
RAZVEDRILO 

 
OPRAVIČILO – »Zakaj te včeraj ni bilo v šolo?« – »Ker mi je umrla 

babica.« – »V redu, ampak glej, da se ne ponovi.« 
 

OZKA POT – Ded razlaga vnuku, da se v nebesa pride po zelo ozki poti. 

Vnuk mu reče: »Jaz se bom že nekako prerinil do tja, saj sem majhen in 

gibčen. Kako se boš pa ti?« 
 

MISLI –  »Tinček, kako si mogel sam pojesti vso čokolado? Ali nisi 

nič mislil na svojo sestrico?«  – »Kako da ne. Ves čas sem mislil nanjo 

in se bal, da pride.« 
 

MATEMATIKA –  »Ti je všeč matematika?« – »Seveda!« – »Ja 

koliko let pa imaš?« – »Devet in štiri dvanajstine!« 

 

DOBRA MISEL  

(navadna)  
(Origanum vulgare) 
 

Gojeni sorodnik  

dobre misli je origano.  

Dobra misel ima rožnate cvetove, origano pa bele. Kopeli iz listja dobre 

misli blagodejno delujejo na kožo in pomagajo proti kožnim boleznim, 

tudi luskavici. Čaj iz cvetov in listja pijemo pri želodčni nervozi in 

krčih, uravnava delovanje jeter in izločanje žolča. Pomirja drisko, krepi 

delovanje notranjih organov in živčevja. Pospeši potenje. Priporočajo 

ga za umirjanje močnega kašlja. Dodajajo ga k čajnim mešanicam za 

čaje proti prehladu. Primeren je za spiranje vnete ustne sluznice in grla. 

Kot začimba je origano nepogrešljiv na pici, uporabimo ga lahko za 

začinjanje pečenega mesa in stročnic. Izboljša okus paradižnikovim in 

jajčnim jedem. 

Dobra misel že od nekdaj slovi kot raznolika in blaga zdravilna 

rastlina, o čemer priča že njeno ime. Deluje rahlo pomirjevalno. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

 

        
 
 
  
 
 

 
SEPTEMBER 2022 

 

ZAČETEK NOVEGA ŠOLSKEGA LETA 
Božji dotik v človeku so njegove sposobnosti: ljubiti, misliti, hrepeneti, 

sanjati, upati, verovati … to so njegovi talenti. Vsakemu so dani 

različno. Vsi talenti pa so enakovredni. Število ni pomembno, ker Bog 

gleda na ustvarjalno delo, na podvojitev, ne pa na število sposobnosti v 

človeku. Talenti so v vsakem od nas, v sošolcih, v učiteljih, v 

profesorjih, v starših … Šele v stiku z drugimi se zavemo, kaj nosimo 

v sebi; šele v ustvarjalnem delu se pokažejo zmožnosti našega dela. Ko 

zbiramo pogum, da pokažemo, kaj vemo, da storimo nekaj, se nas 

morda polašča pri srcu strah, toda ravno takrat moramo iz privajenega 

zavetja. 
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Šolanje je podobno dolgemu potovanju, ko moramo potrkati na vsa tuja 

vrata, preden pridemo do svojih, preromati moramo vse zunanje 

svetove, da pridemo nazadnje do najgloblje kamrice. Na tej poti se 

seznanjamo s prijatelji, ki jih prej nismo poznali, in naše srce se širi. 

Pomembni prazniki v septembru 
Angelska nedelja 

Prva nedelja v septembru 

Premnogim kristjanom je misel na angele varuhe v veliko oporo pri 

resnem prizadevanju za življenje po evangeliju. 

Marijino rojstvo 
8. septembra se z veseljem spominjamo rojstva Device Marije, iz 

katere je izšlo Sonce pravičnosti, Kristus, naš Bog. 

Marija se je rodila staršema Joahimu in Ani. Njeno rojstvo je uvod v 

Jezusovo poslanstvo, saj se po njej začenja uveljavljati Božji načrt za 

učlovečenje Božjega Sina. 

Tudi vsak izmed nas ima svoj rojstni dan. Zelo veseli smo darov, ki jih 

ob tej priložnosti prejmemo. Marija svoj praznik tako praznuje prav 8. 

septembra. Prav vsak je povabljen, da jo obdaruje. Zanjo sta najbolj 

osrečujoča darova: vneto srce in goreča ljubezen. Ali ji slednja lahko 

podarimo? 

Povišanje svetega Križa 
Konstantin je dal nad Gospodovim grobom sezidati cerkev 

Kristusovega vstajenja in cerkev Svetega križa, ali kakor navadno 

pravimo cerkev Božjega groba. Cerkvi sta bili med seboj povezani, sta 

bili posvečeni 13. septembra 335. V veličastni cerkvi Božjega groba 

(Svetega križa) so naslednji dan, to je 14. septembra, prvič izpostavili 

relikvijo svetega križa v slovesno češčenje. Od tedaj naprej so vsako 

leto na ta dan praznovali „povišanje svetega križa“. Tako je posvečenje 

dvojne cerkve skupaj z izpostavitvijo ostankov Jezusovega križa bilo 

povod za najstarejši praznik v čast svetemu križu. 

Ta praznik slovesno obhajamo v Velikem Trebeljevem, kjer je 

cerkev Povišanja svetega Križa. Letos bo slovesnost v nedeljo, 11. 

septembra, ko bo sv. maša ob 10h. Vabljeni! 

Rožnovenska nedelja 
7. oktobra 1571 je prišlo do velike pomorske bitke pri Lepantu med 

krščanskim in turškim ladevjem, v kateri je bilo turško ladjevje povsem 

uničeno. Zmago je papež pripisal Marijinemu varstvu, zato je naslednje 

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

'Marije Zmagovalke'. Rožnovenska nedelja je 2. oktobra. V oktobru 

še posebej vabljeni k molitvi rožnega venca. 

 

V MESECU AVGUSTU JE BILO LEPO! 

 

 

  

 

  

 

 

 
                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Vse je bilo srebrno obarvano, saj sem praznoval srebrno 

mašo. 31. 7. v Stopercah, kjer sem pred 25 let praznoval 

novo mašo. Potem pa smo obhajali še ponovitve na 

Prežganju, 15. 8., v Štangi, 21. 8. in na Jančah, 28. 8. 

Iskreno se zahvaljujem vsem, ki ste kakorkoli sodelovali, 

da je vse lepo potekalo. Dobil sem tudi darove. Bog povrni 

za vse. Želel sem praznovati na vseh Treh rajskih farah, 



kjer sem župnik. Ne samo zaradi fešte, ampak, ker tukaj 

ostajam in se spodobi, da smo se skupaj poveselili. 
 

MAŠE NA JANČAH V SEPTEMBRU 

 
4. 9.: ob 7.30h – za + družino Bučar (Polčkove) 

6. 9. / ob 19h – za + Antona Pleško, obl. in vse + Šuštarjeve 

10. 9. / ob 17h – za + Francko, Avgusta Mlakar in vse + 

Rovškove; ob 17h – za + Frančiško Židan 

11. 9.: ob 9h – za + Miklavževe, + Frančiško, Avguština 

Mlakar in + Lovčarjeve 

18. 9.: ob 10.30h – za + Marijo Bučar, mlajšo, god in roj. d.  

25. 9.: ob 7.30h – za + Joži Mahkovic, obl. 

2. 10.: ob 9h – za + Ano Ulčar, obl. in vse + Hribovčeve 

(MAŠA PRI KAPELI) 

 
Hvala za čiščenje in krašenje cerkve v AVGUSTU-VNAJNARJE.   

ZA ČIŠČENJE CERKVE V MESECU SEPTEMBRU 

NAPROŠAMO  DOLGO BRDO IN KOŠKE POLJANE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OBVESTILA: 

- Z mežnarji vseh treh župnij bomo sestavili program za leto 2023 in 

potem bomo izdali pastoralni koledar, ki ga bo lahko vsak dobil. Je 

kar veliko dogodkov, zato se bo potrebno pravi čas začeti nanje 

pripravljati.  

- Začel se je pouk, prav je, da počasi začnemo tudi verouk. Katehetska 

nedelja za Janče bo 18. 9., ko je maša ob 10. 30h. Po tej maši bo tudi 

vpis. Napisati moramo podatke in še kaj. 

Srečanje članov ŽPS (Janče) bo v ponedeljek, 19. 9. ob 19. 30h. 

Katehetska nedelja za Štango in Prežganje pa bo 25. 9. V Štangi ob 

9h, na Prežganju pa ob 10. 30h.  

Vpis na Prežganju bo v ponedeljek, 26. 9. od 17h do 19h. Takrat bo 

maša, po maši ob 19. 30h pa srečanje članov ŽPS (Prežganje). 

Vpis v Štangi bo v torek,  27. 9. od 17h do 19h. Takrat bo maša, po 

maši pa ob 19. 30h srečanje članov ŽPS (Štanga). 

Obravnavali bomo predvsem novo pastoralno leto, zato se bomo z 

gospodarskimi sveti vseh treh župnij srečali naslednji mesec. 

Na rožnovensko nedeljo (2. oktobra), bomo po vseh Treh rajskih farah 

povabili k molitvi rožnega venca. Po vseh treh farah bo potoval 

Marijin kip ob katerem bomo molili rožni venec. Do 2. oktobra se 

javite družine, ki bi ga bile pripravljene sprejeti in bomo naredili 

program za cel mesec oktober. Če bom le mogoče se bo molitve 

udeležil tudi župnik. 

Na rožnovensko nedeljo bo maša na Jančah pri kapeli ob 9h. 

Na katehetsko nedeljo se bomo posebej zahvalili ministrantom. 

Najboljši dobijo pokale, bomo pa sprejeli nove. Naj se otroci 

priključijo ministrantom.  

Začeli bomo tudi srečanja za animatorje s katerimi se bomo začeli 

pripravljati na oratorij 2023. Srečanja bodo vsak mesec po dogovoru. 

Zelo vabim vse, ki ste pevci, da se pridružite zborom. Ne bojte se! 

 

                                   Če bo grozdje vedno  

tako lepo rodilo,  

                           kot letos na Prežganju,  

bomo morali uvesti     



                                                             še Martinovo nedeljo.

  

 

 

MAŠE  NA PREŽGANJU V SEPTEMBRU 

 
4. 9.: ob 10.30h – za farane 

5. 9. / ob 19h – za + Marijo Mlakar, god in roj. dan 

          ob 19h – za + Toneta Nograška 

8. 9.: ob 19h – v čast Materi Božji za vas Volavlje 

         ob 19h – za + Frančiška Groma 

9. 9. / ob 19h – za + Jožeta Parklja in vse + Bundrove 

11. 9.: ob 7. 30h – za farane 

 Trebeljevo ob 10h – za + Karola Skubica in vse + Martinove 

14. 9. / Trebeljevo ob 19h – za + Ivana Ilovarja 

17. 9. / ob 9h – za vse + Plankovčeve in Žgajnarjeve 

            ob 9h – za + Stanka Janežiča 

18. 9.: ob 9h – za + za + Sabino, obl., Janeza in Mirota 

Vojevec; ob 9h - za + Frančiška Groma 

20. 9. / ob 19h – za + Mimi Končar 

21. 9. / ob 19h – za + Antona Kamnikarja, Darkota Kamnikarja 

   in Stankota Janežiča 

23. 9. /ob 19h–za + Jožefa Jančarja, 30. dan  

24. 9. / ob 9h – za + Ivanko Gale, obl. 

25. 9.: ob 10.30h – za + Dragota Šibič, maša zadušnica 

26. 9. / ob 19h – za + Ignaca in Nado Kastelic ter + prednike 

            ob 19h – za + Pavlino Ulčar 

28. 9. / ob 19h – za + Darkota Kamnikarja, obl. 

            ob 19h – za + Karla Mlakarja 

30. 9. / ob 19h – za + Marijo Mrak, obl. 

            ob 19h – za + Franca Bučarja 

1. 10. / ob 9h – za + Stankota Janežiča, rojstni dan 

            ob 9h – za + Apolonijo Rojc 

2. 10.: ob 7.30h – za farane 

 

Hvala za čiščenje in krašenje cerkve v mesecu AVGUSTU 

Veliko Trebeljevo, Malo Trebeljevo, Mali Vrh. V 

MESECU SEPTEMBRU NAPROŠAMO: GOZD REKA 
 

MAŠE V ŠTANGI V SEPTEMBRU 
4. 9.: ob 9h – za + Friderika, obl., Marijo in Ladka Avsec 

7. 9. / ob 19h – za + Ivana Kokovica, obl. in Marjana Kokovica 

11. 9.: ob 10.30h –za + Milko, Anžurjeve in Borštnerjeve 

12. 9. / ob 19h – za + Viktorja, obl., Marijo, Metko  

   in Lojzeta Kokalj 

13. 9. / ob 19h – za + Jožeta Avseca 

16. 9. / ob 19h – za + Ivanko Koleša 

18. 9.: ob 7.30h – za + Alojzija in Štefanijo Pintar, obl. 

19. 9. / ob 19h – za + Franca Trčona 

22. 9. / ob 19h – za + Marijo Jug, obl. 

25. 9.: ob 9h – za + Jožeta in Terezijo Ulčar 

27. 9. / ob 19h – za + Franca in Marijo Gorše 

2. 10.: ob 10.30h – za + Alojza Štrus, obl. 

 
Hvala za čiščenje in krašenje cerkve v AVGUSTU – 

ŠTANGARSKE POLJANE. ZA ČIŠČENJE CERKVE V 

MESECU SEPTEMBRU NAPROŠAMO: VELIKA ŠTANGA.       

                                 

 
 


