
RAZVEDRILO 
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!« 
 

PROFESORSKA – Profesor in njegova žena prideta z družabnega 

večera domov. On zmagoslavno vihti kvišku dva dežnika in pravi: »No, 

žena, kdo je zdaj raztresen? Ti si svoj dežnik pozabila, jaz pa sem se 

spomnil ne samo na mojega, ampak tudi na tvojega!« Žena pa se zgrozi: 

»Ampak, dragi mož, saj s seboj sploh nisva imela dežnikov. » 
 

ZAJTRK – »Peter, ali te ni sram, ko prideš neumit v šolo? Točno se 

vidi, da si za zajtrk jedel jajčka,« reče učiteljica. – »Ni res. Danes pa 

nisem jedel jajčk. To je bilo za zajtrk včeraj.« 

 

ENCIJAN  
Rumeni svišč, Košutnik 

(Gentiana lutea) 
 
Podatki o zdravilnosti  

rumenega svišča segajo  

daleč v zgodovino. V literaturi  

je prvič omenjen v 2. st. pred Kr.,  

ko ga je Ilirski kralj Gentis svetoval kot zdravilo proti kugi. Kasneje je 

starorimski vojaški zdravnik Dioskurid priporočal pripravke iz 

sviščevih korenin pri različnih obolenjih jeter in žolčnika, prav tako pa 

tudi pri ranah, čirih in topih poškodbah. V srednjem veku se je poleg 

omenjenega uporabljal tudi pri vročičnih in prsnih obolenjih. V alpskih 

deželah je svišč slovel kot najboljše zdravilo pri želodčnih in črevesnih 

težavah. Bil je tudi sestavni del teriaka, univerzalnega zdravila.  

Encijan pospešuje izločanje sline, zato je odličen aperitiv, krepi celotno 

telo in pospešuje razmnoževanje belih krvničk, ki so glavna obramba 

telesa pred virusi. Zdravi vnetja in mrzlice.   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

odgovarja: Janez Ferlež (031/521-883) E-pošta: janez.ferlez@rkc.si 
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Mesec molitve za pokojne 
Ko si še mlad in je pred teboj vse življenje, je pokopališka 

pot zate pogosto bolečina, polna odpora.  

Ko pa mine čas in si zaznamovan z življenjskim bojem,  

že malo utrujen …ti pokopališka pot lahko podari še nekaj 

drugega.  

Ne vidiš križev, le imena … in vidiš človeka, ki je bil, 

nekoga, ki si ga poznal le bežno, in drugega, prijatelja, 

že dolga leta. In greš naprej in del preteklosti s teboj. 
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Ti si še tu in mnogi so odšli naprej. Nič zastrašujočega  

ne obremenjuje tvoje poti in tudi temne sence niso skrite, le 

potovanje je, potovanje med včeraj in neznanim jutri. 

Pomembni prazniki v novembru 
Zahvalna nedelja (6. 11.) 

Praznik zahvale je dan hvaležnosti in zahvaljevanja, vendar ne le za 

letino in pridelke, ki jih je dala narava, ampak tudi za druge darove, npr. 

za spoznanje, svobodo, dobroto, dom, čas, vero. Zahvala zajema vse 

naše življenje – vse, kar smo in kar imamo. Cerkev z opozarjanjem na 

pomen zahvale in hvaležnosti Bogu, stvarstvu in ljudem prebuja in 

krepi osnovno razsežnost medsebojnih odnosov in jim daje novo 

kakovost. Najvišja oblika zahvale za kristjane je daritev maše, kjer se 

Bogu Očetu zahvaljujemo za vse, kar nam je podarjeno. Maša je prošnja 

in zahvala ob enem, zato je praznovanje zahvalne nedelje povezano z 

bogoslužnim obredom. 

Zahvala bližnjemu pomeni utrjevanje dobrih vezi in graditev občestva. 

Hvaležnost Bogu spominja na Darovalca dobrega. 

 

Kristus Kralj vesoljstva (20. 11.) 
Božje kraljevanje pomeni dokončno izpolnitev človekovega hrepenenja 

po Bogu in željo, da bi mogel biti združen in povezan z Bogom. To 

kraljevanje je presežen Božji dar. Ob dovršitvi sveta se bo Kristusovo 

gospostvo z njegovim drugim prihodom razodelo v dokončnem 

odrešenju ljudi in v preoblikovanju ustvarjenega sveta. Drugi Kristusov 

prihod za kristjane ni razlog za strah in tesnobo, ampak predvsem povod 

za upanje, veselje in hrepenenje. Dnevi Kristusovega življenja nas 

spomnijo na Kristusovo darovanje za ljudi in njegovo poslanstvo na 

zemlji, praznik Kristusa Kralja pa na zgodovino odrešenja in (ne)vidno 

Božje delovanje v času. 

 

 Adventni čas – Prva adventna nedelja (27. 11.) 
Z adventnim časom v Katoliški cerkvi začenjamo novo cerkveno leto 

in neposredno pripravo na božič. Gospodovo rojstvo in prazniki, ki mu 

sledijo (sv. trije kralji ali obisk treh modrih, Jezusov krst ter Gospodovo 

darovanje v templju ali svečnica), so priložnost za poglobitev vere. 

Veselje ob Novorojenem pomeni veselje ob novem življenju in lahko 

simbolično nagovarja tudi k radosti nad lastnim življenjem. 

 

 

V MESECU OKTOBRU JE BILO LEPO! 

 

 

  

 

  

 

 

 
                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Maša pri kapeli na Jančah. Molitev rožnega venca pri 

družinah: Vozelj, Hajdinjak, Juhant in Bučar. Udeležili ste se 

tudi sosedje in prijatelji. Sestra Rebeka Kenda je začela z 

delom z otroki na Prežganju. Uredila je Dom duhovnih vaj. 1. 

oratorijski dan za veroučence. Uredila se je okolica na 

Prežganju in garaže v Štangi. Imeli smo akcijo žaganja drv v 

Štangi. Fantje iz Štange igrajo v nogometni ligi. Širi se 



animatorska družba. Bogu hvala za vse in vsem, ki ste 

kakorkoli sodelovali, da Tri rajske fare na polno živijo. 
 

MAŠE NA JANČAH V NOVEMBRU 
6. 11.: ob 7. 30h – za + Andreja Jerebiča, ter ostale Jerebič in

   Jožeta Lavriha 

8. 11. / ob 18h – za + stare starše Mihaela in Alojzijo Kurent in 

   ostale sorodnike Skakavnik 

10. 11. / ob 18h – za + Francita Bučar, obl. in vse  Bučar 

11. 11. / ob 18h – za + družino Bučar (Polčkove), obl. 

     ob 18h – za + Frančiško Židan 

13. 11.: ob 9h – za + Marijo in Jerneja Novak, obl.  

   in ostale Vrbičeve 

14. 11. / ob 18h – za + Marijo Obolnar, obl. in + Miklavževe 

20. 11.:ob 10.30h–za + Jožeta in Ano Hribar in+Tomažinove 

21. 11. / ob 18h – za + Frančiško Pleško, obl. in vse + Šuštarjeve 

27. 11.: ob 7. 30h – za + Ivano Toni, obl. 

28. 11. / ob 18h – za + Antona Birka in + Balantove 

4. 12.: ob 8h – za + Martina in Marijo Zavrl, obl. 

 ob 10h – za + Antona in Marijo Marolt  

    iz Vnajnarij, obl. 

 
Hvala za čiščenje in krašenje cerkve v OKTOBRU – GABRJE.   

ZA ČIŠČENJE CERKVE V MESECU NOVEMBRU 

NAPROŠAMO  JANČE IN TUJI GRM. 

 

       Lepo obnovljena 

       notranjost kapele 

       rožnovenske  

       Matere Božje na 

       Jančah, kjer smo 

       imeli mašo na 

       rožnovensko  

       nedeljo. 

 

 

 

 

 
 

OBVESTILA: 

 
Mesec november je mesec, ko molimo za pokojne. Zato je navada, da 

napišete Spomine (ime in priimek pokojnih), ki jih pri nedeljskih mašah 

beremo in molimo za pokojne. Hvala, da ste jih napisali in hvala za dar. 
GOSPOD, DAJ VSEM RAJNIM VEČNI MIR IN POKOJ. 

 

V petek, 18. novembra ob 19h bo v cerkvi v Veliki Štangi koncert 

izjemnega hrvaškega kantavtorja Antonia Tkalca in župnika Janeza 

Ferleža. Oba bova predstavila nekatere svoje pesmi ob spremljavi 

klaviatur in kitare ter s spremljevalnimi vokali. Vabljeni! 

 

V soboto, 26. novembra bo drugi oratorijski dan na Prežganju. 

Zberemo se ob 9. 30h. Tematika: adventni čas, Jezusova mladost. 

Izdelovali bomo adventne venčke. Pri tem prosimo, da nam pridete 

pomagat odrasli. Vabimo pridne roke staršev, vseh, ki ste pripravljeni 

pomagati otrokom pri izdelavi venčkov. Prosimo, da prinesete kakšno 

okrasje in pripomočke za izdelavo venčkov (vrtne škarje, vroča 

pištola…). Tudi člani Karitas ste povabljeni. 

Otroci boste dobili adventni koledar, kjer so adventne zgodbe. 

Naredili pa boste tudi šparovček v katerega boste zbirali kovančke za 

lačne otroke. Šparovčke boste prinesli k jaslicam. Hvala za trud. 

 

Otroška maša bo za župniji Štanga (ob 9h)  

in Prežganje (ob 10. 30h), v nedeljo, 27. 11.  

Na Jančah pa bo v sklopu žegnanja, v nedeljo, 4. 12. ob 10h. 

Takrat bo na Jančah žegnanje ob godu sv. Nikolaja. Maši so ob 8h in 

10h. V Štangi in na Prežganju maši odpadejo. 

 

Bliža se Miklavž. Starši, kupite znamko (10 Eur), da lahko pišemo 

sv. Miklavžu. Poskušajte se prijaviti do Oratorijskega dne (26. 11.). 

Miklavževanje na Prežganju bo v soboto, 3. 12. ob 17h. Na Jančah 

bo v sklopu žegnanja, pri 10 maši, 4. 12. V Štangi pa v nedeljo,  

4. 12. ob 17h. 

 



Je že mogoče kupiti Marijanski koledar (3 Eur), Družinski koledar 

(1Eur) in Družinsko Pratiko (7 Eur). 

 

                 
MAŠE  NA PREŽGANJU V NOVEMBRU 
6. 11.: ob 10.30h – za + starše Antona in Ivanko Jančar, obl.  

      in teto Mici 

7. 11. / ob 18h – za + Selanove iz Volavelj 

9. 11. / ob 18h – za + Alojza Skubica, obl. 

12. 11. / ob 9h – za + Pavleta Kozlevčarja, obl. in + Muzgove 

              ob 9h – za + Pavlino Ulčar, rojstni dan 

13. 11.: ob 7. 30h – za + Stankota Janežiča, god  

    in za + starše Janežič, obl. 

15. 11. / ob 18h – za + Mileno Bonutti, obl. 

16. 11. / ob 18h – za + Pepco Oven, 1. obl.  

17. 11. / ob 18h – za + Karolino Omahen, god 

18. 11. / ob 18h – za + Antona Mohar, obl. 

    ob 18h – za + Apolonijo Rojc 

19. 11. / ob 9h – za + Marijo Škoda, obl. 

20. 11.: ob 9h – za farane 

23. 11. / ob 17h – za + Antona Vidica, 30. dan  

25. 11. / ob 18h – za + Staneta Miklavca, rojstni dan 

    ob 18h – za + Karolino Omahen 

26. 11. / ob 9h – za + Antona Kamnikar, obl.  

27. 11.: ob 10. 30h – za farane 

3. 12. / ob 9h – za + Karla Mlakarja 

4. 12.: maša odpade; vabljeni na žegnanje na Janče 

 
Hvala za čiščenje in krašenje cerkve v mesecu OKTOBRU: 

ZGORNJA BESNICA. V MESECU NOVEMBRU  

NAPROŠAMO: VOLAVLJE 

 

     Rajski vrt in zelišča si  

     bodo pozimi nekoliko odpočila. 

     V Domu duhovnosti, kjer  

     poteka duhovno poglabljanje in 

     življenjska šola za mlade -Eden 

     (pomeni Rajski vrt), ki jo  

     vodi sestra Rebeka, pa bo  

     tudi pozimi zelo živahno.   

     

MAŠE V ŠTANGI V NOVEMBRU 
6. 11.: ob 9h – za + Avsec in Koleša iz Račice 

13. 11.: ob 10. 30h – za + Antona, Valerijo, Frančiško   

   Kozlevčar ter Marijo in Ivana Brunček 

20. 11.: ob 7. 30h – za + Marijo in Antona Gros, obl.  

      in + Cesarjeve 

22. 11. / ob 17h – za + Marijo, obl., Viktorja, Metko  

      in Lojzeta Kokalj 

24. 11. / ob 18h – za + Ignaca Novljan, maša zadušnica 

27. 11.: ob 9h – za + Marijo in Franca Props, obl.  

29. 11. / ob 18 – v zahvalo 

    ob 18h – za + Amalijo Erjavec, 8. obl.  

30. 11. / ob 18h – za + Ano Žagar, obl.  

2. 12. / ob 18h – za + Frančiško in Pavleta Škulj, obl.  

      in vse + Škulj 

4. 12.: maša odpade; vabljeni na žegnanje na Janče 

 

 
Hvala za čiščenje in krašenje cerkve v OKTOBRU – RAČICA IN 

MALA ŠTANGA. V NOVEMBRU NAPROŠAMO: 

DRAGOVŠEK IN ŠIRMANSKI HRIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



Mladi nogometaši iz Štange    Animatorji pri Oratorijskih    

             sobotah 


