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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.« 
 
HOLMES – Slavni detektiv Sherlock Holmes pride v nebesa in najprej po 
imenu pozdravi Adama in Evo. »Kako ste naju tako hitro spoznali?« se čudi 
Adam. »Nič lažjega, saj sta oba brez popka!« 

 

ZELIŠČNI KOTIČEK 

KOROMAČ  

(Foeniculum vulgare) 
Koromač je lahko učinkovit diuretik in potencialno zdravilo za 

zdravljenje hipertenzije. Pogosto se uporablja kot  začimba kadar  

kuhamo težko prebavljive jedi. Poleg tega redči gnoj v bronhijih in 

tako olajšuje izkašljevanje ter se uporablja pri prehladu s kašljanjem, 

posebno pri dojenčkih in majhnih otrocih. 

Koromač  že v črevesju veže maščobe in jim odreže pot do trebuha, 

zadnjice ali bokov. 

Vsebuje tudi veliko vitamina C – kar dvakrat toliko kot enaka količina 

pomaranč, veliko vitamina E, betakarotena in folne kisline. Bogat je z 

železom, kalijem in kalcijem, po hranilni vrednosti pa ga uvrščamo 

med nizkokalorična živila. 

Čaj je mogoče pripraviti iz različnih delov rastline. Pitje 

koromačevega čaja pa vam ne bo pomagalo le pri napihnjenosti, 

ampak je koromač znan po mnogih drugih pozitivnih vplivih na 

zdravje in počutje. Koromač tako pomaga tudi pri čiščenju krvi, 

uravnavanju hormonov, prispeva k zdravju srca in ledvic, olajša 

hujšanje... 
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Praznik vseh svetih in vernih duš 
 

Praznik vseh svetih se praznuje že od 9. stoletja. Svetniki so 
bili zgled ljudem že takrat, ko so živeli, in to so nam še danes. 
Toda na ta dan se jih ne spominjam le zaradi zgleda, temveč 
nas naša vera vanje povezuje z Jezusom Kristusom.  

Mnogi svetniki so nam znani in njihove praznike praznujemo 
med letom. Nekateri svetniki pa po imenih le niso tako znani 
in zato se prav na praznik vseh svetih spomnimo vseh in se 
veselimo, da so pri Bogu tudi neznani skupaj z znanimi. 

Dan po prazniku vseh svetih je dan vseh rajnih. Kristjani na ta 
praznik obiščemo grobove rajnih sorodnikov in prijateljev in 
zanje molimo. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hypertension
http://www.zdravlje.at/bolesti/disajni-putevi/kasalj/20090201/
https://www.zdravje.si/kolcanje-spahovanje-napihnjenost
https://www.zdravje.si/hrana-za-razstrupljanje-ko-telo-potrebuje-ciscenje
mailto:janez.ferlez@rkc.si


Na grobovih prižigamo sveče kot znak upanja in vere, da bo 
tudi nas Bog obudil od mrtvih in sprejel v nebeško kraljestvo. 
Rože, s katerimi ovenčamo in olepšamo grobove, pa so znak 
življenja. Na nagrobnih kamnih pa lahko vidimo poleg imen 
še mnogo znakov vstajenja od mrtvih k novemu življenju: 
žito – križ – alfa in omega – venec – vinska trta … 

 

OBVESTILA 

Zaenkrat bom maševal po vaših namenih sam v 

kapeli ali v cerkvi.  

Tisti, ki ste prinesli Spomine (napisali svoje 

pokojne), jih bomo brali in molili za pokojne takoj, 

ko bomo imeli prve maše z ljudstvom. Hvala tudi za 

vaš dar. Prav tako bom blagoslovil grobove.  

Bojim se, da bodo cerkve zaprte še kar nekaj časa. 

Tudi, če bomo smeli za Božič v cerkev, bodo 

navodila zelo stroga. Kakor koli, želim Vam veliko 

potrpežljivosti v tem težkem času. Tisti, ki ste 

zboleli, pa čim prejšnje okrevanje. Jaz sem zaenkrat 

še zdrav. Hvala Bogu. 

Če bo na koncu meseca novembra že maša z 

ljudstvom, bomo na hitro organizirali 

Miklavževanje. V soboto ob 16h bo prišel Miklavž 

na Prežganje, ob 18h bo maša v Štangi in pri tej maši 

bomo pričakali Miklavža, v nedeljo ob 10h bo maša 

na Jančah (žegnanje ob farnem zavetniku), ter obisk 

Miklavža. SEVEDA VSE TO ODPADE, ČE BO 

STANJE TAKŠNO KOT SEDAJ. 
    

GODOVI IN PRAZNIKI V MESECU NOVEMBRU 2020 
1. 11.: VSI SVETI; Dan spomina na mrtve (d.p.) 
2. 11.: SPOMIN VERNIH RAJNIH 
3. 11. (torek): Martin de Porres 
4. 11. (sreda): Karel Boromejski, škof 
5. 11. (četrtek): Zaharija in Elizabeta, starša Janeza Krstnika 
6. 11. (petek): Lenart, opat 
7. 11. (sobota): Ernest, opat 
8. 11.: 32. NEDELJA MED LETOM, zahvalna 
9. 11. (ponedeljek): Posvetitev Lateranske bazilike 
10. 11. (torek): Leon Veliki, papež 
11. 11. (sreda): Martin, škof 
12. 11. (četrtek): Jozafat, škof 
13. 11. (petek): Stanislav Kostka 
14. 11. (sobota): Nikolaj Tavelić, mučenec 
15. 11.: 33. NEDELJA MED LETOM 
16. 11. (ponedeljek): Marjeta Škotska, kraljica 
17. 11. (torek): Elizabeta Ogrska, redovnica 
18. 11. (sreda): Posvetitev bazilike sv. Petra in Pavla 
19. 11. (četrtek): Matilda, redovnica 
20. 11. (petek): Edmund, kralj 
21. 11. (sobota): Darovanje Device Marije 
22. 11.: NEDELJA KRISTUSA KRALJA 
23. 11. (ponedeljek): Klemen I., papež in mučenec 
24. 11. (torek): Andrej in vietnamski mučenci 
25. 11. (sreda): Katarina Sinajska, mučenka 
26. 11. (četrtek): Valerijan Oglejski, škof 
27. 11. (petek): Virgil in Modest, škofa 
28. 11. (sobota): Katarina Laboure, redovnica 
29. 11.: 1. ADVENTNA NEDELJA 
30. 11. (ponedeljek): Andrej, apostol 
   1. 12. (torek): Eligij, škof 
   2. 12. (sreda): Natalija, mučenka 
   3. 12. (četrtek): Frančišek Ksaver, redovnik 
   4. 12. (petek): Janez Damaščan, duhovnik 
   5. 12. (sobota): Saba, opat 
   6. 12.: 2. ADVENTNA NEDELJA 

 
 



MAŠE  NA PREŽGANJU V  NOVEMBRU  2020  
1. 11.:  ob 10h – za + Alojza Ostreža, obl. 
   ob 15h – za + Franca in Jožefo Štrus  
2. 11. / ob 8h – za + Janeza Godec, obl. 
4. 11. /  ob 18h – za + starše, sestro in brate 
5. 11. /  ob 18h – za + Jožefa Berčona, 30. dan 
7. 11. / ob 9h – za + Ano, obl. in Alojza Berčan 
8. 11.:  ob 8h – za farane 
9. 11. / ob 18h – za + Alojzija Skubica, obl. 
10. 11. / ob 18h – za + Antonijo Jerebič 
11. 11. / ob 18h – za + Mileno Bonutti 
12. 11. / ob 18h – za + Franca Bučarja, ml., obl. 
13. 11. / ob 18h – za + Nado in Ignaca Kastelic 
14. 11. / ob 9h – za + Pavleta Kozlevčarja, obl.  
   in vse + Muzgove 
15. 11.: ob 10h – za farane 
16. 11. / ob 18h – za + Marijo in Antona Mlakar 
17. 11. / ob 18h – za + Jožeta Ostreža 
21. 11. / ob 9h – za + Marijo Škoda, obl. 
22. 11.:  ob 8h – za farane;   
23. 11. /  – za + Jožeta Štrublja 
25. 11. / ob 18h – za + Stanislava Miklavca, roj. dan 
27. 11. / ob 18h – za + Toneta Mohar, obl. 
28. 11. / ob 9h – za + Antona Kamnikarja, obl. 
29. 11.: ob 10h – za farane 
2. 12. / ob 18h – za + starše Hajdinjak 
5. 12. / ob 9h – za + Darinko Rojc 
6. 12.: ob 8h – za farane 
HVALA ZA ČIŠČENJE IN KRAŠENJE V MESECU OKTOBRU:  
ZGORNJA BESNICA.  
V NOVEMBRU NAPROŠAMO: VOLAVLJE.  

 

MAŠE V ŠTANGI V NOVEMBRU 2020 
1. 11.: ob 8h – za + Propsove 
2. 11. / za + iz družine Avsec 
3. 11. / ob 18h – za + Janeza, Ivanko in Milana Maren 
8. 11.: ob 10h – za + Frančiško Lukančič in vse + Lukančič 
15. 11.: ob 8h – za + Franca in Marijo Props, obl. 
18. 11. / ob 17h – za + Marijo, obl., Viktorja,  
   Metko in Lojzeta Kokalj 
22. 11.: ob 10h – za + Marijo in Antona Gros, obl.  
   in Angelo Koželj 
24. 11./ ob 17h – za + Sonjo Čož, obl. 
29. 11.: ob 8h – za + Amalijo Erjavec, obl. 
30. 11./ ob 17h – za + Ulčarjeve 
1. 12. / ob 17h – v dober namen 
5. 12. / ob 18h – za + Jožefa Gorše, obl. 
 
HVALA ZA ČIŠČENJE CERKVE V OKTOBRU:  ŠTANGARSKE POLJANE št. 4 – 
10, ŠTANGARSKE POLJANE št. 12 dalje. V MESECU NOVEMBRU 
NAPROŠAMO: JASTREBNIK, dve nedelji in VELIKA ŠTANGA št. 1-4, drugi 
dve nedelji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MAŠE NA JANČAH V NOVEMBRU 2020 
31. 10.: ob 19h – za + Tonija Alfonza in + Bratun 
1. 11.: ob 10h – za + Antona Bučarja in Alojzijo Bučar 
6. 11. / ob 17h – za + Andreja Jerebiča 
7. 11.: ob 17h – za + Frančiško Pleško, obl. 
14. 11.: ob 17h – za + Martina Zavrl in Marijo, obl. 
19. 11. / ob 17h – za + Marijo Obolnar, obl. in + Miklavževe 
20. 11. / ob 17h – za + Jožeta Hribarja in + Tomažinove 
21. 11.: ob 17h – za vse + Ramiškove 
28. 11.: ob 17h – za + Franca Bučarja, obl. 
4. 12./ ob 17h – za + Milana Bučarja, obl. in Fani Ulbl 
6. 12.: ob 10h – za + Franca Birka, obl. in vse + Kavčkove 
 
HVALA ZA ČIŠČENJE CERKVE V OKTOBRU: JANČE IN TUJI GRM  TER 
VNAJNARJE 1. skupina V MESECU NOVEMBRU NAPROŠAMO: dve nedelji 
VNAJNARJE 2. skupina in dve nedelji DOLGO BRDO IN KOŠKE POLJANE 1. 
skupina. 

 
 

 

 


