RAZVEDRILO
OGLEDALO – »Rad bi zamenjal ogledalo na omari.« – »Se je
razbilo?« – »Ne, pravzaprav je čisto v redu, toda vidim se samo do
pasu in tako sem že trikrat šel v službo brez hlač!«

OGLEDALO – Stari Pepe gre ves poklapan čez smetišče, pobere
ogledalo in ga pogleda. Potem zabrunda: »Tako grdo sliko bi tudi
jaz vrgel proč!«
BIRMA – Otroci se igrajo. Nenadoma se začne Vinko na ves glas
dreti. »Kaj je zdaj to?« zakliče mama. Vinko pove: »Igrali smo se
škofa in Štefan me je preveč močno birmal.«

ZELIŠČNI KOTIČEK

BEZEG
(Sambucus nigra)
Blaži katar v dihalih
in kašelj, pomaga pri
izkašljevanju, zdravi bolno grlo, pomaga pri gripi, astmi,
bronhitisu, začetni pljučnici, oslovskem kašlju, ošpicah in
škrlatinki, išiasu, revmi, hudem nahodu. Čaj iz listov čisti kri, je
najboljše sredstvo zoper nečisto kožo. Pomaga pri putiki. Dober
je zoper neprijeten zadah telesa. Čaj iz bezgovih in orehovih
listov odpravlja nespečnost. Čaj iz listja in lubja pomaga proti
zaprtju in tedaj, kadar voda uhaja. Zoper vodenico skuhamo vino
z jagodami in pijemo po malem ter pogosto. Liste polagamo
stolčene na boleča mesta kot obkladek. Listi so učinkoviti kot
obkladek proti zlati žili. Cvetje potapljamo v testo in ocvremo;
tako dobimo zdravo jed.
Cvetovi bezga so odlični za čiščenje organizma, prav tako pa
pomagajo tudi pri kašlju, gripi, zbijanju vročine, pljučnici,
prehladu in astmi. Utrjujejo namreč sluznico v žrelu in nosu in
tako krepijo tudi odpornost proti okužbam.
------------------------------------------------------------------------------------Izdala: Župnije Štanga, Prežganje, Janče; odgovarja:
(031/521-883)
E-pošta: janez.ferlez@rkc.si

p. Janez Ferlež

JANUAR 2022
MOLITEV OB NOVEM LETU
Bog, vsak dan nam znova daješ 24 ur, to je 1440 dragocenih
minut, ki se ne povrnejo več. Pogosto se moramo vprašati,
kako smo uporabili ta tvoj čas, ki si nam ga podaril. Ali se
nismo dali včasih ujeti naglici in nemiru naših dni? Ali smo
našli čas, zadosti časa za molitev, za obisk bogoslužja, za
raznotero službo bližnjemu? Ali smo našli čas, da smo se
igrali z otroki? Da smo iz govorjenja in molčanja partnerja
zaslutili njegove želje? Da smo se ljubeče srečali s
postaranimi starši, četudi imajo svoje posebnosti?
Gospod, včasih je težko prav ravnati s časom. Daj nam svoj
posebni blagoslov. Pomagaj nam dobro razdeliti naš čas,
tako da bodo letos naši dnevi v delu in miru, v veselju in
skrbeh, od tebe sprejeti in blagoslovljeni.

SVETI TRIJE KRALJI – GOSPODOVO RAZGLAŠENJE

BILO JE LEPO

(6. januar)
Praznik Svetih treh kraljev praznujemo 6. januarja. Poznamo ga
predvsem po izročilu, da so na ta dan prišli trije kralji k novorojenemu
Jezusu in prinesli vsak po eno darilo. V spomin na to danes v jaslice
postavimo tri kralje: Gašperja, Miho in Boltežarja.
Ponekod praznik imenujejo tudi tretji božič, večer pred njim pa tretji
sveti večer. S tremi kralji se konča “božična doba” ali
dvanajsterodnevje (dodekahemeron).
Na ta dan in njegov predvečer je veliko šeg in verovanj. Kristjani ob
mraku poškropijo in s kadilom pokadijo svoje domove. S kredo pa nad
vrata napišejo letnico in prve črke imen kraljev, npr. 20+G+M+B+04
(kratice pomenijo Gašper, Miha, Boltežar).
Samo poimenovanje dneva pravzaprav ni točno, saj Cerkev ne slavi
treh kraljev, ampak Gospodovo razglašenje – nekoč: epifanijo. Ta je
predstavljala tri dogodke, ki so vsak pa svoje “razglasili” Kristusovo
božanstvo: poklonitev modrih z Vzhoda, Jezusov krst v Jordanu in
svatba v Kani.
JEZUSOV KRST (9. januar)
Jezusa je v reki Jordan krstil Janez Krstnik. Sveti Duh je prišel nadenj
v telesni podobi kakor golob in zaslišal se je glas iz neba: »Ti si moj
ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje.« (Lk 3,22)
Krst je prvo znamenje, s katerim smo kristjani zaznamovani, in nam
kot takšno daje, da postanemo Božji otroci. Starši, ki prinesejo h krstu
svojega otroka, na nek način tudi sami prejmejo ta zakrament. Pri
njem izpovejo svojo vero, v kateri želijo vzgajati svojega otroka,
hkrati pa ga tudi izročajo v Božje varstvo.
NEDELJA SVETEGA PISMA (23. januar)
Sveto pismo je brez dvoma največje klasično delo svetovne
književnosti. Njegovi časovno najmlajši spisi so nastali pred približno
dva tisoč leti; nastanek njegovih najzgodnejših delov pa je zavit v
meglo preteklosti. Njegova zgodovina sega v kameno dobo in se
končuje v svetu rimskega cesarstva ter pri začetkih krščanske Cerkve.
Še vedno pa je najaktualnejša knjiga. Glede na svojo branost je
svetovna uspešnica brez primere.

Obiskal nas je sv. Miklavž, ki je obdaril 90 otrok. Skavti so
prinesli Betlehemsko lučko miru. V vseh župnijskih cerkvah smo
postavili jaslice. Velike jaslice so postavili še pri Žnidarjevih v
Račici in pri Miklavževih v Dolgem brdu. Otroci se veselijo snega.

GODOVI IN PRAZNIKI V MESECU JANUARJU
2. 1.: 2. NEDELJA PO BOŽIČU
3. 1. (ponedeljek): Presveto Jezusovo ime
4. 1. (torek): Angela, redovnica
5. 1. (sreda): Simeon, puščavnik; 3. sveti večer
6. 1. (četrtek): Gospodovo razglašenje; Sv. Trije Kralji
7. 1. (petek): Rajmund, duhovnik
8. 1. (sobota): Severin, opat
9. 1.: JEZUSOV KRST
10. 1. (ponedeljek): Gregor Niški, škof
11. 1. (torek): Pavlin Oglejski, škof
12. 1. (sreda): Tatjana, mučenka
13. 1. (četrtek): Hilarij, škof
14. 1. (petek): Oton, redovnik
15. 1. (sobota): Absalom, škof
16. 1.: 2. NEDELJA MED LETOM
17. 1. (ponedeljek): Anton Puščavnik,
18. 1. (torek): Marjeta Ogrska, redovnica
19. 1. (sreda): Makarij, opat
20. 1. (četrtek): Fabijan in Boštjan, mučenca
21. 1. (petek): Neža, mučenka
22. 1. (sobota): Vincencij, diakon in mučenec
23. 1.: 3. NEDELJA MED LETOM; Božje besede
24. 1. (ponedeljek): Frančišek Saleški, škof
25. 1. (torek): Spreobrnitev apostola Pavla
26. 1. (sreda): Timotej in Tit, škofa
27. 1. (četrtek): Angela Merici, ust. uršulink
28. 1. (petek): Tomaž Akvinski, dominikanec
29. 1. (sobota): Valerij, škof
30. 1.: 4. NEDELJA MED LETOM
31. 1. (ponedeljek): Janez Bosko, ust. salezijancev
1. 2. (torek): Brigita Irska, opatinja
2. 2. (sreda): Jezusovo darovanje; Svečnica
3. 2. (četrtek): Blaž, škof in mučenec
4. 2. (petek): Oskar, škof
5. 2. (sobota): Agata, devica in mučenka
6. 2.: 5. NEDELJA MED LETOM

MAŠE NA PREŽGANJU V JANUARJU
2. 1.: ob 7. 30h – za + Slavko Skubic, 1. obl.
4. 1. / ob 18h – za zdravje
5. 1. / ob 18h – za + Antona, Frančiško in Marijo Ulčar
6. 1. / ob 10h – za + Terezijo Veber, rojstni dan
7. 1. / ob 18h – v zahvalo k sv. Antonu za zdravje pri živini
8. 1. / ob 9h – za + Martina in Marijo Godec, obl.
9. 1. : ob 9h – za farane
12. 1. / ob 18h – za + Apolonijo Rojc, 30. dan
13. 1. / ob 18h – za + Nado in Ignaca Kastelic
14. 1. / ob 18h – v čast sv. Antonu za zdravje pri živini
15. 1./ob 9h–za+Antona Bučarja, obl. in vse + Plankovčeve
16. 1.: ob 10. 30h – za farane
18. 1. / ob 18h – za + Frančiška Groma
19. 1. / ob 18h – za + Stanka Janežiča
21. 1. / ob 18h – za + Jožefa Berčona
22. 1. / ob 9h – za + Ivanko Gale, rojstni dan
23.1.:ob 7.30 –za+Janeza, obl., Sabino in Mirota Vojevec
25. 1. / ob 18h – za + Karla Mlakarja
26. 1. / ob 18h – za + Franca Bučarja (Travnarjev)
29.1. / ob 9h – za + Nežo Žgajnar, god in vse + Žgajnarjeve
30. 1.: ob 9h – za + Frančiška Groma
31. 1. / ob 18h – za + Janeza in Apolonijo Gale, obl.
3. 2. / ob 18h – za + Antona Lavriča, obl.
4. 2. / ob 18h – za + Marijo Mlakar, obl.
5. 2. / ob 9h – za + Jožeta Ulčarja, obl. in vse + Gojzdarjeve
6. 2.: ob 10. 30h – za farane
Hvala: Veliko Trebeljevo, Mali Vrh in Malo Trebeljevo
za čiščenje in krašenje cerkve v mesecu decembru. V
JANUARJU NAPROŠAMO: GOZD REKA.

MAŠE V ŠTANGI V JANUARJU
2. 1.: ob 10. 30h – za + družino Bučar (Polčkove)
3. 1. / ob 18h – za + Ivanko Koleša (Žnidarjevo mamo)
9. 1.: ob 7. 30h – za + Marijo Jug
11. 1. / ob 18h – za + Mio Doblekar
16. 1.: ob 9h – za + Stanislava Doblekar, obl. in + starše
23. 1.: ob 10. 30h – za + Stanislava Ulčarja, obl.
30. 1.: ob 7. 30h – za farane
6. 2.: ob 9h – za + Alojza Bučarja
Hvala: Jastrebnik, za čiščenje in krašenje cerkve v decembru. ZA
ČIŠČENJE CERKVE V MESECU JANUARJU NAPROŠAMO:
ŠČIT.

MAŠE NA JANČAH V JANUARJU
2. 1.: ob 9h – Ivano Toni, 30. dan
9. 1.: ob 10. 30h – za + Ljudmilo in Marjana Jurca
10. 1. / ob 16h – za + Frančiško Židan, pogrebna
16. 1.: ob 7. 30h – za + Avgusta Bučarja
17. 1. / ob 19h – za + Antonijo, god in Alojza Bučar
23. 1.: ob 9h – za vse + Jamčeve
24. 1. / ob 18h – za + družino Bučar (Polčkove)
27. 1. / ob 18h – za + Radota Plešica
28. 1. / ob 18h – za + Avgusta Bučarja
30. 1.: ob 10. 30h – za + Cirila Kurenta, obl.
in za vse + Potokarjeve
1. 2. / ob 18h – za + Antona Marolta iz Vnajnarij
2. 2. / ob 18h – za + Antona Birka, obl.
6. 2.: ob 7. 30h – za + Ivano Toni
Hvala: Vnajnarje za čiščenje in krašenje cerkve v decembru. ZA
ČIŠČENJE CERKVE V MESECU JANUARJU NAPROŠAMO:
DOLGO BRDO IN KOŠKE POLJANE.

OBVESTILA:
Imamo nove župnijske pastoralne svete. Člani so:
PREŽGANJE: Anton Goršič, Kamila Hajdinjak, Sabina
Kozlevčar, Ana Kljun, Marjana Slapničar, Janez Maren,
Uroš Šalić, Andrej Ovnik, Franc Rojc, Darja Mahkovic.
Tajnik je Marjan Skubic. Gospodarski svet: Zdravko Vozelj,
Franci Vidic (ključarja), Stane Miklavec, Rudi Hajdinjak,
Franc Černe. Mežnar je Dominik Vozelj.
ŠTANGA: Tatjana Fojkar, Tomaž Lovko, Magda Grom,
Tine Fortuna, Andrej Jerant, Jan Lajovic. Tajnica je Mari
Škulj. Ključarja sta Martin Juhant in Alojz Smej. Mežnar je
Martin Juhant.
JANČE: Dani Gros, Niko Dobrovoljc, Jože Groznik, Jani
Končar, Slavc Končar, Damjan Bučar. Tajnik je Sašo
Marolt. Mežnar in ključar je Frenk Kamnikar.
STATISTIKA V LETU 2021:
PREŽGANJE: Krsti: 12 (5 dečkov in 7 deklic);
Pogrebi: 4 (2 moška in 2 ženski); poroka: 1
ŠTANGA: Krsti: 8 (2 dečka in 6 deklic); pogrebi: 5 (2
moška in 3 ženske); poroka: 1; prvo sveto obhajilo: 8 in
birma: 6.
JANČE: Krsti: 5 (3 dečki in 2 deklici); pogrebi: 4 (2 moška
in 2 ženski); prvo sveto obhajilo: 8; birma: 1.
Imeli bomo srečanja za nove ŽPS. Dobili boste priročnik
in diplomo, narediti pa moramo načrt do Velike noči.
ŠTANGA: v torek, 11. januarja ob 19h.
JANČE: v sredo, 12. januarja ob 19h.
PREŽGANJE: v četrtek, 13. januarja ob 19h.
V januarju moramo poravnati za verski tisk. Hvala pa že vnaprej
za vse vaše darove, ki jih prispevate za župnika. Hvala, da nisem
lačen in žejen. Da me sprejemate takšnega kot sem. V tem letu
sem tudi pred odločitvijo ali odidem ali ostanem. Naj se zgodi
Božja volja.

ŽELIM VAM SREČNO NOVO LETO 2022!

