
RAZVEDRILO 
 
POMOTA – »Čestitam,« pravi kirurg pacientu, »težko operacijo ste 
odlično prestali!« – »Hvala, gospod doktor! Ampak prišel sem k vam 
čistit okna!« 
 

UMAZANE ROKE – »Zakaj imaš tako umazane roke?« vpraša frizer 
svojega vajenca. »Zato, ker danes še ni bilo nikogar, da bi mu umil 
glavo!« 
 

V OPERI – »Zakaj je bila naša operna pevka nocoj tako besna?« 
vpraša odrski delavec svojega sodelavca. »Zato, ker je dobila samo 
osem šopkov rož.« – »To je vendar kar veliko, zato res ne bi smela biti 
jezna.« – »Že – ampak plačala je deset 
šopkov!« 

 

ZELIŠČNI KOTIČEK 
ŽAJBELJ  

(SALVIA OFFICINALIS)  
Poleg zdravljenja vnete ustne votline in 

žrela, žajbelj učinkuje kot diuretik, pospešuje 

menstruacijo, zdravi rane in ustavlja 

krvavitve, pomaga proti revmi, v kombinaciji z rmanom pa je 

priporočljiv za bolnike s sladkorno boleznijo. Z grgranjem žajblja se 

ohranja ustno higieno in odpravlja neprijeten zadah, in je nasploh 

dober za zdrave zobe.  

Žajbljev čaj  pomirja živce in je dober za prebavo. Žajbelj naj bi 

tudi pomagal doječim materam pri odvajanju dojenja, saj zaužitje 

žajblja vpliva na zmanjšanje izločanja mleka. Žajbelj se uporablja še 

pri glavobolih, slabostih srca. 

Čisti dihala, vneto grlo in žrelo, vnete mandlje, ustno sluznico, zdravi 

pljuča, nahod in katarje. Čaj grgramo.  

Umivanje z žajbljem lase krepi in jim daje lesk. 

Parne kopeli zdravijo mehur in mokrila. 

Živčni ljudje lahko pijejo sladko vino v katero je bil namočen žajbelj 

(10 dni) – po jedi eno žlico. 

--------------------------------------------------------------------------------- 
Izdala:   Župnije  Štanga, Prežganje, Janče;     odgovarja:    p. Janez Ferlež 

(031/521-883) 
E-pošta:    janez.ferlez@rkc.si                          
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MESEC POSVEČEN MARIJI IN ROŽNEMU VENCU 
»Kraljica rožnega venca« 

 

Praznik rožnovenske Matere Božje obhajamo že več kot štiristo let. 

Uvedel ga je Papež Pij V. po zmagi krščanskega brodovja nad turškim 

v pomorski bitki pri Lepantu 7. oktobra 1571. Pred to bitko je papež 

vse verne ljudi prosil, naj z molitvijo rožnega venca kličejo na pomoč 

nebeško Mater. Zmago je pripisal njenemu varstvu, zato je naslednje 

leto določil, naj se v spomin na ta dogodek 7. oktobra obhaja praznik 

Marije Zmagovalke. Njegov naslednik Gregor XII. je spominski dan 

preimenoval v praznik 'naše ljube Gospe rožnega venca'. Papež 

Klemen XII. je praznik razširil na vesoljno Cerkev in določil, naj se 

obhaja prvo nedeljo v oktobru. Med papeži novejšega časa je molitev 

rožnega venca najbolj pospeševal Leon XIII., ki je mesec oktober 

razglasil za 'mesec rožnega venca', v Lavretanske litanije pa je uvedel 

vzklik »Kraljica presvetega rožnega venca, prosi za nas!« Papež sv. 
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Pij X. je že leta 1913 zaukazal, da se god Rožnovenske Matere Božje 

redno obhaja 7. oktobra. Močna spodbuda za molitev rožnega venca 

so bila Marijina prikazovanja v Lurdu in zlasti v Fatimi, kjer se je 

Marija pri zadnjem prikazanju trem pastirčkom predstavila kot 

»Kraljica rožnega venca«.  

 
     Pobožnost molitve rožnega venca, 

     ki je postala vsakdanja duhovna 

     hrana mnogih ljudi, je zrasla iz 

     otroške vere preprostih src pred 

     približno sedemsto leti. Povsod so 

     se je z ljubeznijo oprijeli verniki 

     vseh slojev in vse je obogatila, 

     saj je to čudovita šola življenja s 

     Kristusom pod Marijinim  

     vodstvom.  

 

 

 

V mesecu oktobru je MISIJONSKA NEDELJA (18. 10) 
Misijonska nedelja je praznik zahvale in hvaležnosti za delovanje in 

poslanstvo misijonarjev ter njihovih dobrotnikov in podpornikov 

doma in po svetu. V misijonih trenutno deluje 73 slovenskih 

misijonark in misijonarjev. V Cerkvi na Slovenskem smo hvaležni za 

misijonsko prebujenost ljudi, ki z odgovornostjo zrejo prek meja 

domovine ter z molitvijo in darovi pomagajo pri premagovanju 

revščine, bolezni, nepismenosti ter drugih stisk in težav. 

 

In tudi ŽEGNANJSKA NEDELJA (25. 10) 
Žegnanjska nedelja je nedelja, ko se slovesno praznuje god zavetnika 

cerkve. Ker pa imamo v naši deželi veliko božjih hramov in za 

nekatere nimamo natančnega zapisa dneva posvetitve praznujemo v 

oktobru spomin na posvetitev teh cerkva.  

 

OBVESTILA 

 
Na vseh treh farah smo imeli 1. sejo ŽPS.  

Pri duhovni misli smo se pogovarjali o zakramentih in se seveda 

nismo mogli izogniti korona virusu. Razmere se zelo zaostrujejo in 

smo v nevarnosti da se okužimo. Ob neupoštevanju predpisov so  tudi 

visoke kazni (nošnja mask in razkuževanje rok), zato prosim da bi pri 

mašah imeli maske. 

Do novega leta smo pogledali kaj vse se bo dogajalo. Zaradi treh far in 

enega župnika bodo tudi nekatere spremembe. 

- V soboto, 24. oktobra bo peš romanje do Rajskega vrta na 

Prežganju. Vse bo v znamenju zelišč. Tako bi krenili iz Štange 

(zbiranje pri cerkvi) ob 10h, pešačili do Janč (kratki postanek) in 

potem proti Prežganju. Morda bo na poti še kakšno presenečenje. Ko 

bomo prispeli na Prežganje nas bo tam čakal golaž. Če bodo farani 

Javora za to (lani smo šli od tam), bo en pohod tudi z Javora. 

- Na 1. november (nedelja) bodo popoldanske maše in blagoslov 

grobov: v Štangi ob 13h, na Prežganju ob 15h. Maša na Jančah ne bo 

v soboto ampak v nedeljo ob 10h in bomo opravili blagoslov grobov 

po maši. 

- Na praznik svetega Miklavža, 6. 12. (žegnanje na Jančah), bomo 

imeli na Jančah slovesno sv. mašo v nedeljo ob 10h. Pri tej maši nas 

bo obiskal Miklavž. Za spremembo bo takrat v Štangi »nedeljska 

maša« v soboto (5. 12.) ob 18h. Prav tako nas bo po maši obiskal 

Miklavž. Na Prežganju pa nas bo obiskal Miklavž v soboto ob 16h. 

- POLNOČKE: Otroški polnočki; v Štangi ob 18h, na Prežganju ob 

20h; polnočnice; na Jančah ob 22h, na Prežganju in v Štangi ob 

24h. 

- BOŽIČ: ob 8h maša na Jančah; ob 10h v Štangi in na Prežganju. 

- Maša za ostarele in maziljenje letos zaradi korone virusa odpade, 

imeli pa bomo mašo za zakonce jubilante. V Štangi smo določili 

nedeljo, 18. 10. ob 10h, na Prežganju pa bo po vsej verjetnosti v 

nedeljo, 25. 10. ob 10h (pišem pred ŽPS in še nismo potrdili). 

- Na praznik sv. Štefana (26. 12.) bo maša na Prežganju ob 10h. Po tej 

maši bo blagoslov traktorjev (letos odpadlo zaradi »korone«, in 

bomo poskusili izpeljati na ta dan). Vabljeni s traktorji tudi iz Štange 

in z Janč. 

    



GODOVI IN PRAZNIKI V MESECU OKTOBRU 2020 
 
4. 10.: 27. NEDELJA MED LETOM; rožnovenska, sv. Frančišek  
5. 10. (ponedeljek): Marija Favstina Kowalska, redovnica 
6. 10. (torek): Bruno, redovnik, ustanovitelj kartuzijanov 
7. 10. (sreda): Rožnovenska Mati Božja 
8. 10. (četrtek): Benedikta, devica, mučenka 
9. 10. (petek): Dionizij, škof in tovariši, mučenci 
10. 10. (sobota): Danilo (Danijel), škof 
11. 10.: 28. NEDELJA MED LETOM; Janez XXIII, papež 
12. 10. (ponedeljek): Maksimilijan Celjski, mučenec 
13. 10. (torek): Gerald, vitez 
14. 10. (sreda): Kalist I., papež, mučenec 
15. 10. (četrtek): Terezija Velika (Avilska), devica, cerkv.u. 
16. 10. (petek): Jadviga (Hedvika), kneginja, redovnica 
17. 10. (sobota): Ignacij Antiohijski, škof, mučenec 
18. 10.: 29. NEDELJA MED LETOM; misijonska nedelja 
19. 10. (ponedeljek): Pavel od Križa, duhovnik 
20. 10. (torek): Rozalina, redovnica 
21. 10. (sreda): Uršula, devica, mučenka 
22. 10. (četrtek): Janez Pavel II., papež 
23. 10. (petek): Janez Kapistran, duhovnik 
24. 10. (sobota): Anton Marija Klaret, škof, red. ust. 
25. 10.: 30. NEDELJA MED LETOM; žegnanjska nedelja 
26. 10. (ponedeljek): Lucijan in Marcijan, mučenca 
27. 10. (torek): Sabina Avilska, mučenka 
28. 10. (sreda): Simon in Juda Tadej, apostola 
29. 10. (četrtek): Mihael Rua, duhovnik, redovnik 
30. 10. (petek): Marcel, mučenec 
31. 10. (sobota): Volbenk (Bolfenk), škof; Dan reformacije 
1. 11.: VSI SVETI; Dan spomina na mrtve (d.p.) 
 
 
 
 

MAŠE  NA PREŽGANJU V  OKTOBRU  2020  
4. 10.:  ob 8h – za farane 
5. 10. /  ob 19h – za + Manco in Toneta Mohar 
7. 10. /  ob 19h – za + Lojzeta in Toneta Nograšek 
9. 10. / ob 19h – za + Ajdo Gale in Jožeta Gale 
10. 10./ ob 9h – za + Jožeta Žgajnarja, obl. in + Nežo  
   Žgajnar, obl. 
11. 10.:  ob 10h – za farane 
12. 10. / ob 19h – za + Pavleta Rojc, obl. 
17. 10. / ob 9h – za + Marijo in Alojza Mahkovec 
18. 10.: ob 8h – za farane 
19. 10. / ob 19h – za + Marijo Mlakar 
21. 10. / ob 19h – za + starše Ivanko in Antona, obl. 
23. 10. / ob 19h – za + Žgajnarjeve 
24. 10. / ob 9h – za + Ivanko Gale, 30. dan 
25. 10.:  ob 8h – za farane;   
26. 10. / ob 18h – za + Davida in Karla Slapničar 
28. 10. / ob 18h – za + Lojzeta Ulčarja in vse + Gojzdarjeve 
30. 10. / ob 18h – za + Antona Žagarja, obl. in Alojzijo 
1. 11.:  ob 10h – za + Alojza Ostreža, obl. 
   ob 15h – za + Franca in Jožefo Štrus 
 

 

HVALA ZA ČIŠČENJE IN KRAŠENJE  
V MESECU SEPTEMBRU:  
GOZD REKA.  
V OKTOBRU NAPROŠAMO:  
ZGORNJA BESNICA.  
 

 
 
 



MAŠE V ŠTANGI V OKTOBRU 2020 
4. 10.: ob 10h – za vse + Jurčkove 
11. 10.: ob 8h – za + Frančiško Lukančič,  
   in vse + Lukančič 
13. 10./ ob 19h – za + družini Avsec in Koleša 
16. 10./ ob 19h – za + Danico Šum in Janeza Skubica 
18. 10.: ob 10h – za + Ivana, obl. in Marjana Kokovica 
20. 10./ ob 19h – za zdravje 
22. 10./ ob 19h – za + Avgusta Pleško, obl. 
25. 10.: ob 10h – za + Jaklove in Vrtnikove 
29. 10./ ob 18h – za + Janeza Intiharja, obl. in  
   + Marijo Intihar 
31. 10./ ob 17h – za + družino Mahkovec iz Male Štange 
1. 11.: ob 8h – za + Propsove 
 ob 13h – ni namena 
 
HVALA ZA ČIŠČENJE CERKVE V SEPTEMBRU: ŠČIT  IN ŠTANGARSKE 
POLJANE št. 1 – 3 a V MESECU OKTOBRU NAPROŠAMO: dve nedelji 
ŠTANGARSKE POLJANE št. 4 – 10 in drugi dve nedelji ŠTANGARSKE 
POLJANE št. 12 dalje. 
 

MAŠE NA JANČAH V OKTOBRU 2020 
3. 10.: ob 19h – za + Jaka Polaka, obl. 
6. 10. / ob 19h – za + Alojza in Antonijo Bučar 
10. 10.: ob 19h – za + Marjana Jelnikarja 
14. 10.: ob 19h – za + Alojza Gale, obl. 
17. 10.: ob 19h – za + Alojza Bučarja, obl. 
24. 10.: ob 19h – za + Ljudmilo Jurca 
27. 10./ ob 18h – za + Antona Birk, Terezijo Končar, obl. in 
vse + Špančeve 
31. 10.: ob 19h – za + Tonija Alfonza in + Bratun 
1. 11.: ob 10h – ni namena 

HVALA ZA ČIŠČENJE CERKVE V SEPTEMBRU: GABRJE 1. skupina in GABRJE 
2. skupina.  V MESECU OKTOBRU NAPROŠAMO: dve nedelji JANČE IN TUJI 
GRM in drugi dve nedelji VNAJNARJE 1. skupina. 
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