupnik in Jurjec,  
   sestri Marico in Štefko ter ostale + sorodnike 
Procesija s štirimi evangeliji  
11.00 Marija Reka:   
- za + Alojza in Slavko Zakonjšek ter za vse +   
   sorodnike od Jožice (1134) 

Ponedeljek 
9. avgust 

Terezija Boga od Križa  
Est 14,1.3-5.12.14; Jn 4,19-24 

 
19.00 za + Marijo Vincekovič dar Jožice in Sandija 
ob pogrebu (2236) 

Torek 
10. avgust 

Lovrenc, diakon, mučenec 
2 Kor 9,6-10; Jn 12,24-26 

 
19.00 za + iz družine Lindič in Papinutti (2235) 
  

Sreda 
11. avgust 

Klara, Jasna, devica 
5 Mz 34,1-12; Mt 18,15-20 

7.00 na čast Sv. Duhu za pravo spoznanje in ureditev  
stvari (2223) 
11.00 Marija Reka:  
- za + Pavlo (obl.) in Toneta Zakonjška (2233) 

Četrtek 
12. avgust 

Ivana Šantalska 
Joz 3,7-10a.11.13-17; Mt 18,21-35 

 
18.30 molitev pred Najsvetejšim   
19.00 za + Danijela, Aleša Cafuta in Janjo Jurič (2094) 

Petek 
13. avgust 

Poncijan, papež; Hipolit 
Joz 24,1-13; Mt 19,3-12 

 
19.00 za + Franca Rukava (2234) 

Sobota 
14. avgust 

Maksimiljan Kolbe, mučenec 
Joz, 24,14.-29; Jn 15,12-17 

 
19.00 za + Julijano Drča (obl.) in Mileno Vedenik 
(2058) 

 



 

MARIJINO 
VNEBOVZETJE  

15. avgust 2021 
Tarzicij, mučenec  

Raz 11,19a;12,1-6a.10ab; Ps 45; 
1 Kor 15,2-26; Lk 1,39-56 

 

7.00 za + Terezijo Kreže (obl.), Terezijo Šlander ter za 
vse ostale + sorodnike (2123)  
07.45 – romanje v Marija Reko  
10.45 Marija Reka:   
- za + Rudolfa (Mišo) Rudnika dar brata Toneta z ženo 
ob pogrebu  (2238)  

Ponedeljek 
16. avgust 

Rok, spokornik 
Sod 2,11-19; Mt 19,16-22 

 
19.00 za + starše Prostor (2224) 

Torek 
17. avgust 

Evzebij, papež 
Sod 6,11-24a; Mt 19,23-30 

 
19.00 za + Antona Podkrajška dar brata Ludvika ob 
pogrebu (2237) 

Sreda 
18. avgust 

Helena, Alenka 
Sod 9,6-15; Mt 20,1-16a 

 

7.00 za + Jožefa Potočnika dar Zvoneta in Milice 
Štorman ob pogrebu (2239) 

Četrtek 
19. avgust 

Janez Eudes, duhovnik 
Sod 11,29-39a; Mt 22,1-14 

 

18.30 molitev pred Najsvetejšim 
19.00 za + Rafkota Pražnikar dar sina Rafka in žene 

Marjane ob pogrebu (2240) 

Petek 
20. avgust 

Bernard, opat 
Rut 1,1.3-6-14-16-22; Jn 17,20-26 

 
19.00 za + Matildo Pušnik - 30. dan (2226) 

Sobota 
21. avgust 
Pij X., papež  

Rut 2,1-3-8-11; Mt 23,1-12 

 
19.00 za + Vlasto Ribič dar Hrovptovih iz Slovenj Gradca 
ob pogrebu (22340) 

21. NAVADNA 
NEDELJA  
22. avgust 2021 

Devica Marija Kraljica  
Joz 24,12a.15-17.18b; Ps 34; 

Ef 5,21-32; Jn 6,60-69 

7.00 za vse žive in + župljane obeh župnij  
9.00 za + Franca Grenko (obl.), in + starše ter za vse + 
sorodnike (2008) 
- za + starše Marijo in Rudija Baloh (obl.) ter vse +  
  sorodnike 
- v zahvalo in priprošnjo  
10.30 Marija Reka:   
- za + Majdo, Miha Cestnika, Darjo Komez in Milana 
Zmrzlaka (1136) 
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Odgovarja mag. Srečko Hren, župnik 
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