
Godovi in  mašni nameni 

 

Ostala oznanila  
 

SKLEPI SEJE ŽPS. V Štangi smo imeli 29.12.2019 skupno sejo ŽPS 

obeh župnij. Pregledali smo delo, ki je bilo opravljeno v letu 

2019. Bogu hvala za vse, kar smo skupaj naredili. Tega ni bilo 

malo, nekaj nujnih opravil pa nas še čaka.  

Na Jančah je začel puščati zvonik, zato bo potrebno poklicati 

mojstra, da popravi bakreno kritino. Župnišče na Jančah je s 

1.1.2020, vzela v najem Melita, gospodinja v Štangi. Najemna 

pogodba je bila sklenjena za dobo 10 let. Velika kapela počasi 

propada, ker okna in vrata ne tesnijo in prodira voda v prostor. 

Nekako moramo rešiti to težavo, da kapelo zaščitimo pred 

propadanjem. Kapela je bila postavljena in blagoslovljena 3. 

oktobra 1897. V cerkvi bo potrebno najti primerno mesto za kip 

srca Jezusovega. Kip je lesen in dragocen, zato se ga ne upamo 

dati v malo kapelo, za katero je bil narejen. S ključarjem se bova 

pogovorila in skušala najti primerno mesto. 

V Štangi so se pojavile težave z ozvočenjem, na novo bomo morali 

tapecirati klopi. Blago je že kupljeno in z mojstrom smo se 

dogovorili, da se bo lotil dela, ko bo cerkev toplejša. Kar se bo 

dalo, bomo naredili sami, da prihranimo nekaj denarja. Očistiti 

je potrebno oltarje in kipe na oltarjih. Z njih moramo očistiti 

»stoletni prah«, ki se počasi nabira. Odločili smo se za nabiralnik, 

v katerem se bo zbiral denar za nove jaslice. Trenutne figure 

jaslic so precej majhne, mogoče premajhne. Dobro bi bilo za 

prihodnji Božič kupiti nove in večje. Vse pa je odvisno od vaše 

velikodušnosti. Na Antonovo nedeljo, 14. junija, bo prenos maše 

iz naše cerkve po Radiju Ognjišče. Poleg župnika, bo glavno 

breme te maše na našem pevskem zboru. Zato bo potreben 

sestanek s pevci, da se dogovorimo kako in kaj.  

Ob koncu se je župnik zahvalil vsem članom ŽPS za sodelovanje 

in trud ter zaželel blagoslova v letu 2020. 

Ponedeljek, 13. januar 
 Hilarij, škof 

Štanga 7.00 
Po namenu župnije Šmartno 

Torek, 14. januar 
Sava, škof 

Štanga 7.00 
Po namenu župnije Šmartno 

Sreda, 15. januar 
Absalom, koprski škof 

Štanga 7.00 
Po namenu župnije Šmartno 

Četrtek, 16. januar 
Honorat, škof 

Štanga 7.00 
Po namenu župnije Šmartno 

Petek, 17. januar 
Anton, puščavnik, opat  

Štanga 18.00 
+ Anton Kokovica in ++ starši 

Sobota, 18. januar 
Marjeta Ogrska, kneginja 

Štanga 17.00 
+ Marija Klun 

NEDELJA, 19. JANUAR 
2. NEDELJA MED LETOM  

Janče 8.30 
+ Anton Marolt, obl. 

Štanga 10.00 
         + Janez Gorše, obl. in ++ starši 

Ponedeljek, 20. januar 
Sebastijan, mučenec 

Štanga 7.00 
Po namenu župnije Šmartno 

Torek, 21. januar 
Agnes, mučenka 

Štanga 7.00 
Po namenu župnije Šmartno 

Sreda, 22. januar 
Vincencij, mučenec 

Štanga 7.00 
Po namenu župnije Šmartno 

Četrtek, 23. januar 
Ildefonz, škof 

Štanga 17.00 
+ Marija Intihar 

Petek, 24. januar 
Felicijan, mučenec 

Štanga 18.00 
+ Bogomir Bučar, obl. 

Sobota, 25. januar 
Ananija iz Damaska 

Štanga 17.00  
+ Amalija Zalar 

NEDELJA, 26. JANUAR 
3. NEDELJA MED LETOM 

Štanga 8.30 
+ Marija Gorše, obl.  

Janče 10.00 
+ Franc Jelnikar obl. in ++ Joškovi 



 

SHODNA NEDELJA. V nedeljo, 19. januarja, po godu sv. Antona 

Puščavnika, bo v Štangi prva shodna nedelja v letošnjem letu. 

Zato se bodo nedeljske maše zopet malo premešale. 

 

ŽAGANJE DRV. Pred kozolcem je zopet velik kup drv, ki jih je 

potrebno razžagati in razklati. Zato predlagam, da bi se tega dela 

lotili v soboto, 25. januarja. Upam, da nas bo vreme služilo. 
 

SVETOPISEMSKA SKUPINA. Po božično-novoletnem premoru 

bomo zopet nadaljevali s srečanji naše svetopisemske skupine. 

Naslednje srečanje bomo imeli v petek, 17. januarja, ob 19.00. 

Nadaljevali bomo s poglabljanjem in spoznavanjem molitve Oče 

naš, ki ga znamo, pa vendar ne poznamo. 
 

STAR PAPIR. Star papir se počasi nabira in kmalu bom lahko zopet 

poklical, da bodo prišli ponj. Obenem bomo tudi zaključili z 

zbiranjem starega papirja v naših župnijah. Kot sem že napisal, 

ga šolski otroci redno zbirajo in ga lahko shranite zanje. Gotovo 

poznate kakšne šoloobvezne otroke. 
 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE.  

V Štangi ste za čiščenje cerkve v teh dveh tednih na vrsti farani 

iz vasi Ščit. 

 

Na Jančah pa ste za ta dva tedna na vrst i farani iz vasi  Gabrje 

in sicer 1. skupina. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nekaj zrn modrosti 
 
V človeku se ne bojim opice, niti tigra, bojim  se osla. (W. Temple) 

Če bi tisti, ki me obrekujejo, vedeli, kaj si o njih mislim, bi me še 

mnogo bolj. (Sacha Guitry) 

Kamor vrag ne more sam, tja pošlje vino. (Židovski pregovor) 

Človek je vedno občutljiv za drobne in neobčutljiv za velike stvari 

okoli sebe. (Blaise Pascal) 

Samo en kotiček vsemirja je, ki ga lahko popravite. To ste vi sami. 

(Aldous Huxley) 

Celo na najlepšem prestolu sveta sediš vedno le na svoji zadnjici. 

(Michel Montaigne) 

Če molčiš zato, ker si neumen, ravnaš pametno. Če pa si pameten 

in zato močiš, ravnaš modro. (Teokrit) 


