
RAZVEDRILO 
ČUDEN NEČAK – »Včeraj sem prvič videl svojega nečaka.« – »Kakšen 

pa je?« – »Zelo majhne postave, precej debel in skoraj plešast ter kar 

naprej pije.« – Bog pomagaj! Koliko pa je star?« – »Tri mesece.« 

 

BRIHTNI OTROCI – Dve mamici, ki sta istočasno rodili, se z otroškima 

vozičkoma srečata v parku. – »Ti, moj mali je danes že izrekel prvo 

besedo!« pravi ponosno prva. Tedaj se obrne otrok v drugem vozičku in 

vpraša: »A tako? Kaj pa je rekel?« 

 

NOHTI – »Robi, so ti že zrasli nohti na rokah?« vpraša mama.  – »Ja, že 

kar precej, samo še črni robovi manjkajo.«  

 
ZELIŠČNI KOTIČEK 

 

CITRONKA  
(Aloysia triphylla) 
 
Citronka je marsikomu poznana le kot okrasna rastlina, tisti pa, ki jo  

poznajo bolje, vedo, da zelo dobro vpliva na živčevje, prebavo in 

dihala, čisti telo in kožo. Vse snovi v citronki delujejo kompleksno in 

imajo pomirjevalni učinek, zato je primerna za odpravljanje težav, ki 

so posledica hitrega tempa. Pomaga pri živčnosti, nespečnosti, 

razbijanju srca, tesnobi in utrujenosti. Krepi srce, umirja srčni utrip in 

odganja tesnobo. Ugodno vpliva na prebavo, uporablja se proti krčem 

v prebavilih ter blagodejno deluje na želodec in črevesje. V ljudskem 

zdravilstvu jo pogosto uporabljajo pri zaprtju. Krepi delovanje 

trebušne slinavke in delovanje jeter. Spodbuja izločanje prebavnih 

sokov in tako lajša težave pri napenjanju. Čaj iz citronke spodbuja tek. 

Nekateri jo uporabljajo za lajšanje astme in zniževanje telesne 

temperature. Neka portugalska raziskava je potrdila antioksidantne 

lastnosti citronkinega čaja. 
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ŠMARNICE 
 
Narava je oživela, trava je ozelenela, vse poje hvalnico Bogu. Pa tudi 

v naših cerkvah se kot vsako pomlad spet zbiramo k svetim mašam, ki 

so posebno v mesecu maju posvečene nebeški materi Mariji. 

Ta ljudska pobožnost, kakor pravilno imenujemo šmarnice, je 

slovenska posebnost in jo poznajo le malo kje po svetu. Šmarnice se 

imenujejo po cvetlici, ki v tem času cvete. S svojo lepo belo barvo in 

prijetnim vonjem spominjajo na nedolžnost in svetost, h kateri nas 

nenehno vabi Jezusova in naša Mati.  

Na Slovenskem se je šmarnična pobožnost začela med ljubljanskimi 

bogoslovci (1851) in se hitro razširila po vseh slovenskih deželah. Kot 

vemo, je ostala do današnjih dni zelo priljubljena, saj si brez šmarnic 

meseca maja skoraj ne predstavljamo več. 
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V naših Treh rajskih farah bomo v šmarnično pobožnost vključili tudi 

verouk. Na Prežganju je skoraj vsaki dan maša, tako bomo šmarnice 

vključili v mašo. Tukaj pa imate napisane dneve, ko je za določeno 

župnijo obvezen obisk šmarnic. S šmarnicami in veroukom začnemo 

takoj po birmi, v ponedeljek, 10. maja. 

 

JANČE: PONEDELJEK OB 18 URI 

 

ŠTANGA: TOREK IN SREDA OB 18 URI 

 

PREŽGANJE: ČETRTEK IN PETEK OB 19 URI 

 

ZAKLJUČEK BOMO IMELI V PONEDELJEK, 31. MAJA: 

OB 17 URI (JANČE), OB  18 URI (ŠTANGA), OB 19 URI 

(PREŽGANJE). 

 

 

SVETA BIRMA 
Sveta birma je eno od pomembnih znamenj naše vere, pri katerem 

deluje Sveti Duh.  

Ali še verujem v to, kar so moji starši izpovedali pri mojem svetem 

krstu? 

Ali še verujem v to, kar sem sam pri prejemu prvega svetega obhajila 

z navdušenjem izpovedal?  

Ali vse to še vedno živi v meni? 

Naj bo prejem zakramenta sv. birme priložnost, da v meni zaživijo 

perspektive dobrega. 

 

V Štangi bo sv. birma v nedeljo,  

9. maja ob 11 uri. Takrat pridejo  

k maši birmanci, starši in ostalo  

sorodstvo.  Vsi ostali pa pridete  

k maši ob 9 uri, ko je maša po programu.  

 

 

 

PRVO SVETO OBHAJILO 
Ob prvem svetem obhajilu nas Jezus sprejme v svoje srce. Od prejema 

tega zakramenta se lahko kristjan kadar koli želi udeleži svetega 

obhajila in tako prejme živega Boga. Pri sveti evharistiji se namreč 

kruh – hostija spremeni v Jezusovo telo, vino pa v njegovo kri. 

Zakrament izhaja iz dogodka pri Zadnji večerji: Medtem ko so učenci 

jedli, je Jezus vzel kruh, ga blagoslovil, razlomil, jim ga dal in rekel: 

"Vzemite, to je moje telo." Nato je vzel kelih, se zahvalil, jim ga dal in 

vsi so pili iz njega. In rekel jim je: "To je moja kri zaveze, ki se 

preliva za mnoge." (Mr 14, 22–25.) Tudi po vstajenju se je Jezus 

učencem večkrat prikazal in jim lomil kruh, zato so vedeli, da morajo 

tudi sami nadaljevati obred. 

 

V Štangi in na Jančah  

(če se tako dogovorimo na sestanku),  

bo Prvo sv. obhajilo v nedeljo, 6. junija.  

Na Jančah bo ob 9 uri, v Štangi  

pa ob 10.30 uri. Na Prežganju letos ne bo  

Prvega svetega obhajila. Drugo leto (2022) 

pa je na Prežganju birma in Prvo sv. obhajilo. 

 

OSTALA OBVESTILA 
- V torek, 4. maja ob 19 uri bo v Štangi Florjanova maša za gasilce 

PGD Štangarske poljane.  

Zahvalili se bomo našim gasilcem za njihovo plemenito službo, ko 

priskočijo na pomoč kjer je potrebno. Posebej pri gašenju požarov, ob 

prometnih neserečah, poplavah, neurjih, in drugih naravnih nesrečah. 

- Na Madagaskar se nas letos poleti odpravlja 9 prostovoljcev. Tam 

bodo pri slovenskih misijonarjih pripravljali oratorije ter pomagali pri 

razvoju slovenskih misijonov z gradnjo šolske in zdravstvene 

infrastrukture ter hiš za domačine. V tej skupini je tudi moja nečakinja 

Urška. V nedeljo, 16. maja se bodo predstavili pri rednih mašah na 

vseh treh župnijah. Se pa priporočajo za kakšen dar za misijon na 

Madagaskarju. 

- V nedeljo, 30. maja bo ob 11 uri na igrišču v Štangi romarska 

maša za motoriste. Obenem bo tudi blagoslov motoristov. 

 

 



GODOVI IN PRAZNIKI V MESECU MAJU 

 
2. 5.: 5. VELIKONOČNA NEDELJA 

3. 5. (ponedeljek): Filip in Jakob, apostola 

4. 5. (torek): Florijan, mučenec 

5. 5. (sreda): Angel, mučenec 

6. 5. (četrtek): Dominik Savio, mladenič 

7. 5. (petek): Gizela, opatinja 

8. 5. (sobota): Bonifacij, papež 

9. 5.: 6. VELIKONOČNA, SV. BIRMA V ŠTANGI 

10. 5. (ponedeljek): Job; 1. prošnji dan 

11. 5. (torek): Odo; 2. prošnji dan 

12. 5. (sreda): Leopold; 3. prošnji dan 

13. 5. (četrtek): Gospodov vnebohod; Fatimska M. B. 

14. 5. (petek): Bonifacij mučenec; binkoštna devetdnevnica 

15. 5. (sobota): Zofija, mučenka 

16. 5.: 7. VELIKONOČNA NEDELJA 

17. 5. (ponedeljek): Jošt, puščavnik 

18. 5. (torek): Janez I., papež in mučenec 

19. 5. (sreda): Urban I., papež 

20. 5. (četrtek): Bernardin, duhovnik 

21. 5. (petek): Krištof in mehiški mučenci 

22. 5. (sobota): Marjeta, redovnica 

23. 5.: BINKOŠTI 

24. 5. (ponedeljek): Marija Pomagaj; binkoštni ponedeljek 

25. 5. (torek): Gregor VII., papež in Urban I., papež 

26. 5. (sreda): Filip Neri, duhovnik 

27. 5. (četrtek): Alojzij Grozde, mučenec 

28. 5. (petek): Anton Julijan, mučenec 

29. 5. (sobota): Maksim Emonski, škof 

30. 5.: SVETA TROJICA 

31. 5. (ponedeljek): Obiskanje Device Marije 

1. 6. (torek): Justin, mučenec 

2. 6. (sreda): Marcelin in Peter, mučenca 

3. 6. (četrtek): SV. REŠNJE TELO IN KRI 
4. 6. (petek): Frančišek Caracciolo, redovni ustanovitelj 

5. 6. (sobota): Bonifacij, škof 

6. 6.: 10. NEDELJA MED LETOM 

MAŠE  NA PREŽGANJU V  MAJU  

2. 5. / ob 9h – za farane 
3. 5. / ob 18h – za + Alojza in Ano Vidic ter brata Pavleta 

4. 5. / ob 18h – na čast sv. Florjanu za vas Volavlje 

8. 5. / ob 9h – za + Frančiško Škerjanc, obl. 

9. 5. / ob 10.30h – za farane 
10. 5. / ob 19h – poljska maša za vas Volavlje 

11. 5. / ob 19h – poljska maša za Zg. Gozd Reka 

12. 5./ ob 19h – v čast sv. Antonu za zdravje 

13. 5. / ob 19h – za + Alojza Žgajnarja, obl. 

14. 5. / ob 19h - za + Antonijo Jerebič, rojstni dan 

16. 5.: ob 7.30h – za farane 

17. 5. / ob 19h - za + Ignaca, obl. in Nado Kastelic 

19.5. / ob 19h - za + Mirota Vojevec, obl. in Sabino in Janeza 

20. 5. / ob 19h – za odvrnitev hude ure za Zg. Gozd Reka 

22. 5. / ob 9h – za + družino Bučar (Polčkovi) 

23. 5.: ob 9h – za + Alojza, Ano in Pavleta Vidic 

24. 5. / ob 19h – za + Darinko in Angelo Rojc, obl. 

26. 5. / ob 19h – za + Frančiško Cenkar, obl. in za + Alojza  

   in Marijo Cenkar 

27. 5. / ob 19h – za + Marijo in Lojzeta Bučar in vse +  

   Plankovčeve 

28. 5. / ob 19h – za + Ivana Jamnika, obl. 

29. 5. / ob 9h – v čast Materi Božji za zdravje 

30. 5.: ob 10.30h – za farane 

31. 5. / ob 19h – za + Ferdinanda in Marijo Lokar in + sorodnike 

2. 6. / ob 19h – za + starše, brate in sestre Galeti 

3. 6. / ob 19h – za odvrnitev hude ure za vas Volavlje 

5. 6. / ob 9h – za + Slavko Skubic 

6. 6.: ob 7.30h – za farane 

 

Hvala za čiščenje in krašenje v aprilu: VELIKO TREBELJEVO, 
MALI VRH IN MALO TREBELJEVO.  
V MAJU  NAPROŠAMO: GOZD REKA.  
 
 



MAŠE V ŠTANGI V MAJU 

2.5.: ob 7.30h – za + družino Bučar (Polčkovi) 
3. 5. / ob 19h – za + Ladota Avsec, obl. 

4. 5. / ob 19h – za gasilce PGD Štangarske poljane 

5. 5. / ob 19h – za + Stanislavo Doles 

6. 5. / ob 19h – za + Srečkota Marolt in starša Martina in  

  Francko Marolt 

7. 5. / ob 19h – za + Marijo Škulj, obl. in vse + Škulj 

9. 5.: ob 9h – za + Franca, obl., Marijo in vse + Jerant 

          ob 11h – za birmance in farane 
11. 5. / ob 18h – za zdravje 

13. 5. / ob 17.30h – za + Ignaca in Marijo Frelih in + brata 

15. 5. / ob 17h – za blagoslov vasi Mala Štanga 

       - za + Ivana Rojšek, 30. dan 

16. 5.: ob 10.30h – za zdravje 

18. 5. / ob 19h – za + Marijo in Alojza Mahkovec in + 

Pokovčeve 

23. 5.: ob 7.30h – za zdravje 
25. 5. / ob 19h – za + Angelo in Ignaca Čož 

30. 5.: ob 9h – za + Antona Tomažiča iz Draguškega 

1. 6. / ob 19h – po namenu 

4. 6. / ob 19h – za + Antona in Alojzijo Doblekar 

6. 6.: ob 10.30h – po namenu 

 
Hvala vsem, ki ste čistili in krasili cerkev v aprilu. 

ZA ČIŠČENJE CERKVE V MESECU MAJU NAPROŠAMO: 

RAČICA. 

 

MAŠE NA JANČAH V MAJU  

2. 5.: ob 10. 30h – za + Marijo Bučar, mlajšo, obl. 

9. 5.: ob 7.30h – za + Marijo in Martina Zavrl, obl. 
10. 5. / ob 18h – za + Antona Birk in vse + Balantove 

14. 5. / ob 18h – za + Stanislava Plešic, obl. 

16. 5.: ob 9h – za + Ivana Maren, obl. in + Turnšarjeve 
17. 5. / ob 18h – za + sestro Marijo in brata Filipa Groznik,  

   rojstni dan 

21. 5. / ob 19h – za + Pavlo Hribar in + Tomažinove 

23. 5.: ob 10.30h – za vse + Bratun in + Tonija Alfonza 
24. 5. / ob 18h – za + Marolt iz Gabrja 

30. 5.: ob 7.30h – za + Ano Zavrl 

6. 6.: ob 9h – za + Marijo Žagar, obl. 

 
Hvala vsem, ki ste čistili in krasili cerkev v aprilu.  

ZA ČIŠČENJE CERKVE V MESECU MAJU NAPROŠAMO: 

DOLGO BRDO IN KOŠKE POLJANE.   

   

BILO JE LEPO! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Rajskemu vrtu na 

         Prežganju se je  

         pridružil Antonov 

         vrt v Štangi.  

         Tudi nekatere table 

         so obnovljene.  

 

 

 

    


