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GENIJ – »Ali se ne zdi tudi vam, da ima moj sin pogosto povsem izvirne 
domislice?« pravi neki oče učitelju. »Vsekakor,« prikima učitelj, »posebno 
pri matematiki!« 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZELIŠČARSKI KOTIČEK 
Meta (Mentha) 
Je bogat vir vitamina A in z dvema jušnima žlicama dnevno vnesemo 

v telo več kot polovico priporočenega dnevnega vnosa tega vitamina. 

Meta je dobra v boju s slabim zadahom (prežvečite nekaj lističev), 

pomaga pri glavobolih (metin čaj) in prebavi, pri težavah z dihali, 

astmi, mozoljavosti in drugih težavah. Esencialno olje poprove mete 

ima pozitiven učinek na telesne sposobnosti, dihanje in krvni tlak. 

 

Sivka (Lavandula) 
Sivka je vse drugo kot le 'lepa' rastlina. Vonj sivke deluje pomirjujoče, 

vsebuje pa tudi antioksidante, polifenole, ki so odlični proti 

napihnjenosti. 
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SEPTEMBER 2020 

 

Razmišljanje ob začetku šolskega leta 
 

Šolsko leto se je začelo. Kupujemo šolske potrebščine, izbiramo med 

svinčniki, peresnicami, radirkami … 

Starši pač želijo, da bo otrok dobro opremljen stopil med šolske klopi, 

da bo imel prav tisto, kar si je želel. In zaželijo si še, da bi se dobro 

učil, da bi povzročal čim manj skrbi in ob koncu šolskega leta prinesel 

dobre ocene. 

Na prvi pogled zelo preprosto! Vendar, kako usodno je lahko za 

otroka, ko ni več samo v domačem okolju, ampak se srečuje z novim, 

drugačnim okoljem v šoli. Otrokovo osebnost začenjajo oblikovati 

drugačni vplivi, ki so lahko takšni ali drugačni. Otroci pa so zelo 

vedoželjni, tako hitro zapadejo pod vpliv okolja, javnega mnenja, 

obenem pa so ranljivi in občutljivi. Starši se sprašujejo, ali so jih 

 
 

Obetajo se nam slabi časi. To je 

šofer finančnega ministrstva. 
 

 

Brez besed 
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dovolj pripravili, da se bodo znali braniti pred slabimi vplivi. Ali so 

poleg polnih torbic šolskih potrebščin in poleg vročih priporočil o 

pridnosti in ubogljivosti napolnili tudi njihova srca? Ali so jim dovolj 

jasno pokazali, kaj mislimo o določenih življenjskih problemih in 

pojavih v družbi? Kakšno vero v Boga smo posredovali otroku? Ko 

vstopa v svet, kjer je redko navzoča misel na Boga, se lahko njegova 

krhka vera hitro zamaje. 

Govorimo o tem, da vlada kriza vrednot. Za koga? Samo za odrasle? 

Ne, z gotovostjo lahko rečemo, da je za otroke veliko bolj nevarna kot 

za ljudi z izoblikovano osebnostjo. Zato moramo poleg izobrazbe dati 

mladim dobro vzgojo in jih opremiti z jasnimi stališči do krščanskih 

vrednot. Potrebno je, da stojimo otrokom vsak dan ob strani in se z 

njimi pogovarjamo. Ne zanašajmo se samo na verouk, saj je vendar 

jasno, da verouk brez verske vzgoje v družini ne more iz otroka 

narediti kristjana. Potrudimo se, da bomo otrokom posvečali dovolj 

časa in dovolj ljubezni in tako gradili temelj, ki ga bodo lahko 

dograjevali učitelji, vzgojitelji in kateheti.  

Naj bo pot naših otrok skozi vrata šolskih učilnic blagoslovljena in naj 

jih spremljajo naše molitve. 

 
MOLITEV PRED NOVIM ŠOLSKIM IN VEROUČNIM LETOM 

 

Dobri Bog. 

Prosim te za 

učitelje, katehete in sošolce, 

prijatelje in znance. 

Varuj jih in bodi 

z nami vsemi. 

Zdaj in vekomaj. 

Amen. 

 

Blaženi Anton Martin Slomšek, 

prosi za nas! 

 

 

BILO JE LEPO 

 
            Umestitev novega župnika na   

            Jančah in v Štangi. Med nami je bil  

                       škof Franci Šuštar. Lepo število  

            vernikov in pohvalno sodelovanje z                     

 branjem in petjem. 

 
                 Na Prežganju smo ob            

                       prazniku Marijinega   

            vnebovzetja imeli  

                       blagoslov zelišč oziroma 

                      zeliščarski praznik. Bog      

            nam je dal čudoviti dan. 

   

       

 
 

Prav tako na Prežganju sem z mnogimi  

ljudmi  od blizu in daleč (tudi sorodniki  

in prijatelji iz Štajerske) praznoval Abrahama,  

ki bi ga moral že aprila. Zaradi korona virusa  

smo to slovesnost prestavljali in jo uspeli  

pospraviti pod streho to nedeljo. Kljub  

slabemu vremenu in previdnosti zaradi  

virusa nam je uspelo. Hvala za vse vaše  

darove. Bogu hvala za 50 blagoslovljenih let. 
 

 

 

 

Na Prežganju smo imeli akcijo  

urejanja okolice, v Štangi pa smo  

imeli kar dve akciji urejanja župnišča.  

Nastala je nova kapela,  

ki še sicer ni končana.  

Odločili smo se, da gremo  

tudi v menjavo oken. 
 



GODOVI IN PRAZNIKI V MESECU SEPTEMBRU 2020 
 
6. 9.: 23. NEDELJA MED LETOM; ANGELSKA; Zaharija, prerok  
7. 9. (ponedeljek): Regina, mučenka 
8. 9. (torek): ROJSTVO DEVICE MARIJA, Mali šmaren 
9. 9. (sreda): Peter Klaver 
10. 9. (četrtek): Nikolaj Toletinski, spokornik 
11. 9. (petek): Bonaventura, redovnik 
12. 9. (sobota): Marijino ime 
13. 9.: 24. NEDELJA MED LETOM; Janez Zlatousti, škof in c. uč. 
14. 9. (ponedeljek): POVIŠANJE SVETEGA KRIŽA 
15. 9. (torek): Žalostna Mati Božja (Dolores) 
16. 9. (sreda): Kornelij in Ciprijan, mučenca 
17. 9. (četrtek): Robert Bellarmino, škof in cerkv. uč.  
18. 9. (petek): Jožef Kupertinski, redovnik, minorit 
19. 9. (sobota): Januarij, škof in mučenec 
20. 9.: 25. NEDELJA MED LETOM; svetniški kandidati 
21. 9. (ponedeljek): Matej, evangelist 
22. 9. (torek): Mavricij, mučenec 
23. 9. (sreda): Pij iz Pietrelcine, pater Pij, kapucin 
24. 9. (četrtek): Anton Martin Slomšek, škof 
25. 9. (petek): Nikolaj, kmet 
26. 9. (sobota): Kozma in Damijan, mučenca 
27. 9.: 26. NEDELJA MED LETOM; Vincencij Pavelski 
28. 9. (ponedeljek): Venčeslav, mučenec 
29. 9. (torek): Mihael, Gabrijel, Rafael, nadangeli 
30. 9. (sreda): Hieronim, duhovnik in cerkv. učitelj 
1. 10. (četrtek): Terezija Deteta Jezusa, devica 
2. 10. (petek): Angeli varuhi 
3. 10. (sobota): Gerard, opat 
4. 10.: 27. NEDELJA MED LETOM; rožnovenska, sv. Frančišek  
 
 
 
 

MAŠE  NA PREŽGANJU V  SEPTEMBRU  2020  
6. 9.:  ob 8h – za farane 
8. 9. /  ob 19h – v čast Materi Božji za vas Volavlje 
11. 9. /  ob 19h – za + Jožeta Parkelj in vse + Pouliceve 
12. 8. / ob 9h – za + Plankovčeve 
13. 9.:  ob 8h – (Trebeljevsko žegnanje) za + Karola Skubica 
in vse + Martinove; ob 10h - za farane 
14. 9. / ob 19h – za + Frančiška Groma 
15. 9. / ob 19h – za + starše Vozelj in Gerčar 
17. 9. / ob 19h – za + Toneta Nograšek, 30. dan 
18. 9. / ob 19h – na čast svetemu Antonu za zdravje 
19. 9. / ob 9h – za + Alojza Žgajnarja 
20. 9.:  ob 8h – za farane;   
23. 9. / ob 19h – za + Marijo Mlakar 
26. 9. / ob 9h – za + Ignaca in Nado Kastelic ter + prednike 
27. 9.:  ob 10h – za farane 
29. 9. / ob 19h – za + Stanka Janežiča 
30. 9. / ob 19h – za + Marijo Mrak, obl. 
2. 10. / ob 19h – za + Marijo Vozelj, obl. 
3. 10. / ob 9h – za + Darkota Kamnikarja, obl. 
4. 10.: ob 8h – za farane 
 

 

HVALA ZA ČIŠČENJE IN KRAŠENJE  
V MESECU AVGUSTU:  
VELIKO TREBELJEVO, MALI VRH  
IN MALO TREBELJEVO.  
V SEPTEMBRU NAPROŠAMO:  
GOZD REKA.  
 

 
 



MAŠE V ŠTANGI V SEPTEMBRU 2020 
6. 9.: ob 10h – za + Bajčeve 
7. 9. / ob 19h – za + Viktorja, obl.,  
Marijo, Metko in Lojzeta Kokalj 
8. 9./ ob 17h – za + Tomažič 
13. 9.: ob 8h – na čast Devici Mariji in sv. Antonu v zahvalo 
20. 9.: ob 10h – za + starše Škulj in Kocjan 
21. 9./ ob 19h – v čast sv. Antonu za zdravje 
22. 9./ ob 19h – za + starše Fortuna 
27. 9.: ob 8h – za + Milko, družino Borštnar in Anžur 
28. 9./ ob 19h – za + starše Pahor 
4. 10.: ob 10h – za vse + Jurčkove 
HVALA ZA ČIŠČENJE CERKVE V AVGUSTU: MALA ŠTANGA IN DRAGOVŠEK 
šT. 1 – 10. ter DRAGOVŠEK  št. 11 – 22. V MESECU SEPTEMBRU 
NAPROŠAMO: dve nedelji ŠČIT in drugi dve nedelji ŠTANGARSKE POLJANE 
št. 1 – 3 a. 
 

MAŠE NA JANČAH V SEPTEMBRU 2020 
5. 9.: ob 19h – za + Marijo Bučar, mlajšo 
9. 9. / ob 19h – za + Antona, obl. ter  
za + Avgusta in Gustelna Pleško 
12. 9.: ob 19h – za + Hribovčeve in + starše 
16. 9.: ob 19h – za + Ljudmilo Jurca, 30. dan  
   in + Marjana Jurca, obl. 
19. 9.: ob 19h – za + Ivana, obl. + starše in + Zavrlove 
25. 9.: ob 19h – za + Marijo in Marjana Križaj, obl.,  
  za + Alojza Gale in Nežo Gale ter + otroke 
26. 9.: ob 19h – za + Staneta Plešica 
3. 10.: ob 19h – za + Jaka Polaka, obl. 
HVALA ZA ČIŠČENJE CERKVE V AVGUSTU: VNAJNARJE, 2. SKUPINA IN 
DOLGO BRDO TER KOŠKE POLJANE, 1. SKUPINA in DOLGO BRDO IN KOŠKE 
POLJANE, 2. SKUPINA. V MESECU SEPTEMBRU NAPROŠAMO: dve nedelji 
GABRJE 1. skupina in drugi dve nedelji GABRJE 2. skupina. 

OZNANILA 
Do druge nedelje v septembru bom poskušal narediti približni načrt za 

verouk. Morda bo potem še kakšen popravek. Z veroukom bomo tako 

verjetno začeli v zadnjem tednu v septembru. 

Ker si moram organizirati verouk v treh farah, prosim da vpišete 

vašega otroka. Da se spoznamo in kakšno rečemo. 

 

V ponedeljek (7. 9.) od 17h do 19h vpis v župnišču v Štangi. 

V torek (8. 9.) od 18h do 19h vpis v župnišču na Prežganju. 

V sredo (9. 9.) od 18h do 19h vpis v župnišču na Jančah. 

 

V slučaju, da imate kakšne druge obveznosti me pokličite in bomo 

uredili po telefonu. 

 
V nedeljo, 13. 9. bo žegnanje v prežganjski podružni cerkvi Povišanja 

Svetega Križa v Velikem Trebeljevem. Takrat bo žegnanjska maša v 

Trebeljevem ob 8h. Ob isti uri je tudi v Štangi, zato bom zaprosil 

kakšnega duhovnika, da bo prevzel mašo v Štangi.  

 
Srečali smo se župnik in mežnarji treh Rajskih župnij. Šli smo skozi 

cerkveno leto, da za vsako župnijo določimo letni program. Ker se bo 

v vsaki župniji dogajalo kaj zanimivega, prosim, da ne tekmujemo 

med sabo, ampak podpremo drug drugega s tem, ko gremo kakšno 

stvar pogledat tudi v drugo faro. Smo le tri Rajske fare. 

 

V mesecu septembru se bomo prvič srečali člani ŽPS. 

Na Jančah, v četrtek, 17. 9. ob 20 uri. 

V Štangi, v četrtek, 24. 9. ob 20 uri. 

Na Prežganju, v četrtek, 1. 10. ob 20 uri. 

 


