
RAZVEDRILO 
DIVJI ZAHOD – Kavboj vstopi v salon na Divjem zahodu in naroči: »Dve vedri 
viskija za mojega konja!« - »Kaj pa boste vi?« - »Nič, moram še jezditi proti domu.« 
 

STRAH – Sodnik: »Obtoženi, pravite, da vas je bilo strah, ko ste ukradli 
denarnico?« - Obtoženi: »Da, gospod sodnik, nadvse sem se bal, da ni 
morda prazna.« 
 

POCENI »PREDSTAVA« – Najbogatejši kmet v vasi je šel neke nedelje s 
svojimi štirimi otroki k maši. Ko so se vračali domov, se je jezil na župnika, 
ker je predolgo pridigal, na pevce, ki so slabo peli, na organista, ki je zanič 
igral … Tedaj pa se oglasi najmlajši: »Ampak očka, za tista dva eura, ki si 
jih vrgel v puščico, pa smo imeli kar dober program.  
 

ZELIŠČNI KOTIČEK 
 

NAVADNI PLJUČNIK (PULMONARIA OFFICINALIS) 

 

Pljučnik vsebuje sluzi ter kremenčevo kislino (ta krepi pljuča) in 

kalcijeve soli, in zato bo čaj, pripravljen iz pljučnika močno vplival na 

pljuča in dihalne poti. 

Kot omenjeno, nam bo pljučnik pomagal pri zdravljenju vseh pljučnih 

obolenj in bolezni dihal. Katar dihal, pljučnica, gripa, kašelj, kašelj z 

izmečkom, bronhitis, jetika, hripavost in vnetje grla (pitje in grgranje 

čaja). 
Poleg lajšanja težav z dihali in zdravljenja pljučnih obolenj, pa 

pljučnik poskrbi še za: pospeševanje izločanja seča, zavira vnetja in 

zdravi celo hemoroide. Čaj iz pljučnika pa tudi utrjuje tkivo. Pomagal 

pa bo tudi tistim, ki imajo težave z vnetjem sluznice v želodcu in 

prebavilih. Blaži tudi vnetja v ustih in žrelu. Imate težave z mehurjem, 

morda celo kamni v mehurju? Tudi tu se bo pljučnik izkazal. 

V kolikor nas mučita driska in griža, pijmo čaj iz pljučnika. In sicer v 

odmerku: trikrat dnevno po eno skodelico čaja. 
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APRIL 2021 

VELIKA NOČ 
Velika noč je praznik upanja in neuničljivega veselja 

za vse ljudi. Kristus se je izkazal kot zmagovalec nad 

vsemi silami zla, tudi nad smrtjo. Njegovo vstajenje 

od mrtvih je zmaga, ki je ne more nič in nihče več 

ogrožati. Odločilna zmaga človeške zgodovine je 

dobljena. V globini se je nekaj bistveno premaklnilo. 

BLAGOSLOVLJENO VELIKO NOČ, 

VESELE PRAZNIKE IN ČIMPREJŠNJO 

ZMAGO NAD KORONA VIRUSOM 

VAM ŽELI VAŠ ŽUPNIK  

     P. JANEZ FERLEŽ 
 

mailto:janez.ferlez@rkc.si


Bistvena vsebina velikonočnega praznika je 

proslavljanje Jezusove zmage nad grehom in smrtjo, 

proslavljanje zmage Življenja. V pesmi slednici slišimo: 

"Smrt in življenje sta se borila v prečudnem dvoboju: 

Gospod življenja je umrl, kraljuje živ." Te besede opevajo 

zmago Jezusa, ko je s svojo smrtjo premagal smrt in nam 

obnovil življenje. Veljajo pa tudi za naše vsakdanje bivanje. 

Čutimo, kako v nas poteka nenehen boj med življenjem, 

tistim, kar je v nas božje, ustvarjeno za večnost, in smrtjo, 

tistim, kar je v človeku umrljivo, omejeno, sebično. Vstali 

Kristus nas vabi v boj. Ne v boj enega proti drugemu, 

temveč v boj proti nam samim. To je notranji boj, boj proti 

sebičnosti, proti strahu pred življenjem. Ta se kakor 

uničujoča slana plazi skozi (ne)krščansko Evropo in tudi po 

naši deželi, kjer vedno bolj prevladujejo krste nad 

zibelkami. Ozkosrčna, vase zagledana ljubezen ne more 

voditi drugam kot le v kraljestvo smrti. "Mi vemo, da smo 

prešli iz smrti v življenje, ker brate ljubimo. Kdor ne ljubi, 

ostaja v smrti," piše apostol Janez, tisti, ki je pri zadnji 

večerji slonel Jezusu na prsih in je prvi prišel k njegovemu 

praznemu grobu. 

V prvih krščanskih časih je bil edini praznik velika 

noč, obhajanje Gospodovega vstajenja. Ob nedeljah so se 

Jezusovi učenci zbirali, da so se spominjali njegove ljubezni 

do konca. Sad tega spominjanja je bil, da so svojega 

Gospoda posnemali. Ljudje, ki so prihajali z njimi v stik, so 

strmeč govorili: "Glejte, kako se ljubijo med seboj!" 

Mislim, da se nam mora samo od sebe zastaviti vprašanje: 

koliko smo mi, kristjani ob začetku tretjega krščanskega 

tisočletja, tukaj, kamor smo postavljeni, resnični Jezusovi 

učenci? 
 

 

 

GODOVI IN PRAZNIKI V MESECU APRILU 

 

4. 4.: VELIKA NOČ GOSPODOVEGA VSTAJENJA 

5. 4. (Velikonočni ponedeljek): Vincencij, duhovnik 

6. 4. (torek): Viljem, opat (Velikonočna osmina) 

7. 4. (sreda): Janez de la Salle, duhovnik (Velikonočna osmina) 

8. 4. (četrtek): Julija, redovnica (Velikonočna osmina) 

9. 4. (petek): Hugo, škof (Velikonočna osmina) 

10. 4. (sobota): Ezekiel, prerok (Velikonočna osmina) 

11. 4.: 2. VELIKONOČNA N., BELA; N. BOŽJEGA USM. 
12. 4. (ponedeljek): Viktor, mučenec 

13. 4. (torek): Martin I., papež in mučenec 

14. 4. (sreda): Lidvina, devica 

15. 4. (četrtek): Helena, kneginja 

16. 4. (petek): Bernardka Lurška, redovnica 

17. 4. (sobota): Rudolf, mučenec 

18. 4.: 3. VELIKONOČNA NEDELJA 

19. 4. (ponedeljek): Leon XI., papež 

20. 4. (torek): Teotim, škof 

21. 4. (sreda): Anzelm, škof in cerkveni učitelj 

22. 4. (četrtek): Aleksandra, mučenka 

23. 4. (petek): Jurij, mučenec 

24. 4. (sobota): Fidelis, duhovnik in mučenec 

25. 4.: 4. VELIKONOČNA NEDELJA 

26. 4. (ponedeljek): Marija Mati dobrega sveta 

27. 4. (torek): Hozana, devica 

28. 4. (sreda): Peter Chanel, duhovnik in mučenec 

29. 4. (četrtek): Katarina Sienska, device in cerkvena učiteljica 

30. 4. (petek): Pij V., papež 

1. 5. (sobota): JOŽEF DELAVEC; Praznik dela 

2. 5.: 5. VELIKONOČNA NEDELJA 
 

 

 

 

 



MAŠE  NA PREŽGANJU V  APRILU  

4. 4.: ob 7h (vstajenjska) – za + Nado in Ignaca Kastelic 

7. 4. / ob 19h – za + Marijo Props, godovna in  

     vse + sorodnike 

9. 4. / ob 19h – za + Alojza Ostreža, rojstni dan 

10. 4. / ob 9h – za + starše Marijo in Ivana Bučar, obl. 

    - za + Franca Bučarja, 30. dan 

11. 4. / ob 9h – za farane 

12. 4. / ob 19h – za + Jožeta Parkelj, godovna in  

   vse + Bundrove 

14. 4. / ob 19h – v čast Materi Božji za zdravje 

15. 4./ob 19h - za +Antonijo Jerebič in vse + Kavškove  

   ter Dragarjeve 

16. 4. / ob 19h – za + Andreja Žontarja 

17. 4. / ob 9h - za + Marijo Lokar, obl. 

18. 4.: ob 10.30h – za farane 

19. 4. / ob 19h - za + Antona Lavriča 

21. 4. / ob 19h - za + Marijo Mlakar 

22. 4. / ob 19h – za + Alojzijo, obl., in + Antona Žagarja 

25. 4.: ob 10.30h – za gasilce PGD Prežganje  

   (Florjanova nedelja) 
26. 4. / ob 19h – za + Marijo Berčan, obl. in Franca Berčan 

28. 4. / ob 19h – za + Frančiška Groma 

29. 4. / ob 18h – za + Jožeta Ostrež, obl. 

30. 4. / ob 18h – na čast Materi Božji za zdravje v družini 

1. 5. / ob 9h – za + Jožeta in Marijo Kozlevčar, obl. in  

   vse + Muzgove 

2. 5. / ob 9h – za farane 
 

HVALA ZA ČIŠČENJE IN KRAŠENJE V MESECU MARCU: 
VOLAVLJE. V APRILU  NAPROŠAMO: VELIKO TREBELJEVO.  
 
 
 

MAŠE V ŠTANGI V APRILU 

4. 4.: ob 6. 30h – za + Ignaca Frelih, obl. in Marijo 
 ob 10h – za + Marijo Dremelj, obl. 
5. 4. / ob 19h – za + Alojza in Marijo Štrus 
6. 4. / ob 19h – za + Antona Kokovica in njegove starše 
8. 4. / ob 19h – za + Franca Gorše, 20. obl.  
11. 4.: ob 7.30h – za + Antona in Terezijo Frelih 
13. 4. / ob 19h – za zdravje in blagoslov v družini in kmetiji 
18. 4.: ob 9h – za + Ladota Anžur, 10 obl. 
20. 4. / ob 19h – za + Staneta Podkrajšek 
23. 4. / ob 19h – za + Ljudmilo Železnik 
25. 4.: ob 10.30h – za + Pavla Končina obl.  
   in + Alojzijo Končina 
27. 4. / ob 19h – za + Ignaca Žagarja, obl. 
2.5.: ob 7.30h – za + družino Bučar (Polčkovi) 
Hvala vsem, ki ste čistili in krasili cerkev v marcu. 

ZA ČIŠČENJE CERKVE V MESECU APRILU NAPROŠAMO: 

VELIKA ŠTANGA. 

 

MAŠE NA JANČAH V APRILU  
4. 4.: ob 8h – za + Ljudmilo in Marjana Jurca 
11. 4.: ob 10.30h – za + starše Avgusta, obl.  
   in Frančiško Pleško 
18. 4.: ob 7.30h – za + Bernardko, roj. Dan in ostale iz  
   družine Bučar (Polčkovi)  
24. 4. / ob 16h – za + Cirila Kurent, obl. in za  
   vse + Potokarjeve 
25. 4.: ob 9h – za + Lahove 
2. 4.: ob 10. 30h – za + Marijo Bučar, mlajšo, obl. 
 
Hvala vsem, ki ste čistili in krasili cerkev v marcu.  

ZA ČIŠČENJE CERKVE V MESECU APRILU NAPROŠAMO: 

VNAJNARJE.      



OBVESTILA 
 

Težko se veselim, ker bom spet nekaj časa sam maševal. 

Upam, da čim prej premagamo ta virus, da se cerkve znova 

odprejo.  

Tudi z veroukom bomo še počakali. Morda začnemo že v 

aprilu. Gotovo bomo začeli s srečanji za birmanke v Štangi, 

ker je birma 9. maja. Še vedno pa spodbujam starše iz 

Štange, ki imate otroke v 2 in 3 razredu, da razmislite o 

prvem obhajilu, ki bi ga lahko imeli nekje konec maja ali pa 

v začetku junija. Priprava pa bi lahko bile šmarnice v 

mesecu maju. Za Prežganje predlagam birmo in prvo sveto 

obhajilo za drugo leto. Tudi za Janče se bomo dogovorili. 

Maj bo hitro tukaj, prav tako pa tudi junij in Antonovo 

žegnanje v Štangi. Kot novost smo uvedli Antonove torke. 

Torej bomo imeli vsak torek mašo v Štangi, kot priprava na 

farno žegnanje. Vabljeni k tem mašam. Vse velja seveda za 

čas, ko bomo spet imeli maše z ljudstvom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILO JE LEPO! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Na Prežganju smo postavili stebre za  

   vinsko trto; v Štangi smo posadili  

   češnje; nekaj novih proizvodov iz  

   zeliščnega Raja; na Jančah in Prežganju 

   ste naredili butari velikanki. Rajči vas 

   pozdravlja. 

 

 

Kljub »koroni« se bo še veliko dogajalo. Hvala vsem, ki 

radi sodelujete in še boste, da bo veliko lepega v naših Treh 

rajskih farah. 

 

 

 

 


