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BLAGOSLOV NOVIH ORGEL  
OB 123. OBLETNICI POSVETITVE ŽUPNIJSKE 

CERKVE SV. PAVLA V PREBOLDU 
 
 

Orgle, grško όργανον – organon, latinsko-organi, 
(»instrument, orodje«) so glasbilo s tipkami, pri 
katerem zvok nastaja z nihanjem zraka v piščalih.  
Razvoj orgel seže v razvoj piščali (siringi), kot prototipu orgel, 
sledil je razvoj hydraulos, nekakšnih vodnih orgel, kjer naj bi 
voda uravnavala zračni tlak. Hydraulos je bil v Stari Grčiji znan 
že v 2. stoletju pred našim štetjem. Razvoj je sledil s kovaškim 
mehom, kjer je zračni tlak uravnaval kovaški meh, saj je bila 
voda pozimi neuporabna zaradi zmrzovanja. V 1. stoletju 
našega štetja so se orgle začele uveljavljati širše v Evropi 
z Rimljani. 
Prve orgle naj bi leta 246 pr. Kr. sestavil izdelovalec igrač 

Ktesibos iz Aleksandrije. Na orgle so igrali na srednjeveških dvorih, saj so bile 
znak velikega bogastva in razkošja.  
Prve orgle naj bi v Evropo poslal cesar Konstantin Kopronim leta 742 ali 757 kot 
darilo kralju Pipinu, očetu Karla Velikega. Tako so bile na Nemškem prve orgle 
postavljene leta 826 v Aachenski cerkvi (karolinški prestolnici). Te orgle so bile 
še brez pedala, tipke pa so bile primerne za igranje s pestmi. Sledil je razvoj 
piščali, pedala, večmanualnosti, registrov. V času reformacije je razvoj nekoliko 
zastal in ponovno zacvetel v baroku. 
Orgelska umetnost je bila in je pomemben del evropske kulturne in krščanske 
identitete, saj je tudi orgelska literatura stara že okoli sedemsto let. Danes so 
orgle nepogrešljive tako v cerkvah kot v koncertnih dvoranah. 

 
 

 PAVLOV LIST 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Gr%C5%A1%C4%8Dina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Latinsko
https://sl.wikipedia.org/wiki/Glasbila_s_tipkami
https://sl.wikipedia.org/wiki/Zvok
https://sl.wikipedia.org/wiki/Stara_Gr%C4%8Dija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Rimljani
https://sl.wikipedia.org/wiki/Aleksandrija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Pipin_Mali
https://sl.wikipedia.org/wiki/Karel_Veliki
https://sl.wikipedia.org/wiki/Aachen


NAJ SE VESELI VSA ŠENPAVSKA FARA 
OB BLAGOSLOVU NOVIH ORGEL 

 
Živimo v času, ko se spremembe kar vrstijo pred našimi očmi in to tako zelo hitro, 
da jih niti ne moremo več spremljati, kaj šele v miru pregledati, pretehtati in 
analizirati, če so spremembe sploh dobre, prave in zdrave ter nujne in potrebne. 
Vse to se res dogaja hitro prehitro, saj hitrost še nikoli ni bila dobra, razen takrat, 
ko je potrebno rešiti življenje. A takrat se nam zdi, da je tisto, kar čakamo, vedno 
prepozno in premalo hitro.  
Nekatere stvari pa niso podvržene takšni hitrici in naglici, ker so nekoliko večja 
zgodovinska stalnica in ustvarjene za dlje časa zato, ker so dobro, mojstrsko 
uspešno narejene in trajnejše kakor pa nekatere druge stvari. In ena takih je 
zagotovo kraljica, no ja, ne katera koli kraljica (te so »dane« za eno dobo 
človeškega življenja). V naši župniji sprejemamo kraljico, ki ima oziroma, upamo, 
da bo imela, kar lepo, dolgo in uspešno življenjsko dobo, tam do 400 let ali še čez, 
če smo malenkostni. Med nami, z nami in na našem koru ji res ne bo ničesar 
manjkalo. Če smo do zdaj zelo dobro poskrbeli zanjo, da je vendarle prišla med 
nas, bomo zagotovo tako dobro skrbeli in poskrbeli zanjo še naprej. Seveda vsi 
vemo, da govorim in mislim na naše nove orgle, ki so res kraljica glasbil, in to, po 
mojem prepričanju, po vseh osebnih, narodnih, mednarodnih, verjetno tudi 
strokovnih in nestrokovnih kvalifikacijah, ha-ha. Zato hvala orglarskima 
mojstroma, ki sta jim vdahnila fizični in vidni začetek z začetim, obetajočim in 
drznim ustvarjalnim trenutkom in prijemom. Bogu hvala za vse botre in 
darovalce. Tudi njihov »prijem« je bil pomemben prijem. Zahvala tudi vsem ožjim 
pastoralnim in drugim sodelavcem za toliko njihove zagretosti.  
Veliko je bilo potrebno narediti, da se danes lahko veselimo ob njihovem 
blagoslovu. Zahvalo je potrebno izreči mnogim, ki so in ste složno stopili skupaj 
in začeli hoditi skupaj (gr. synodos (syn skupaj, hodos hoditi) k uresničitvi zamisli 
o novih orglah. Hvala vsem, ki ste bili vseskozi zavzeto pripravljeni žrtvovati in 
podariti vaš dragoceni čas za številne obveznosti, ki so bile potrebne in da vam 
nikoli ni bilo žal tega časa. Hvala vsem za mnogotere darove, ki ste jih darovali, 
saj se brez teh darov ne bi mogli veseliti in blagosloviti novih orgel. Hvala za vse 
nabirke, ki so prispevale dobršen del denarnih sredstev za orgle. Iskrena zahvala 
gre tudi vsem botrom, ki so s svojo darežljivostjo, velikodušnostjo in odprtostjo 
srca, darovali in prispevali drugi dobršen del denarja. Vsem izrekam 
najiskrenejšo zahvalo za vašo dobroto in pomoč.  
Hvala tudi vsem tistim, ki ste stopili skupaj in pomagali pri sami izvedbi 
blagoslova, vsem organistom, sodelujočim in vsem, ki ste imeli kakšno vlogo in 
veliko skrb pri tem. Iskreno se veselimo slovesnega dne blagoslova in vseh 
nadaljnjih, ki jih bomo v veselju orgel, njihovega nebeškega glasu in našega 
prepevanja doživljali v naši cerkvi. Bogu hvala za vse!  
 

                             mag. Srečko Hren, župnik 



NEDELJA, 31. 10. 2021, 15.00 – MARIJA REKA 
SV. MAŠA IN SPOMINSKA SLOVESNOST 

Ob 15. uri bo sv. maša v Marija Reki nato ob 16.15 spominska slovesnost 
in molitev pri križu (ob cesti Prebold – Trbovlje). Sv. maše ob 10.30 

takrat v Marija Reki ni.   
 

******************** 

PRED NAMI JE PRAZNIK 1. NOVEMBER - VSI SVETI 
Naj na grobovih naših rajnih zagori sveča Karitas ali zastavica. Plemeniti dar za 

plamen dobrote do sočloveka. V Marijini kapeli in župnišču lahko dobite:  
lesena negorljiva svečka (dar 2 €); lesena svečka Karitas (dar 1,50 €); svečka 
Karitas - klasične (dar 1,50 €); lučke - zastavica (dar 1 €).   

 

******************** 

SPOMINI ZA RAJNE 
V cerkvi na mizi pod korom so na razpolago kuverte za spomine za rajne. 

Vrnite jih do zadnje nedelje v oktobru. 
 

******************** 

ZAHVALA PREBIVALCEM MATK  
za urejanje cerkve. Prav tako hvala vsem, ki ste priskočili na pomoč in pomagali 

očistiti in okrasiti cerkve za orgelsko blagoslovno nedeljo.  
Od 25. 10. 2021 do 7. 11. 2021 vabljeni prebivalci Šešč.  

 

******************** 

ZAHVALA VSEM, KI STE S SVOJIM PRISPEVKOM, Z ZNANJEM, VODENJEM 
IN S PRIPRAVLJENOSTJO POMAGATI,  

priskočili na pomoč pri praznovanju ob blagoslovu orgel. Hvala vsem, ki ste 
spekli pecivo in druge dobrote. Hvala vsem, ki ste poskrbeli za okolico cerkve in 

pokosili travo. Hvala mladim in skavtom pri strežbi pred Aninim domom in 
ekipi, ki je prevzela ves kuhinjski del za povabljene goste. Iskrena hvala 

pletilkam za svečane pletene vence v cerkvi in vsem, ki ste jih izobesili. Hvala 
krasilkam za praznično okrasitev cerkve. Hvala tudi lokalnim pridelovalcem 
živil, ki so prispevali domače dobrote za v darilno vrečko. Prav tako iskrena 
hvala našim organistom in vsem pevcem, ki so se združili in praznično peli. 

Hvala g. Simonu Jagru, prof. in hčerki, ki sta vihtela svoje prste, prvi na orglah, 
druga na prečni flavti. Hvala tudi Savinjski TV.  

 

******************** 

VEROUČNE POČITNICE: 25. 10. – 1. 11. 2021 
Staršem in otrokom želim iskren počitek tudi z duhovnim bogastvom.  

 

******************** 

NEDELJA, 31. 10. 2021 – PREHOD NA ZIMSKI ČAS 
Urine kazalce prestavimo za uro nazaj.   

Večerne sv. maše so od tedaj naprej ob 18. uri.  
 



SVETE MAŠE ŽUPNIJ SV. PAVEL PREBOLD IN MARIJA REKA 
 

MISIJONSKA 
NEDELJA   

24. oktober 2021 
Jer 31,7-9; Ps 126; 

Heb 5,1-6; Mr 10,46-52 
 

 
07.00 za vse žive in + župljane obeh župnij  
 
Blagoslov novih orgel 
10.00 za + Lojza Zmrzlaka  
            za + Janeza in Marijo Ocvirk ter ostale + sor.  
            za + Marico, Alojza Zakonjšek in + Kobacove 

 

Ponedeljek, 25. 10. 
Tadej, škof 

Rim 8,12-17; Lk 13,10-17 
 

 
 

19.00 za + Primoža Teichmeistra – obl.  
             
 

 

Torek, 26. 10.  
Lucijan in Marcijan, mučenca 

Rim 8,18-25; Lk 13, 18-21 
 

 
 

19.00  za + Jožefo Huš – 30. dan  
 

 

Sreda, 27. 10.  
Sabina, mučenka 

Rim 8,26-30; Lk 13,22-30 
 

 
 

07.00 po namenu  
 

 

Četrtek, 28. 10.  
Simon in Juda Tadej, apostola 

Ef 2,19-22; Lk 6,12-16 
 

 
 

18.30 molitev za duhovniške poklice 
19.00 za + Ivana –obl., Boruta Leber 
             

 

Petek, 29. 10. 
Mihael Rua, duhovnik 

Rim 9,1-5; Lk 14,1-6 
 

 

 
 

19.00 za zdravje  
             

Sobota, 30. 10. 
Marcel, mučenec  

Rim 11,1-2a.11-12.25; Lk 1,1.7-11 
 

 
 

19.00 za + Irmo Novak in + starše  
 

 

31.  NEDELJA 
MED LETOM   
31. oktober 2021 

5 Mz 6,2-6; Ps 18; 
Heb 7,23-28; Mr 12,28b-34 

 

07.00 za vse žive in + župljane obeh župnij  
09.00 za + starše Jožeta in Anico Mastnak ter za 
            vse + sorodnike  
Marija Reka  
15.00 za + Viktorja in Marijo Doler, + Naratove in  
            Zimoharjeve ter Albina Doler 
 
16.15 pri križu v Mariji Reki ob cesti Prebold – 
Trbovlje spominska slovesnost in molitev za žrtve 
medvojnega in povojnega nasilja  

 
 

Župnijsko glasilo Pavlov list izdaja župnišče Sv. Pavel v Preboldu, Trg 5, 3312 Prebold, tel.: 03/57 24 183, 
TRR SV. PAVEL - PREBOLD: SI56 0400 1004 8733 274, TRR Karitas: SI56 0400 1004 8580 111; 

TRR MARIJA REKA: SI560400 0027 6354 105; Internetna stran: http://www.zupnija-prebold.si;  

srecko.hren@gmail.com, Odgovarja mag. Srečko Hren, župnik 


