
RAZVEDRILO 
PIZZA – Cilka je šla v pizzerijo. Ko je naročila veliko pizzo, jo kuhar 

vpraša: »Ali naj pizzo razdelim na 6 kosov ali 4?« - »Bolje na 4, 6 jih bo 

zame preveč.« 

TAJNOST – Dva uradnika se pogovarjata. Prvi pravi: »Moje delo je tako 

tajno, da še sam ne vem, kaj delam.« 
PODOBNOST – »Kaj boš počel ob koncu tedna?« - »S sinkom greva spuščat 
zmaje. Pa ti?« – »Nekaj podobnega kot ti: s taščo grem v hribe.« 
 

VSAKDANJI KRUH – »Zakaj prosimo Boga za kruh vsak dan? Lahko bi 
ga prosili le enkrat na teden,« pravi katehet. Lučka odgovori: »Vsak dan 
ga prosimo zato, da je kruh vedno svež.« 
 

ZELIŠČNI KOTIČEK 

BRIN 
(Juniperus communis) 
Brin je ves zdravilen,  

jagode, vejice, les. Jagode dražijo ledvice, zato jih lahko 

uporabljajo le ljudje z zdravimi ledvicami, pa še ti krajši čas, 

največ 6 tednov. Čaj uspešno odvaja vodo, sečno kislino. 

Ugodno deluje pri revmatičnih težavah, astmi, ozeblinah. 

Jagode spodbujajo apetit, čaj blaži kašelj, ustavlja drisko, 

pomaga proti napenjanju, zgagi, boleznim jeter in žolča te 

revmatizmu, razkužuje dihala. Krepi odpornost telesa proti 

boleznim, zdravi pokvarjen želodec in vrača tek do jedi. 

V ljudski medicini so se brinove jagode najpogosteje 

uporabljale za čiščenje urinarnega trakta pri obolenjih sečil. 

Nič manj pogosta pa ni uporaba posušenih jagod za 

zdravljenje črevesnih težav, še posebej pri nabiranju plinov v 

črevesju (flatulenca), napihnjenosti in težav v zgornjem delu 

trebuha (dispepsija). Prav tako so pripravke iz brinovih jagod 

uporabljali za lajšanje mišičnih bolečin. 
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NOVEMBER 2021 

ZAHVALNA NEDELJA 

Ptiči prosijo Boga, ko pojejo za vsakdanji kruh. Vse živali 

molijo na svoj način očenaš. Molitev ni nič drugega kot 

vzpostavitev stika z Bogom, ki ne potrebuje besed. 

Vsak gib našega telesa je nezavestna molitev. Naše telo moli 

globoko zahvalno pesem, ko teši svojo žejo s kozarcem vode. 

Ko se v vročih poletnih dneh vržemo v hladno vodo , poje 

naša koža hvalnico svojemu Stvarniku, tudi če je to 

neizgovorjena molitev. Lahko pa naredimo hote iz vseh naših 

dejanj molitev. 

In zahvalna nedelja je dan, ko se lahko na tisočere načine 

Gospodu zahvalimo ne le za vodo in zrak. Zahvala velja za 

sleherno dobrino, ki nam jo naklanja.  
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Martinova nedelja 
V Sloveniji se dan sv. Martina praznuje predvsem kot praznik vina. 

Martinovo zaznamuje ljudski rek: Svet' Martin nar'di iz mošta vin'. Do 

tega dne se mošt namreč obravnava kot nečisto in grešno novo vino, 

ki se ob blagoslovitvi spremeni v pravo vino. V skladu z ljudskimi 

navadami lahko blagoslov opravi nekdo, ki se preobleče v škofa – od 

tod tudi povezava s sv. Martinom. 
Sv. Martin iz Toursa goduje 11. 11. Sicer v teh krajih ni v navadi 

posebno češčenje tega svetnika in kakšne prireditve (razen v 

Šmartnem). Mi smo se pa vseeno letos odločili, da bomo na 

Prežganju imeli majhno praznovanje, ker imamo posajeni dve 

vrsti vinske trte.  

 

Nedelja Kristusa, Kralja vesoljstva 
(zadnja nedelja v cerkvenem letu) 

Kjer mogočni tega sveta prebivajo v palačah, ti nimaš stanovanja in 

prebivališča. 

Kjer se mogočni tega sveta dajo streči, umivaš ti svojim učencem noge. 

Kjer mogočni tega sveta nosijo zlate krone, nosiš ti bolečo trnjevo krono. 

Kjer mogočni tega sveta vladajo z žezlom, vladaš s krhkim trstom. 

Kjer se mogočni tega sveta oblačijo v dragocena oblačila, je tvoje 

oblačilo sramotilni plašč. 

Kjer mogočni tega sveta svoje roke krasijo z dragocenimi prstani, so 

tvoje roke in noge prebodene z žeblji. 

Kjer mogočni tega sveta sedijo na prestolih, razprostiraš ti svoje roke na 

križu za odrešenje ljudi. 

Kjer so mogočni tega sveta s svojo močjo na koncu, odpiraš ti nebesa za 

ljudi vseh jezikov in narodov. 

Letos bo nedelja Kristusa Kralja, 21. 11. V vseh treh župnijah se 

bodo predstavili člani ŽPS.  

Popoldan ob 15h pa bo v Izlakah dekanijsko srečanje članov ŽPS.  

 

ADVENTNI ČAS (28. 11.) 
(začetek novega cerkvenega leta) 

Advent, ki ga pričenjamo s prvo adventno nedeljo, je čas pričakovanja 

drugega Jezusovega prihoda, ki bo prišel v slavi kot sodnik in je čas 

priprave na praznovanje Jezusovega rojstva (božiča). 

 

BILO JE LEPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cel mesec oktober smo bili še posebej vabljeni k molitvi rožnega 

venca. Na rožnovensko nedeljo smo imeli na Prežganju blagoslov 

traktorjev. S krajšim piknikom smo se zahvalili Šmarskemu g. 

županu za dar, da smo lahko obnovili fasado župnišča v Štangi. 

V Štangi nas je obiskala zakonska skupina iz Sostra, pri kateri 

sem sodeloval kot kaplan v Sostrem. Na Prežganje so zopet začele 

hoditi skupine na duhovne vikende (zaenkrat samo skavti). V 

Štangarskih gozdovih smo označili nekaj dreves, ki jih bomo 

posekali in s tem dobili denarna sredstva za obnovo kapel. Zaradi 

težkega terena sem zamenjal Golfa Variant za prav tako rabljeni 

avto Suzuki Vitara. Med nami je bila priznana cvetličarka dr. 

Sabina Šegula, ki je v Štangi vodila delavnico s tematiko izdelave 

cvetličnih aranžmajev za grobove in oltarje ob Vseh svetih. 

Na misijonsko nedeljo smo se posebej spomnili pokojnega patra 

minorita Miha Drevenška. Ob tem smo za misijone zbrali 500 €. 

 

 



GODOVI IN PRAZNIKI V MESECU NOVEMBRU 

 

7. 11.: 32. NEDELJA MED LETOM (zahvalna) 
8. 11. (ponedeljek): Bogomir, škof 

9. 11. (torek): Posvetitev lateranske bazilike 

10. 11. (sreda): Leon Veliki, papež 

11. 11. (četrtek): Martin, škof 

12. 11. (petek): Jozafat, škof  in mučenec 

13. 11. (sobota): Stanislav Kostka, redovnik 

14. 11.: 33. NEDELJA MED LETOM 

15. 11. (ponedeljek): Albert, škof 

16. 11. (torek): Marjeta Škotska, kraljica 

17. 11. (sreda): Elizabeta Ogrska, redovnica 

18. 11. (četrtek): Posvetitev bazilik sv. Petra in Pavla 

19. 11. (petek): Matilda, redovnica 

20. 11. (sobota): Edmund, kralj 

21. 11.: JEZUS KRISTUS, KRALJ VESOLJSTVA 
22. 11. (ponedeljek): Cecilija, devica in mučenka 

23. 11. (torek): Klemen I., papež 

24. 11. (sreda): Andrej Dung in vietnamski mučenci 

25. 11. (četrtek): Katarina Aleksandrijska, devica in muč. 

26. 11. (petek): Valerijan Oglejski, škof 

27. 11. (sobota): Virgil in Modest, škofa 

28. 11.: 1. ADVENTNA NEDELJA 

29. 11. (ponedeljek): Saturnin, mučenec 

30. 11. (torek): Andrej, apostol       

1. 12. (sreda): Eligij, škof                          

2. 12. (četrtek): Natalija, mučenka 

3. 12. (petek): Frančišek Ksaver, redovnik 

4. 12. (sobota): Janez Damaščan, duhovnik 

5. 12.: 2. ADVENTNA NEDELJA 

 
 
                                                         

MAŠE  NA PREŽGANJU V NOVEMBRU 

 

7. 11.: ob 9h – za farane 

8. 11. / ob 18h – za + Mileno Bonutti, obl. 

9. 11. / ob 18h – za + Ano, obl., in Alojza Berčan 

10. 11. / ob 18h - za + Nado,obl. in Ignaca Kastelic 

11. 11. / ob 18h – za + Pavleta Kozlevčarja, obl. in  

      + Muzgove 

13. 11. / ob 9h - za + Franca Bučarja, mlajšega 

14. 11. : ob 10.30h – za farane 

15. 11. / ob 18h – za + Mijo in Milana Doblekar 

20. 11. / ob 9h – za + Marijo Škoda, obl. 

21. 11. : ob 7. 30h – za farane 
22. 11. / ob 18h – za + Marijo Mlakar 

25. 11./ ob 18h – za + Stanislava Miklavca, roj. dan 

26. 11. / ob 18h – za + Toneta Moharja, obl. 

27. 11. / ob 9h – za + Antona Kamnikarja, obl. 

28. 11.: ob 9h – za farane 

1.12. / ob 18h – za + Staneta Janežiča 

3. 12. / ob 18h – za + Frančiška Groma 

4. 12. / ob 9h – za + starše in brate Pirnat 

5. 12.: ob 10.30h – za farane 

 
Hvala: Zgornja Besnica za čiščenje in krašenje cerkve v mesecu 

oktobra. V NOVEMBRU  NAPROŠAMO: VOLAVLJE. 

              
 
 
 
 
 
 
 
     
                      



MAŠE V ŠTANGI V NOVEMBRU 

7. 11.: ob 7. 30h – za + Marijo Mahkovec, obl. 

14. 11.: ob 9h – za + Marijo in Antona Gros, obl. in  

     za + Angelo Koželj 

17. 11. / ob 18h – za + starše Škulj 

18. 11. / ob 18h – za + Sonjo Čož, 2. obl. 

21. 11.: ob 10. 30h – v zahvalo k sv. Antonu Padovanskemu 

23. 11. / ob 18h – za + Marijo, obl., Viktorja, Metko  

     in Lojzeta Kokalj 

28. 11.: ob 7.30h – za + Marijo in Franca Props, obl. 

29. 11. / ob 18h – za + Amalijo Erjavec, 7. obl.  

30. 11. / ob 18h – za + Ano Žagar, obl. 

2. 12. / ob 18h – za + Ano Tomažič 

5. 12.: maša odpade zaradi žegnanja na Jančah (namen, ki 

je bil napisan za Štango se bo daroval na Jančah ob 10h) 

 
Hvala: Račica in Mala Štanga, za čiščenje in krašenje cerkve v 

oktobru. ZA ČIŠČENJE CERKVE V MESECU NOVEMBRU 

NAPROŠAMO: DRAGOVŠEK IN ŠIRMANSKI HRIB. 
      

MAŠE NA JANČAH V NOVEMBRU 

7. 11.: ob 10. 30h – za + Gabrijela Avseca, obl. 

12. 11. / ob 19h – za + Francita Bučarja, obl. ter  

  za + Toneta Bučarja in Marijo Končar 

14. 11.: ob 7.30h – za + Marijo Obolnar, obl.  

    in vse + Miklavževe 

16. 11. / ob 18h – za + Radota Plešica 

19. 11. / ob 17h – za + Tomažinove 

21. 11.: ob 9h – za + Marijo Zavrl, obl. 
24. 11. / ob 18h – za + družino Bučar (Polčkove) 

28. 11.: ob 10.30h – za + starše Jelnikar, brate in sestro 

5. 12.: ob 8h – za + Franca in Slavko Hvala, obl. 

  ob 10h – za + starše Marijo in Franca Černe, obl. 

    in brata Francija Černeta 

Hvala: Gabrje za čiščenje in krašenje cerkve v oktobru. ZA 

ČIŠČENJE CERKVE V MESECU NOVEMBRU  

NAPROŠAMO: JANČE IN TUJI GRM. 

OBVESTILA: 
- V soboto, 13. 11. ob 10h bomo imeli srečanje za ministrante v 

Štangi. Vaje + igra. 

- V soboto, 13. 11. ob 19h bo v Štangi srečanje za mlade. 

- V nedeljo, 14. 11. bo na Prežganju Martinova nedelja. Po maši se 

bomo zadržali pri dvorani sv. Marjete. 

- V ponedeljek, 15. 11. ob 19h bo na Prežganju srečanje z novim 

župnijskim pastoralnim svetom. 

- V torek, 16. 11. ob 19h bo v Štangi srečanje z novim župnijskim 

pastoralnim svetom Janče. 

- V sredo, 17. 11. ob 19h bo v Štangi srečanje z novim župnijskim 

pastoralnim svetom Štanga. 

- V soboto, 20. 11. ob 9h bo na Prežganju srečanje za ministrante. 

Vaje + igra. 

- V nedeljo, 21. 11. se bodo na vseh treh župnijah pri maši predstavili 

člani novega ŽPS. 

- V nedeljo, 21. 11. ob 15h bo v Izlakah dekanijsko srečanje članov 

ŽPS. Vabim člane, da nas bo vsaj nekaj šlo. 

- V ponedeljek, 22. 11. bo Cecilijino praznovanje za pevce s 

Prežganja. Dobimo se pri maši ob 18h, potem bo večerja. 

- V torek, 23. 11. bo Cecilijino praznovanje  za pevce iz Štange. 

Dobimo se pri maši ob 18h, potem bo večerja. 

- V soboto, 27. 11. ob 10h bo srečanje za ministrante iz Janč. Dobimo 

se v cerkvi na vajah, potem bo igra. 

- Miklavževanje na Prežganju bo v soboto, 4. 12. ob 17h. 

- Miklavževanje na Jančah bo v sklopu žegnanja na koncu 10 maše, v 

nedeljo, 5. 12. 

- Miklavževanje v Štangi bo v nedeljo, 5. 12. ob 17h. 

- V nedeljo, 5. 12. bo na Jančah žegnanje ob farnem zavetniku sv. 

Nikolaju (Miklavžu). Maši na Prežganju in v Štangi odpadejo. 

- Žene iz Karitas Štanga bodo pred 1. adventno nedeljo izdelale nekaj 

adventih vencev. Lahko jih boste vzeli z darom, ki bo šel za Božična 

darila za naše ostarele. 

- Otroci bodo dobili adventne koledarje, naredili si bodo šparovčke in 

zbirali denar za uboge otroke v Afriki. To bodo prinesli k jaslicam. 


