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Maše v prihodnjem tednu
15. NED. MED LETOM, 10.7., Šmohorska nedelja
7.00: živi in + farani
9.00: + Ludvik VERBOVŠEK, 4. obl.
ob 10.30 v LAŠKEM NI SV. MAŠE
11.00: Sv. Mohor: + Stanislav KLINAR
       za + in žive iz vasi SLIVNO, MULENCA, MALIČ
PONEDELJEK, 11.7., sv. Benedikt, opat
7.30: + Neža BELEJ
         + Franc MAČEK
         + Stanislav HRIBERŠEK
TOREK, 12.7., sv. Mohor in Fortunat, muč.
19.00:+ Boris TRUPEJ, 30. dan
          + Ivan JAKOPIČ, 30. dan
SREDA, 13.7., sv. Henrik II., cesar
7.30: za verne duše
         + Miroslav ŠRAJ
          + Jože KOS
ČETRTEK, 14.7., sv. Kamil de Lellis, duh., red. ust.
19.00: + Marija GRAČNER 
           + Franc JURKOŠEK

PETEK, 15.7., sv. Bonaventura, škof, c. uč.
7.30: + Marija KUMPIČ, osm.
         + Katarina ZEMLJAK
SOBOTA, 16.7., sv. Karmelska Mati Božja
7.30: + Justina BELAJ, 30. dan
         + Neža DORNIK
16. NED. MED LETOM, 17.7. 
7.00: živi in + farani
9.00: + Franc, Amalija KNEZ
10.30 Marija Gradec: + Tomaž, Stane, Matilda,
            Jože DIACI
PONED., 18.7., sv. Arnold, škof
7.30: za božji blagoslov
         + Marko BELEJ

TOREK, 19.7., sv. Arsenij Veliki, puščavnik 
19.00: + Štefan KRPIČ in Karl KRIŽNIK 
              + Alojzij GOLOUH
SREDA, 20.7., sv. Marjeta Antiohijska, muč. 
7.30: + Miroslav ŠRAJ
         + Katarina KOVAČ
          + Jože KOS
ČETRTEK, 21.7., sv. Danijel, prerok
19.00: + Veronika ZORKO
           + Dragica ŠUSTER
PETEK, 22.7., sv.Marija Magdalena, svetop. ž.
7.30: + Majda HRASTNIK, rodbine 
            HRASTNIK, MAJCEN, KNEZ
19.00: + Ana KUMBERGER
            + Marija KOBLIČ
SOBOTA, 23.7.,  sv. Brigita Švedska, redovnica
19.00: +Alojz, 30. obl., starši GUNZEK, starši
            BEZGOVŠEK, Silva in Rudi
           + Jože TERŠEK
17. NED. MED LETOM, 24. 7., Krištofova n.
7.00: živi in + farani 
9.00: + Jože OJSTERŠEK, obl.
10.30 sv. Krištof: + Jožef KLADNIK

Obnovljen Pušekov križ na Doblatini
Na točki, ko popotniki, s strani  Rifengozda, prvič uz-
remo zvonik Marije Snežne na Svetini, smo v soboto, 
2. julija 2022, blagoslovili popolnoma prenovljen PU-
SEKOV križ. K blagoslovu je povabil sovaščane in so-
rodnike gospodar Kumer Martin. Pred leti je za ta križ 
izdelal korpus in pod njim Marijin kip Martin  Klezin. 
Takrat je bil ta pritrjen na križ, ki ga je obnovil in neko-
liko prestavil že prejšnji rod, ob novem trasiranju  ceste 
na Svetino. Dotrajan hrastov les so sedaj nadomestili 
z novim in mu na tej čudoviti lokaciji uredili okolico. 
Obnovljeno znamenje je lepa priča te krajine, ki ima 
znamenja vere tako lepo posejana po vsej okolici.

Karmelska Mati Božja v cerkvi na Marija Gradcu
 Na gričku nad sotočjem Lahomnice in Savinje, ki prav 
tu naredi velik zavoj v dolino proti Zidanemu Mostu, nas 
pozdravi Marijina upodobitev s škapulirjem.
Škapulir je pri redovnikih del redovnega oblačila. To sta 
dva kvadratna kosa blaga, okrašena s podobo karmelske 
Matere Božje, med seboj povezana s trakovoma, tako da 
en kos visi na prsih, drugi pa na hrbtu – nameščena sta 
pod obleko. Škapulir ni amulet, ampak je zunanje zname-
nje, ki nosilca opominja na posvetitev Mariji, da si v sku-
šnjavah in težavah prizadeva za svetost življenja.



Oratorij 2022

Po dveletnem premoru smo se odločili, da oratorij 
letos bo. Priprave nanj so se začele že aprila, ko 
smo okvirno sestavili animatorsko ekipo. Mladi so 
darovali svoj čas in talente, da smo lahko pripra-
vljeni in z nasmehom na obrazu sprejeli otroke na 
prvi dan oratorija. Letošnji junak je bil sveti Ignacij 
Lojolski. Preko zgodbe o njegovem življenju, smo 
spoznavali vrednote, kot so neustrašnost, razloče-
vanje, romanje, šolanje in služenje. Sveti Ignacij 
nas uči, da je včasih potrebna radikalna sprememba 
življenja, ko se odločamo za Boga, včasih pa je do-
volj biti zvest v malih, vsakdanjih stvareh. Skupaj z 
otroki smo spoznavali, da lahko v življenju služimo 
na najrazličnejše načine. Pomembno je le, da smo 
v služenju povezani z Bogom, saj bomo tako vedno 
delovali v pravem času in na pravi način. Vsak dan 
smo začeli z molitvijo, zapeli himno oratorija ter 
dvignili zastavo. Poleg vsakodnevnih katehez smo 
imeli tudi zanimive delavnice, kjer so otroci ustvar-
jali, kuhali, izdelovali nakit, se učili ministriranja 

in italijanščine ter spoznavali osnove elektronike. 
Veliko smo se tudi igrali in ob žgočem soncu iskali 
senco ter se pogovarjali. Imeli smo vodne igre in 
tekmovanje v viteških igrah za naziv skupina naj-

boljših vitezov. V četrtek smo se odpravili na roma-
nje blaženemu Antonu Martinu Slomšku v Zgornjo 
Rečico. Preko poti smo spoznavali, da romanje ni 
vedno enostavno, je pa na koncu vredno vsega zno-
ja in žuljev. Oratorij smo zaključili s sveto mašo v 
petek popoldne pri kateri so se nam pridružili tudi 

nekateri starši. Nato smo skupaj spustili zastavo in 
pojedli dobrote, ki so jih prinesli starši. Na oratoriju 
je sodelovalo 65 otrok in 17 animatorjev. Čeprav se 
je še nekaj dni pred oratorijem zdelo precej stvari 
nedokončanih in nedorečenih, pa smo z zaupanjem 
v božjo pomoč nadaljevali in se prepustili božjemu 
varstvu. Zato smo sedaj po koncu oratorija hvaležni 
vam starši, ker ste nam zaupali svoje otroke, pred-
vsem pa smo hvaležni Bogu, saj naše zaupanje ni 
bilo zaman. Bog je bil z nami. In naj Bog ostane z 
nami tudi čez poletje, v ušesih naj ostane oratorijska 
himna, v srcu pa geslo oratorija »Za božjo slavo (mi 
živimo)«.                                                           (TV)

Sv. Mohor in Fortunat
 

Najbrž večina pozna Mohorjevo družbo, najstarejšo 
slovensko knjižno založbo, ustanovljeno leta 1851 
na pobudo blaženega škofa Antona Martina Slom-
ška.
In zakaj je novi knjižni družbi izbral za varuha 
prav sv. Mohorja in Fortunata? Sam piše: »Kar 
sta Čehoslovakom brata Ciril in Metod, to je nam 
Slovencem sveti Mohor. Bil je od samega svetega Pe-
tra v našem starodavnem Ogleju za škofa posvečen 
in iz Ogleja se je prisvetila Slovencem zveličavna luč 
svete krščanske vere ... Le v krščanstvu cveti in zori 
prava osrečilna omika; zatorej je prav in spodobno, 
da se društvo, ki nosi in širi med Slovenci pravo 
omiko, po tem apostoli prave omike tudi imenuje 
Društvo sv. Mohorja ...«
Mučenca sveta Mohor in Fortunat sta bila zavetnika 
oglejskega patriarhata. Po stari legendi, ki je bila 
prvič objavljena v spisih langobardskega zgodovi-
narja Pavla Diakona (umrl je leta 799), naj bi oznan-
jal blagovest v Ogleju sam sveti Marko, ki naj bi 
tam napisal svoj evangelij, vodstvo škofije pa izročil 
Hermagorju Mohorju, ki naj bi ga nato sam sveti Pe-
ter posvetil v škofa. Hermagoras-Mohor naj bi sku-
paj z diakonom Fortunatom dal življenje za Kristusa 
pod cesarjem Neronom okoli leta 67.
V Sloveniji sta dve cerkvi sv. Mohorja in 16 cerkva 
Mohorja in Fortunata. Po njih se imenuje več naselij 
Sv. Mohor, Šmohor ali Mohor. (https://katoliska-cerkev.si/sv-
mohor-in-fortunat-2015-2)

Ena izmed teh je tudi podružnično svetišče v laški 
nadžupniji in se po cerkvi imenuje tudi hrib Šmohor. 
Je najstarejša (listine posredno omenjajo že leta 
1421) in najvišje ležeča laška podružnica. Prezbiterij 
in zvonik so ji prizidali v začetku 16. stoletja, med za-
kladi v notranjosti pa so prižnica iz 17. stoletja, glav-
ni oltar iz 18. stoletja in stranska oltarja z baročnimi 
krili iz 19. stoletja.                                                (RM)


