
RAZVEDRILO 
Zgodnje kikirikanje 
Zakaj petelini tako zgodaj kikirikajo? 

Ker, potem ko se zbudijo kokoši, ne pride do besede. 

Župnikovo opozorilo 
Župnik in mežnar stojita ob vaški cesti in zabijata v tla tablo z 

napisom: 

“Konec je blizu! Obrnite se, dokler še ni prepozno!” 

Mimo pridrvi avto, voznik skozi okno zavpije: 

“Pustita ljudi pri miru, vidva, verska fanatika!” 

Čez nekaj trenutkov se zasliši cviljenje zavor in nato glasen pljusk. 

Mežnar se obrne k župniku: 

“Ali misliš, da ne bi bilo bolje, če bi preprosto napisala: “most je 

podrt?” 

Želja 
“O, mlada gospodična. Vedno kadar vas vidim, kako se smejite, vas 

želim povabiti k sebi.” 

“Ste samski?” 

“Ne, zobozdravnik sem.” 

 

ZELIŠČNI KOTIČEK 
ČEMAŽ 

(Allium ursinum) 
Čemaž ni le okusen, ampak tudi zdravilen. V kuhinji je resnično 

znanilec pomladi, saj je spomladi prva divja rastlina primerna za 

uživanje. Z njegovim sorodnikom, česnom, ga ne druži le vonj, 

temveč tudi zdravilni učinki. Uporabljamo ga za spomladansko 

čiščenje telesa, blagodejno pa vpliva na presnovo in niža krvni tlak. 

Najboljši način za uporabo skozi vse leto je priprava pesta. Tega 

naredimo iz sesekljanih čemaževih listov, soli in oljčnega olja ter ga 

shranimo v steklene kozarce. Svež čemaž ali pesto lahko dodajamo 

juham, omletam, namazom, solatam… Kljub temu, da ima čemaž 

precej zdravilnih lastnosti, pa ga uživajmo po meri. Priporočljiva 

količina je 5 svežih listov ali žlička pesta na dan. 
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DAR, MEČ IN LUČ 
 

Dar. 

Dar je sad ljubezni. Darovati more samo, kdor ljubi. Sebičnež 

ne daruje. Kar ima, zadržuje zase, pa še tujega bi se rad polastil. Večja 

je ljubezen, dragocenejši je njen dar. Marija daruje najdragocenejše – 

Sina. Sin daruje največ – sebe. 

Vse naše življenje je darovanje. Toliko smo prijatelji, družina 

ali skupnost, kolikor znamo darovati. Zavest, da darujemo in da smo 

obdarovani, nas osrečuje in nam lepša vsakdanjost. 

Meč. 

Marija je darovala, pa ji je videc napovedal, da ji bo dušo 

presunil meč. Jezus je daroval, pa mu je vojak prebodel srce. Daroval 

se je za nas – kako smo mu vrnili? Daroval se je Očetu, pa se je v 

trenutku najvelikodušnejšega darovanja čutil najbolj zapuščenega. 

Vsako darovanje ima svoj meč. Katero prijateljstvo ni bilo 

nikdar ranjeno? Kateri mož ni nikdar ranil svoje žene ali ona njega? 
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Kateri otrok ni nikoli ranil srca svoje matere? Katera mati ni kdaj 

ljubljenemu otroku odrekla najbolj goreče želje? 

Luč. 

Kako revno bi bilo človeštvo, če ne bi imelo evangelija. Ta 

knjiga je najmočnejša luč v temi našega zemeljskega potovanja. Pove 

nam, da nismo izgubljena bitja v neizmernih razsežnostih vesolja. 

Tisti, ki nas je poklical v bivanje, je za nas izmeril daljo in nebeško 

stran. Dovolj je osvetljena, da jo more videti vsakdo, če le hoče. 

ŽELIM VAM VELIKO MOČI IN ZDRAVJA. NAJ VAM 

JEZUS RAZSVETLI VAŠO POT Z LUČJO SVOJE LJUBEZNI! 

      p. Janez Ferlež, župnik 

 

 
 

 

S PEPELNICO, ki bo v sredo, 17. 2., začenjamo 

letošnji postni čas.  

Post je pot, ki vodi k Veliki noči. Ne zaznamuje le 

koledarske priprave nanjo, ampak tudi življenje, 

v katerem odstranjujemo kamenje na poti, ki se 

odpira pred nami. 
 

 

GODOVI IN PRAZNIKI V MESECU FEBRUARJU 2021 
7. 2.: 5. NEDELJA MED LETOM 
8. 2. (ponedeljek): Hieronim, redovnik; Slovenski kulturni p. 
9.2. (torek): Apolonija, mučenka 
10. 2. (sreda): Sholastika, redovnica 
11. 2. (četrtek): Lurška Mati Božja; Svetovni dan bolnikov 
12. 2. (petek): Damjan, mučenec 
13. 2. (sobota): Jordan, redovnik 
14. 2.: 6. NEDELJA MED LETOM 
15. 2. (ponedeljek): Klavdij, redovnik 
16. 2. (torek): Julijana, mučenka; Pust 
17. 2. (sreda): PEPELNICA; začetek postnega časa 
18. 2. (četrtek): Flavijan, škof 
19. 2. (petek): Bonifacij, škof 
20. 2. (sobota): Leon Sicilski, škof 
21. 2.: 1. POSTNA NEDELJA 
22. 2. (ponedeljek): Sedež apostola Petra 
23. 2. (torek): Polikarp, škof in mučenec 
24. 2. (sreda): Matija, apostol 
25. 2. (četrtek): Alojzij in Kalist, mučenca 
26. 2. (petek): Aleksander, škof 
27. 2. (sobota): Gabrijel Žalostne Matere Božje, redovnik 
28. 2.: 2. POSTNA NEDELJA 
1. 3. (ponedeljek): Albin, škof 
2. 3. (torek): Neža Praška, device 
3. 3. (sreda): Kunigunda, cesarica 
4. 3. (četrtek): Kazimir, kralj 
5. 3. (petek): Hadrijan, mučenec 
6. 3. (sobota): Fridolin, opat 
7. 3.: 3. POSTNA NEDELJA 
 
 



MAŠE  NA PREŽGANJU V  FEBRUARJU  2021 
7. 2.: ob 9h – za farane 
10. 2. / ob 18h – za + Antona Bučarja, obl. in vse +    
      Plankovčeve 
11. 2. / ob 18h – za + Angelo in Valentina Vozelj 
13. 2. / ob 9h – za + Marijo Trinkaus 
14. 2. / ob 10.30h – za farane 
15. 2. / ob 18h - za + Nežo Žgajnar, god in vse + Žgajnarjeve 
16. 2. / ob 18h – v zahvalo za srečno leto 2020 
17. 2. /  ob 18h – za + Marijo Mlakar, obl. 
18. 2. / ob 18h – za + Frančiška Groma 
19. 2. / ob 9h (V. Trebeljevo) – za vse žive in + Žnidarjeve 
20. 2. / ob 9h - za + Pavleta Vidica, obl. 
21. 2.: ob 7.30h – za farane 
22. 2. / ob 18h - za + Alojza Žgajnarja 
23. 2. / ob 18h - za + Kamnikarjeve 
24. 2. / ob 18h – v zahvalo za zdravje 
25. 2. / ob 18h – za + Stanka Janežiča 
26. 2. / ob 9h (V. Trebeljevo) – za + Mrzlikarjeve 
27. 2. / ob 9h – za + Alojza, obl. in Ano Berčan 
28. 2.:  ob 9h – za farane 
1. 3. / ob 18h – za + Valentina Vozelj, obl. 
2. 3. / ob 18h – za + Toneta Nograšek 
4. 3. / ob 18h – za + Pavlo Božič 
5. 3. / ob 9h (V. Trebeljevo) – za vse žive in + Gregoračeve 
6. 3. / ob 9h – za + Slavko Skubic, pogrebna 
7. 3.: ob 10.30h – za farane 
 
HVALA ZA ČIŠČENJE IN KRAŠENJE V MESECU JANUARJU: 
GOZD REKA. V FEBRUARJU NAPROŠAMO: RAVNO BRDO 
IN ZGORNJA BESNICA.  

MAŠE V ŠTANGI V FEBRUARJU 2021 
7. 2.: ob 7. 30h – po namenu 
8. 2. / ob 18h – za + Martina Bolte 
9. 2. / ob 18h – za + Micko Zaman 
12. 2. / ob 18h – za + Jerneja Jerina in + Jakalnove 
14. 2.: ob 9h – za + Pavlo Božič 
17. 2. / ob 16.30h – po namenu 
21. 2.: ob 10. 30h – za + Franca in Ivana Šircelj, obl. in vse 
+ Lovčarjeve 
28. 2.: ob 7. 30h – za + Propsove in Sirk 
7. 3.: ob 9h – za + Stanislava Ulčar, obl. 
 
Hvala vsem, ki ste čistili in krasili cerkev v januarju. 

ZA ČIŠČENJE CERKVE V MESECU FEBRUARJU 

NAPROŠAMO: ŠTANGARSKE POLJANE. 

Od sedaj naprej bo določena ena vas oz. dve, če je manjša. Tisti, ki 

navadno čistite in krasite, se med seboj dogovorite, katero nedeljo 

boste čistili.  

 

MAŠE NA JANČAH V FEBRUARJU 2021 
7. 2.: ob 10. 30h – za + družino Bučar (Polčkovi) 
14. 2.: ob 7.30h – za + Gabrijela Avseca 
21. 2.: ob 9h – za + Marijo in Antona Jelnikar, obl.  
in vse + Jožkove 
28. 2.: ob 10. 30h – za + Gabrijela Avseca, 30. dan 
3. 2. / ob 18h – za + družino Bučar (Polčkovi) 
7. 3.: ob 7. 30h – za + družino Bučar (Polčkovi) 
 
Hvala vsem, ki ste čistili in krasili cerkev v januarju.  

ZA ČIŠČENJE CERKVE V MESECU FEBRUARJU 

NAPROŠAMO: GABRJE.     

Enako kot za Štango, velja za tudi za Janče.  

 



OBVESTILA 
- Počasi se navajamo na svete maše ob nedeljah, ki so ob 7.30h, 9h, 

oz. 10.30h. Upam, da bomo počasi premagali to korono in se bomo 

zopet v velikem številu zbirali po cerkvah. 

- Z veroukom bomo začeli takrat, ko bomo dobili dovoljenje. Po vsej 

verjetnosti tega verouka v tem veroučnem letu ne bo veliko. 

Spodbujam otroke in starše, da se kdaj odločite za sveto mašo in bomo 

s tem na najlepši način povezani z Jezusom in sodelovali v cerkvi. 

Čakamo na bojše razmere. 

- V Štangi bo letos birma. In sicer 9. maja. Upam, da zaradi korone ne 

bo prišlo do kakšnih sprememb. Z birmankami se kdaj pa kdaj na 

kratko srečamo. Srečevali se bomo tudi po birmi, saj so vse dobre 

glasbenice in pevke, tako da bo to nova pevska in glasbena skupina. 

- Začeli smo ustanavljati Molitveno skupino. Z delom bomo začeli v 

mesecu marcu. Zaenkrat boste člani dobili delo v smislu molitve 

desetke rožnega venca na dan. To bo tako imenovani Živi rožni venec. 

Sedaj vse moči usmerimo v prošnjo za končanje te epidemije.  

- Biblična skupina se bo še naprej zbirala v Štangi. Začnemo, ko bo 

mogoče. 

- Verjetno bomo naredili še kaj v zvezi s petjem. O tem naslednjič. 

- Gotovo pa nadaljujemo z zeliščarstvom. Vsaj jaz. Prežganjskemu 

Rajskemu vrtu se bo pridružil Antonov vrt v Štangi in morda še 

kakšno presenečenje. Pustimo se presenetiti. 

- Gotovo pa bomo nekaj še naredili za varnost tako na Prežganju, kot 

tudi v Štangi.  

- Na Prežganju bomo to leto še kaj obnovili. Šli smo na razpis za 

obnovo križevega pota. Morda se česa lotimo tudi v Štangi. Na Jančah 

trenutno ni potrebno ničesar obnavljati.  

 

Finančna situacija za obnove ni rožnata. Se pa zahvaljujem za vse 

darove, ki sem jih deležen po vseh Treh rajskih farah.  

Z vašimi darovi živim prijetno, ničesar mi ne manjka. Gotovo se pa bo 

na ta način po vseh treh farah kaj obnovilo. Osebno sem zadovoljen z 

malim.  

- V postnem času bodo ob petkih maše v podružni cerkvi Svetega 

Križa v Velikem Trebeljevem. 

- Na Cvetno nedeljo bomo imeli po vseh farah možnost sv. spovedi. 

Poskušal bom dobiti patra iz Ljubljane, ki bo na razpolago. 

- Velikonočno tridnevje (Veliki četrtek, Veliki petek) bodo maše ob 

18h na Prežganju, ob 20h v Štangi. Prav tako bo na Veliko soboto, ko 

pa bo še maša ob 16h na Jančah. V zvezi blagoslovom jedil se bomo 

naknadno dogovorili, ker bo preveč zame in moram dobiti pomoč 

duhovnika iz Ljubljane. Ampak o teh stvareh se bom natančno 

razpisal v župnijskem listu meseca marca. 

- Po Veliki noči bomo začeli v Štangi z Antonovimi torki. Torej do 

žegnanske nedelje bodo maše vsaki torek, ko bomo zmolili še posebno 

molitev v čast sv. Antonu. Odločite se, da se ob kakšnem torku 

spomnimo vaših pokojnih ali se s kakšno mašo zahvalite Bogu za vse 

kar nam daje. 

--------------------JASLICE V TREH RAJSKIH FARAH----------------- 

 

 

 

 

 

 
 

Štanga – pri vhodu v cerkev             Dolgo brdo – pri Miklavževih 

 

 

 

 

 

 
 

Janče – pri vhodu v cerkev              Štangarske poljane – pri Juhantu 

 

 
             Volavlje – pri 

               Galetovih 

 

 

 
 

Prežganje–pri vhodu v cerkev 


