
RAZVEDRILO 
ZOBJE – Mala Veronika vpraša mamo: »Ali je res, da nam Bog zobe 

dvakrat podari, tretjič pa jih moramo sami plačati?« 

NALOGA – Neki učenec, ki ne zna rešiti matematične naloge, se dela 

duhovitega in izroči list z napisom: »To nalogo zna rešiti samo Bog. 

Srečno!« Čez dva dni dobi list nazaj s pripisom: »Bog je izpit naredil, 

ti si pa padel.« 

ŠKOTSKA – Škot pride na avtobus z velikim kovčkom. Sprevodnik 

mu reče: »Gospod, za vozovnico dva penija, za prtljago štiri penije!« 

Škot tedaj odpre kovček in pravi: »Sine, pojdi ven, tako je ceneje.« 

 

GLOG 
(Crategus levigata)  

 
Zdravilni pripravi z  

glogom se tradicionalno  

uporabljajo pri težavah  

s srcem, nizkem ali  

povišanem krvnem tlaku, aterosklerozi, težavah pri dihanju, omotici in 

kot pomirjevalo. 

Glog krepi delovanje srca (kardiotonično delovanje), širijo žile 

(vazodilatatorno delovanje na koronarne arterije), kar izboljša 

prekrvavitev srčne mišice in znižuje krvni tlak (hipotenzivno 

delovanje). 

Glog vsebuje aktivne snovi z antioksidativnim delovanjem. Plodovi 

vsebujejo eterično olje, tanin, saponin, glikozide in fruktozo ter v 

izjemnih količinah kalij, natrij, kalcij in soli fosforne kisline. 

Je dragoceno zdravilo za srce. Med ugotovitvami, ki opogumljajo, je 

tudi ta, da glog preprečuje infarkt. 

Vsi, ki imajo težave s previsokim tlakom, se želijo zaščititi pred 

nevarnostjo visokega holesterola in zamašitve krvnih žil, ki imajo srčne 

krize, se lahko s polnim zaupanjem zdravijo z glogom.  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Izdala:   Župnije  Štanga, Prežganje, Janče (http://zupnija-stanga.rkc.si) 

odgovarja: Janez Ferlež (031/521-883) E-pošta: janez.ferlez@rkc.si 

 

        
 
 
  
 
 

 
JANUAR 2023 

Začenjamo novo leto 2023. Osebno verjamem, da bo zelo 

uspešno in lepo. Kljub temu, da me je v prejšnjem letu 

doletelo marsikaj takšnega, kar me je kot človeka 

prizadelo, pa vidim, da se ne smem ustavljati ob slabih 

stvareh, ampak imeti vero in upanje na vse najboljše. 

Verjamem v Boga in vem, da bo on storil tako kot je prav. 

Te vere in upanja želim tudi vam. Kljub temu, da pride v 

življenju kaj slabega, se je potrebno ozreti naprej in 

verjeti v Božjo previdnost.  
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ŽELIM VAM SREČNO IN 

BLAGOSLOVLJENO LETO 2023 
  Janez Ferlež, župnik 

Pomembni prazniki v januarju 
Marija Sveta Božja Mati – Novo leto 

Današnji praznik Marije, svete Božje matere, je dejansko najstarejši 

Marijin praznik, podaljšanje božičnega časa. na krščanskem Vzhodu so 

ga obhajali že v 5. stoletju pod imenom spomin Bogorodice, in sicer 

takoj naslednji dan po božiču. Ko so ga prenesli tudi na Zahod, so ga 

obhajali 1. januarja, na božično osmino. Po zapisu evangelista Luka o 

izpolnitvi predpisa Mojzesove postave se je praznik imenoval 

Obrezovanje Gospodovo. Pokoncilske določbe o cerkvenem letu temu 

prazniku vračajo marijanski značaj, kar izraža že samo bogoslužno leto.  

 

Gospodovo razglašenje – 6. januarja 

Današnji praznik, praznik Gospodovega razglašenja ali Sveti trije kralji, 

ima več pomenov. Nekoč je bil – tako kot je še danes v vzhodni cerkvi 

– božič kristjanov. Na Zahodu so za božič določili 25. decembra, ko so 

poganski rimski praznik »nepremagljivega boga sonca« pokristjanili. 

Tako 6. januar ostane. Ampak ta dan naj ne bi ostal prazen. Podarili so 

nam še eno rojstvo, tokrat razglašenje. Svet je večinoma temen in poln 

ugank. Vendar prihaja Odrešenik, prikaže se Jezus in vzame svet v 

svoje roke. In vse, resnično vse se pokaže v popolnoma novi luči. 

Namreč v Jezusovi luči. Tudi brezna, teme, uganke našega življenja. V 

resnici živimo v njegovih rokah. Od tam prihaja luč, če jo želimo videti. 

Največkrat je ne vidimo na prvi pogled ampak ko se naše oči navadijo 

na novo Luč, se nam vse prikaže čisto drugače. Potem vidimo in čutimo 

njegove roke, ki nam kažejo: ne bojte se. In z očmi srca spoznamo: 

Jezus je Bog, ki skrbi za nas.   

 

Jezusov krst – nedelja, 8. januarja 

Jezusov krst nam, kmalu po božičnih praznikih in prazniku 

Gospodovega razglašenja, še enkrat ponazori, da je Bog prišel k nam 

kot človek, da deluje med nami. Poslal je svojega lastnega Sina. In z 

njim je prišel Bog sam.  

To nam Bog še enkrat potrdi s svojimi besedami ob Jezusovem krstu. 

 

Kupite lahko: Marijanski koledar (3 Eur), Družinski koledar 

(1Eur) in Družinsko Pratiko (7 Eur). 

V MESECU DECEMBRU 2022 JE BILO LEPO! 

 

 

  

 

  

 

 

 
                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Na vseh treh farah je Miklavž obdaril 140 otrok. Na Jančah je bilo 

farno žegnanje. V sklopu oratorijskega dneva so otroci bili pri sv. 

spovedi in pripravljali jaslice. Slike jaslic bomo objavili v naslednjem 

župnijskem listu. Pripravlja se nova spletna stran:www.trirajskefare.si 

V bodoče bomo objavili slike na spletni strani, da se bo bolje videlo. 

Tukaj imamo sliko jaslic, ki so bile postavljene pri družini Završnik – 

Lovko (Žnidarjevi) v Račici (naslov Velika Štanga). Vabijo nas, da si 

jih pridemo ogledat. Zelo so nas presenetili tudi ljudski pevci iz 

Hajdine in Prešmentani faloti ter muzikantje iz Stoperc. Imeli smo en 

lep in vesel večer na Prežganju. Bogu hvala! Med nami je bil 

spovednik, tako, da ste lahko opravili sv. spoved. Nekateri ostareli so 



dobili darila od Karitas. Hvala za skrb in pripravo daril. Otroci se s 

pomočjo animatorjev pripravljajo na otroško polnočko.             

27. PET. Angela 18h Prežganje Za + Janeza in 

Apolonijo Gale, 

obl. 

28. SOB. Tomaž 9h Prežganje Za + Dareta 

Avseca 

29. NED.  4.  Nedelja 

med letom 

7.30h 

 

9h 

 

10.30h 

Janče 

 

Štanga 

 

Prežganje 

Za + Frančiško 

Židan 

Za + Stanislava 

Ulčarja, obl. 

Za + Pavlino 

Ulčar 

30. PON. Martina 18h Prežganje Za + Antona 

Vidica 

31. TOR. Janez 18h Štanga Za + Franca 

Trčona 

1.2  SRE.  Brigita 18h  Štanga Za + Doles 

2.2  ČET. Gospodovo 

darovanje 

-Svečnica 

 17h 

  

18h 

Janče 

 

Prežganje 

 Za + Antona 

Birka, obl. 

Za + Barbaro 

Novak, obl. 

3.2  PET. Blaž 18h Prežganje Za + Jožefa 

Jančarja 

4.2 SOB. Oskar 9h Štanga Za + Alojza 

Štrusa, obl. 

 5.2  NED. 5.  Nedelja 

med letom 

7.30h 

9h 

 

10.30h 

Prežganje 

Janče 

 

Štanga 

Za farane 

Za + Lojza Gale 

in + Lazarjeve 

Za + Ignaca in 

Angelo Čož, obl. 

 

Prežganje: Hvala za čiščenje in krašenje cerkve v mesecu 

decembru: VELIKO TREBELJEVO, MALI VRH IN MALO 

TREBELJEVO. V mesecu januarju naprošamo: GOZD REKA. 
 

Štanga: Hvala za čiščenje in krašenje cerkve v decembru: 

JASTREBNIK. V mesecu januarju naprošamo: ŠČIT. 

 

Janče: Hvala za čiščenje in krašenje cerkve v decembru: 

VNAJNARJE. V mesecu januarju naprošamo: DOLGO BRDO 

IN KOŠKE POLJANE . 

 

 

OBVESTILA! 

- V januarju ne bom obiskoval bolnikov na Prežganju, ker sem bil na 

obisku pred Božičem (če mislite, da je kje potreba, me obvestite, bom 

z veseljem prišel). 

- S sobotnimi oratoriji bomo nadaljevali do maja, ko bo zaključno 

srečanje s podelitvijo spričeval in priznanj za tiste, ki so najbolj pridno 

hodili k sv. maši. V januarju bo oratorijski dan v soboto, 28. 1. 

- V soboto, 7. 1. bo srečanje ministrantov na Prežganju. V soboto, 14. 

1. bo srečanje ministrantov v Štangi in v soboto 21. 1. še na Jančah. 

Povsod se dobimo ob 10 uri.  

- V torek, 10. 1. po maši (ob 18h) je srečanje žena s s. Rebeko. Imele 

boste poglabljanje v skrivnosti naše vere. 

- V petek, 13. 1. ob 19 uri bo v kulturnem domu v Štangi koncert 

mešanega pevskega zbora Zvon iz Šmartna pri Litiji. Z njimi bo 

sodeloval tudi župnik Janez. 

- V nedeljo, 15. 1. bo v Štangi slovesnost ob godu sv. Antona 

Puščavnika, imamo namreč stranski oltar, ki je posvečen njemu.  

- Po maši, 15. 1. (maša je 10.30h) bo sestanek za starše 

prvoobhajancev. V Štangi bo 14. maja prvo sveto obhajilo. K prvemu 

svetemu obhajilu bodo pristopili otroci 2 in 3 razreda. 

- Ker druge možnosti ne vidim, je ta dan, 15. 1. tudi na Jančah po maši 

(maša ob 9h) kratki sestanek za starše birmancev. Moramo se 

dogovoriti, kdaj bomo imeli srečanja (verouk) in ob tem vas obveščam, 

da bo na Prežganju duhovni vikend za birmance od 20 do 22. 

januarja. Tam bodo prespali, zato bomo vse dorekli na sestanku. 

- V sklopu šole Eden, ki jo vodi sestra Rebeka, vabim otroke na zimske 

počitnice v dom duhovnosti na Prežganju. Sta dva termina: 

1. od 5 do 8 februarja 2023 in drugi od 8 do 11. februarja. Prijavite se 

lahko pri sestri Rebeki: rebeka.kenda@ssfcr.org ali 070/539-526. Ob 

prijavi napišite: ime in priimek otroka, datum rojstva, naslov bivališča 

in GSM enega od staršev. 

 

 
NOVA SPLETNA STRAN! DELOVATI BO ZAČELA V JANUARJU. 

mailto:rebeka.kenda@ssfcr.org


www.trirajskefare.si 
 

 

1. NED. Marija, 

Sveta Božja 

Mati 

7.30h 

9h 

 

 

10.30h 

Štanga 

Prežganje 

 

 

Janče 

Za farane 

Za+ Manco in 

Antona 

Jelnikar in 

Ano Avsec 

Za + družino 

Bučar 

(Polčkove) 

2. PON. Bazilij in 

Gregor 

18h 

 

18h 

Prežganje 

 

Prežganje 

Za + Karolino 

Omahen, obl. 

Za + Marijo 

Mlakar 

3. TOR. Presveto Jez. 

ime 

18h Prežganje Za + Jožefa 

Jančarja 

4. SRE. Angela 18h Prežganje Za + Stanka 

Janežiča 

5. ČET. Simeon 9h Štanga Za + Ladota 

Avseca in 

verne d. 

6. PET. Gospodovo 

razglašenje 

10h 

 

18h 

Štanga 

 

Prežganje 

Za + Tomažič 

in Bajc 

Za + Marijo 

Bučar 

(Travnar) 

7. SOB. Rajmund 9h Štanga Za + Marijo 

Štrus, obl. 

8. NED. Jezusov krst 7.30h 

9h 

 

10.30h 

Janče 

Štanga 

 

Prežganje 

Za farane 

Za + starše 

Menegalija, 

obl. 

Za + Antona 

Vidica, roj. d., 

god 

9. PON. Julijan 18h Štanga Za zdravje 

10. TOR. Gregor 18h Prežganje Za + Toneta 

Nograška 

11. SRE. Pavlin 18h Prežganje Za + Ivanko 

Gale 

12. ČET. Tatjana 9h Štanga Za + Ladota 

Avseca in 

verne d. 

13. PET.  Hilarij 18h Prežganje Za + Slavko 

Skubic 

14. SOB. Oton 9h Štanga Za + Jožeta 

Avseca, obl. 

15. NED. 2.  Nedelja 

med letom 

7.30h 

 

9h 

 

10.30h 

Prežganje 

 

Janče 

 

Štanga 

Za + Gverina 

Biloslava, obl. 

Za + Katarino 

Zavrl 

Za + Jožeta 

Goršeta, obl. 

16. PON. Marcel 18h Prežganje Za + Karla 

Mlakarja 

17. TOR. Anton 18h Štanga Za + Marijo 

Jug 

18. SRE. Marjeta 18h Prežganje Za + Franca 

Bučarja 

(Travnar) 

19. ČET. Makarij 18h Janče Za + Frančiško 

Židan 

20. PET. Boštjan 18h Prežganje Za + Apolonijo 

Rojc 

21.  SOB. Neža 9h 

 

9h 

Prežganje 

 

Prežganje 

Za + Ivanko 

Gale, roj. d. 

Za + Frančiška 

Groma 

22. NED. 3. Nedelja 

med letom 

7.30h 

 

9h 

 

 

 

10.30h 

Štanga 

 

Prežganje 

 

 

 

Janče 

Za + Franca 

Trčona 

Za + Janeza 

Vojevca, obl., 

ter Sabino in 

Mirota 

Vojevec 



Za + Cirila, 

obl. in vse + 

Kurent 

23. PON. Henrik 18h Prežganje Za + Karolino 

Omahen 

24. TOR. Frančišek 18h Štanga Za + Frančiško 

Stopar 

25. SRE. Spreobrnitev 

ap.  Pavla 

18h Prežganje Za + Mimi 

Končar 

26. ČET. Timotej 18h Prežganje Za + Ivana 

Ilovarja 

 


