
RAZVEDRILO 
PLAVANJE – Katja se uči plavati. Po desetih minutah reče učitelju 

plavanja: »Dovolj bo za danes. Nisem več žejna.« 

NESPORAZUM – »Narobe si me razumela, draga,« pravi mož ženi, ki 

poželjivo ogleduje krznene plašče v izložbi. »Ko sem predlagal nekaj 

toplega, sem mislil na skodelico kave.«  

MED POLITIKI – »Med debato sem bil malce raztresen. Kaj si 

povedal glede novega zakona o pokojninah?« – »Nič posebnega.« 

– »To vem, ampak zanima me, kako si to formuliral.« 

 

 

ZELIŠČNI KOTIČEK 

BAZILIKA 
(Ocimum basilicum) 

 
Bazilika je zelo  

učinkovita pri  

odpravljanju  

napenjanja, krepi želodec in zbuja apetit. Uspešno se uporablja pri 

želodčnem katarju, vnetju tankega črevesa, pri zastrupitvah 

želodca in črevesja. Baziliko se lahko uporablja tudi pri boleznih 

sečil (vnetje ledvic, katar mehurja, pekočem urinu in bolečem 

mokrenju). 

Za zdravljenje astme, pljučnih tegob. Krepi krvni obtok, zdravi 

kašelj, zdravi glavobol, znižuje povišano telesno temperaturo.  

Kopel iz listov bazilike se uporablja za nego oslabele, izsušene in 

neprožne kože in čiščenje kožnih nečistoč. Pri vnetju ušesa lahko 

kanete nekaj kapljic soka bazilike v uho. Bazilikino vino v 

kombinaciji z oljem odpravlja zaprtje. Belemu vinu dodate pest 

zmlete bazilike, ki naj se namaka 10 dni v vinu.  
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OKTOBRSKA POBOŽNOST ROŽNEGA VENCA 
Zgodovina in izvor rožnega venca se ujemata s staro prakso menihov in 

posvečenih oseb, da so molili psalme. S temi psalmi je bil prepleten 

vsakdan posvečene osebe. Sčasoma se je razvila molitev 150 

zdravamarij in 30 očenašev, številka 150 ustreza enakemu številu 

psalmov v Svetem pismu. 

Rožni venec je razdeljen na tri temeljne dele. Veseli, žalostni in 

častitljivi. Sveti oče, sveti Janez Pavel II., je dodal tem delom še svetli 

del rožnega venca.  

Rožni venec je molitev ponavljanja, saj kar 50 ponovimo eno molitev 

zdravamarija v enem samem delu rožnega venca. Zdi se, da se to ne 

ujema z mislijo sodobnega človeka. Toda molitev rožnega venca ni 
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podajanje informacij, je ustvarjanje Božjega okolja, v katerem mi lahko 

Bog zelo osebno spregovori. Rožni venec, ki je najbolj razširjen, so zelo 

spodbujali bratje dominikanci. Poznamo še druge oblike te molitve: 

serafinski rožni venec, rožni venec Božjega usmiljenja in druge. 

 

MISIJONSKA NEDELJA (24. 10.) 
Na misijonsko nedeljo potrebujemo solidarnost vseh ljudi. Tisoč 

najbolj ubogih škofij v Južni Ameriki, Afriki, Aziji in Oceaniji 

potrebuje našo pomoč: za njihove katehistinje in katehete, za njihove 

duhovnike in redovnike, za župnišča, šole, bolniške ordinacije in vozila. 

ŽEGNANJSKA NEDELJA (31. 10.) 
Vsaka posvečena cerkev (župnijska in podružnična) kot svoj lastni 

slovesni praznik praznuje obletnico posvetitve, slovesni praznik 

naslova (zavetnika) in godove tistih svetnikov ali blaženih, katerih 

posmrtni ostanki so shranjeni ali pokopani v cerkvi. Praznično opravilo 

ob takem prazniku sta maša in molitveno bogoslužje. 

Posvečena cerkev obhaja pravo obletnico posvetitve na sam dan 

posvetitve oz. na nedeljo prej ali pozneje, če je to ena izmed navadnih 

nedelj. Obletnica posvetitve cerkve se sicer obhaja na najbližji dan, ki 

ni praznik ali slovesni praznik. Tiste cerkve, ki obletnice posvetitve 

(več) ne poznajo, obhajajo obletnico posvetitve v nedeljo pred 

praznikom vseh svetih, torej na žegnanjsko nedeljo. Ta dan smejo za 

obletnico posvetitve izbrati tudi druge posvečene cerkve (zlasti 

starejše). Priporoča se, da se krajevno občestvo za prvo ali drugo 

možnost obhajanja tega praznika odloči za stalno.  

 

VSI SVETI (1. 11.) 
Misel o praznovanju vseh svetnikov (in ne več samo mučencev) je 

dobila oprijemljiv izraz, ko je papež Gregor III. (731-741) pri sv. Petru 

v Rimu posvetil posebno kapelo v čast Odrešeniku, njegovi Materi, 

vsem apostolom, mučencem in vsem svetnikom. 

Papež Gregor IV. (827-844) je praznik izrecno iz 13. maja preložil na 

1. november in ukazal, naj se slovesno praznuje v vesoljni Cerkvi. Prvo 

pričevanje, da so v Rimu praznik vseh svetnikov obhajali 1. novembra, 

pa imamo že iz časa pred letom 800. Razlogi, zakaj je Cerkev uvedla 

praznik vseh svetih, nastajajo že kmalu po uvedbi: število svetnikov je 

tako narastlo, da se ni bilo več mogoče spominjati vsakega posebej v 

bogoslužju. 

 

BILO JE LEPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Peš romanje od Štange do Prežganja in od Javora do 

Prežganja. Vseh skupaj nas je bilo 52. Imeli smo tudi dva 

postanka: pri Končarjevih in Travnarjevih, ter na koncu 

okusen golaž. Hvala vsem! Prevzem 100 litrov vina, ki so nam 

ga podarili v Halozah. Hvala! Nekaj obletnic in poroka Anje 

in Martina. Čestitam! Blagoslov gasilskega vozila na 

Prežganju. Čestitam! Žaganje in spravilo drv za župnišče v 



Štangi. Hvala: Tine, Alojz, Jernej, Sašo in Tone. Hvala za 

kosilo: gostilna pri Janezu. 

GODOVI IN PRAZNIKI V MESECU OKTOBRU 

 

3. 10.: 27. NEDELJA MED LETOM (rožnovenska) 

4. 10. (ponedeljek): Frančišek Asiški, redovni ust. 

5. 10. (torek): Marija Favstina, redovnica 

6. 10. (sreda): Bruno, ust. kartuzijanov 

7. 10. (četrtek): Rožnovenska Mati Božja 

8. 10. (petek): Pelagija, spokornica 

9. 10. (sobota): Dionizij, škof in mučenec 

10. 10.: 28. NEDELJA MED LETOM 

11. 10. (ponedeljek): Janez XIII., papež 

12. 10. (torek): Maksimilijan Celjski, mučenec 

13. 10. (sreda): Koloman, mučenec 

14. 10. (četrtek): Kalist, papež in mučenec 

15. 10. (petek): Terezija Avilska, redovnica, cerkv. uč. 

16. 10. (sobota): Marjeta Alacoque, redovnica 

17. 10.: 29. NEDELJA MED LETOM 

18. 10. (ponedeljek): Luka, evangelist 

19. 10. (torek): Pavel od Križa, duhovnik 

20. 10. (sreda): Irena, mučenka 

21. 10. (četrtek): Uršula, devica in mučenka 

22. 10. (petek): Janez Pavel II., papež 

23. 10. (sobota): Janez Kapistran, duhovnik 

24. 10.: 30. NEDELJA MED LETOM, misijonska 

25. 10. (ponedeljek): Darinka, mučenka 

26. 10. (torek): Lucijan in Marcijan, mučenca        

27. 10. (sreda): Sabina Avilska, mučenka                             

28. 10. (četrtek): Simon in Juda Tadej, apostola 

29. 10. (petek): Mihael Rua, redovnik 

30. 10. (sobota): Marcel, mučenec 

31. 10.: 31. NEDELJA MED LETOM, žegnanjska 

1. 11. (ponedeljek): VSI SVETI 

 
                                                         

MAŠE  NA PREŽGANJU V OKTOBRU 

 

3. 10. : ob 10. 30h – za farane 

4. 10. / ob 19h – za + Marijo Vozelj, obl. in + starše Vozelj 

6. 10. / ob 19h – za + Franca Bučarja, god in roj. dan 

10. 10. : ob 7. 30h – za farane 

12. 10. / ob 19h - za + Pavleta Rojca, obl. 

13. 10. / ob 19h – za + Frančiška Groma 

15. 10. / ob19h - za + Alojza Skubica, obl. 

16. 10. / ob 9h – za + Boštjanove 

17. 10. : ob 9h – za farane 

18. 10. / ob 19h – za + Ajdo Gale in Jožeta Gale 

19. 10. / ob 19h – za + Alojza Žgajnarja 

20. 10. / ob 19h – za + Toneta Nograška 

22. 10. / ob 19h – za + starše Jožefa in Angelo Berčon ter 

   stara starša Jožeta in Marijo Berčon 

23. 10. / ob 9h – za + Marijo in Alojza Mahkovec 

24. 10. : ob 10. 30h – za farane 

27. 10. / ob 19h – za + Karla Mlakarja 

28. 10./ ob 19h – za + Marijo Mlakar 

29. 10. / ob 19h – za + Lojzeta Ulčarja in vse + Gojzdarjeve 

30. 10. / ob 9h – za + Alojza Ostreža, obl. 

31. 10. / ob 7. 30h – za farane 

1.11. / ob 10h – za + Antona, obl. in Alojzijo Žagar 

 ob 15h – za + Ivanko Gale 

2. 11. / ob 18h – za + Janeza Godec, obl. 

3. 11. / ob 18h – za + Slavko Skubic 

4. 11. / ob 18h – za + Franca Bučarja (Travnarjev) 

7. 11.: ob 9h – za farane 

 
Hvala: Gozd Reka za čiščenje in krašenje cerkve v mesecu 

septembru. V OKTOBRU  NAPROŠAMO: ZGORNJA BESNICA. 



                  
                      

MAŠE V ŠTANGI V OKTOBRU 

3. 10.: ob 9h – za vse + Žustove 

5. 10. / ob 19h- v čast sv. Antonu za zdravje pri živini 

8. 10. / ob 19h – za + Ano Tomažič, 30. dan  
10. 10.: ob 10. 30h – v priprošnjo k sv. Antonu Padovanskemu 

11. 10. / ob 19h – za + Jaklove in Vrtnikove 

17. 10.: ob 7. 30h – za + Antona, Valerijo, Frančiško  

  Kozlevčar ter Marijo in Ivana Brunček 

21. 10. / ob 19h – za + Marijo Jug, 30. dan  

24. 10.: ob 9h – za + Jožeta in Marijo Žust 

25. 10. / ob 19h – za + Janezove 

30. 10. / ob 17h – za + Jožeta in Marijo Mahkovec  

    in vse + Grilove 

31. 10.: ob 10. 30h – za + Milko in vse + Borštnarjeve 

1. 11.: ob 8h – za + Propsove 

ob 13h – za + Janeza Intiharja, obl. in vse + Intiharjeve 

6. 11. / ob 18h – za + Avgusta Pleško, obl. in + Ulčarjeve 

7. 11.: ob 7. 30h – za + Marijo Mahkovec, obl. 
Hvala: Velika Štanga, za čiščenje in krašenje cerkve v septembru. 

ZA ČIŠČENJE CERKVE V MESECU OKTOBRU 

NAPROŠAMO: RAČICA IN MALA ŠTANGA. 
      

MAŠE NA JANČAH V OKTOBRU 

3. 10.: ob 7. 30h – za + Gabrijela Avseca 

7. 10. / ob 19h – v čast rožnovenski Materi B. za zdravje 

9. 10. / ob 9h – za + družino Škoda, Obolnar, Šircelj in  

     Avgusta Mlakarja 

10. 10.: ob 9h – za + Lužarjeve 

14. 10. / ob 19h – za + Franca in Slavko Hvala ter   

   Stanislava in Frančiško Kunst 

17. 10.: ob 10. 30h – za + Alojza Bučarja, obl. 

24. 10.: ob 7.30h – za vse + Gašperjeve 

26. 10. / ob 19h – za + družino Bučar (Polčkove) 

31. 10.: ob 9h – za + Avgusta Bučarja 

1. 11.: ob 10h – za + Tonija Alfonza in vse + Bratunove 

5. 11. / ob 18h – za + Andreja Jerebič in ostale + Jerebič 

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

 
Hvala: Dolgo brdo in Koške poljane za čiščenje in krašenje cerkve 

v septembru. ZA ČIŠČENJE CERKVE V MESECU OKTOBRU  

NAPROŠAMO: GABRJE. 

 

OBVESTILA: 

- Danes smo opravili blagoslov traktorjev. Gospod naj vas pri 

težkem kmečkem delu varuje.  

- Mesec oktober je mesec rožnega venca. Vabljeni smo, da 

skupaj po družinah zmolimo rožni venec. Prav tako ga 

bomo molili pred sveto mašo.  

- V tem mesecu bom obiskoval člane župnijskih pastoralnih 

svetov vseh treh župnij. Za Prežganje smo imeli volitve že 

lani pred epidemijo. Tako bomo upoštevali tiste, ki so dobili 

največ glasov. V Štangi in na Jančah bodo ostali ti, ki so že 

bili, s tem, da bomo povabili še koga ki bo pripravljen 

sodelovati, delati v dobro župnije.  

- Začeli smo z veroukom. Na Prežganju in v Štangi 

poučujem vse skupine sam, na Jančah pa je prevzela dve 

skupini Melita. Razpored verouka je na oglasnih deskah. 

- Do Vseh svetih bodo nastavljene kuverte z listi za 

Spomine. Na te liste lahko napišete svoje rajne za katere 

bomo molili v mesecu novembru. Hvala za dar, ki ga boste 

ob tem priložili.  (Od Štange in Javora do Rajskega vrta na Prežganju) 



 


