
Godovi in  mašni nameni Ostala oznanila  

 
PRVI PETEK. V petek, 7. februarja, na prvi petek v mesecu, bom 

po domovih obiskoval bolne in ostarele. Opažam, da nekateri 

starejši, ki so še pred časom hodili redno k nedeljski maši, tega 

ne zmorejo več. Predlagam, da se domači z njimi pogovorite o 

možnosti obiska ob prvih petkih. Lahko pa pridem tudi sam na 

obisk in se z njimi pogovorim. Iz lastnih izkušenj vem, da so ti 

prvi petki zelo dragoceni za starejše, ki ne morejo več k maši.  

 

ŽAGANJE DRV. Kot sem zapisal v prejšnjem oznanilu in v nedeljo 

prosil, smo v soboto žagali in cepili drva. Prišli so trije možje, ki 

se jim lepo zahvaljujem, da so si vzeli čas in prišli.  

Med delom sem razmišljal in se spraševal, ker ni bilo nikogar 

drugega, ki bi bil pripravljen pomagati. Vem, da bi večina z 

izrazitim veseljem prišla, vendar je vsak imel nešteto opravkov. 

Vsak od vas je pripravljen pomagati, saj se zavedate, da je 

župnik, kar se tega tiče povsem odvisen od vaše dobre volje. 

Ampak čakalo je nujno delo, ki ga je bilo potrebno opraviti to 

soboto. Drugi, ki čutite močno naklonjenost in prijateljstvo do 

župnika, ste imeli načrte, ki jih nikakor niste mogli spremeniti. 

Mogoče bi se našel tudi kdo, ki se požvižga na vse skupaj in si 

misli, da naj se župnik znajde kakor ve in zna. Ampak, tega ne 

verjamem. 

Hvala, torej, tudi tistim, ki ste si močno želeli priti, pa nikakor 

niste utegnili. 
 

SVETOPISEMSKA SKUPINA. Prihodnje srečanje svetopisemske 

skupine bo v petek, 7. februarja, ob 19h. Če kdo še ni prebral, 

obdelujemo molitev Oče naš, ki jo je Jezus naučil moliti svoje 

učence in jo kristjani v življenju neštetokrat zmolimo. Pa vemo 

Ponedeljek, 27. januar 
 Angela Merici, ust. uršulink 

Štanga 7.00 
Po namenu župnije Šmartno 

Torek, 28. januar 
Tomaž Akvinski, duhovnik 

Štanga 7.00 
Po namenu župnije Šmartno 

Sreda, 29. januar 
Valerij, škof 

Štanga 7.00 
Po namenu župnije Šmartno 

Četrtek, 30. januar 
Martina, mučenka 

Štanga 7.00 
Po namenu župnije Šmartno 

Petek, 31. januar 
Janez Bosko, ust. SDB  

Štanga 7.00 
Po namenu župnije Šmartno 

Sobota, 1. februar 
Brigita Irska, opatinja 

Janče 17.00 
+ Filip Groznik, 30. dan 

NEDELJA, 2. FEBRUAR 
JEZUSOVO DAROVANJE  

Janče 8.30 
+ Anton in Alojzija Bučar 

Štanga 10.00 
         + Ana Juhant, obl.  in ++ Skubicevi; 
         + Marija, obl. in Alojz Planinšek 

Ponedeljek, 3. februar 
Blaž, škof in mučenec 

Štanga 17.00 
+ Marija Intihar 

Torek, 4. februar 
Oskar, škof 

Štanga 7.00 
Po namenu župnije Šmartno 

Sreda, 5. februar 
Agata, mučenka 

Štanga 7.00 
Po namenu župnije Šmartno 

Četrtek, 6. februar 
Doroteja, mučenka 

Štanga 17.00 
++ Fortuna in Pahor 

Petek, 7. februar 
Rihard, kralj 

Janče 18.00 
+ Filip Groznik 

Sobota, 8. februar 
Jožefina Bakhita, sužnja 

Janče 15.00 + Anton Birk, obl. 
Štanga 17.00 ++ starši in Stanislav Ulčar 

NEDELJA, 9. FEBRUAR 
5. NEDELJA MED LETOM 

Štanga 8.30 
+ Jernej Jerina in ++ starši 

Janče 10.00 
+ Marija Bučar, obl. 



kaj molimo? Kakšen pomen je za vsemi temi besedami? No, 

vsebina se lahko izgubi in ostanejo le prazne besede. Zato je 

pametno, da vem kaj molim. 
 

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 Štangarske poljane, številke 1 – 3a. 

 

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

in sicer 2. skupina. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nekaj zrn modrosti o denarju 
 
Bolje je živeti bogat, kot umreti bogat. (S. Johnson) 

»Predvidevam, da bom moral umreti prek svojih sredstev,« je 

dejal, ko so od njega zahtevali veliko vsoto za operacijo. (O. 

Wilde) 

Tisti, ki mislijo, da denar lahko naredi vse, so hkrati tudi tisti, ki 

so za denar pripravljeni narediti karkoli. (E. Beauchene) 

Malo bogatašev  ima svojo lastnino. Lastnina  ima njih. (R. 

Ingeresoll) 

Ko radodaren človek podeduje bogastvo, je to, kot bi sadno drevo 

rodilo sredi vasi. (Kural) 

Skopuh obenem čuti vse skrbi bogataša in vse trpljenje reveža. (A. 

Guinon) 


