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Maše v prihodnjem tednu
10. NEDELJA MED LETOM, 5.6. 
7.00:  + Franc, BarbaraTERŠEK in + BREČKO
9.00:  + Izidor, 1. obl. in Angela BELEJ
10.30: + Karolina, Martin in Ciril BELEJ
PONEDELJEK, 6.6., sv. Norbert, škof
7.30: rajni fant, ki so ga našli
         + Amalija, Alojz ZALOKAR
TOREK, 7.6., sv. Robert, opat
19.00: v zahvalo za 95 let in priprošnja za  še namenjene dni
           +  Jože in Vinko ŽELEZNIK
SREDA, 8.6.,  sv. Medard, škof
7.30: + Zdravko BREČKO
         + Jože KAČIČ
         + Bojan KNEZ 
ČETRTEK, 9.6., sv. Primož in Felicijan, muč.
19.00:  +  Alojzija in Franc FLANDER, obl.
               +  Marjeta POSPEH
PETEK, 10.6., sv. Bogumil, škof
7.30: za pravo vero in pamet vnukov in pravnukov 
19.00: + Maja NOVAK
             + Amalija FRECE
SOBOTA, 11.6.  sv. Barnaba, ap.
11.00: sv. maša v Hudi Jami
19.00:  +  Mihael HRASTNIK, obl., rodbini
          HRASTNIK  in  MAJCEN
               +  Antonija in Pavle  OBREZ 
11. NEDELJA MED LETOM, 12.6.
7.00: živi in + farani
9.00: + Engelberta OJSTERŠEK, 1. obl.
10.30:  +  Jera OJSTERŠEK, 50. obl., Alojz, 40. obl.
             +  Frančiška LOKOŠEK, 40. obl.
PONEDELJEK, 13.6. sv. Anton Padovanski, red.
7.30: + Anton, Terezija KOŠIR
         v zahvalo za 95 let življenja in 62 let 
         skupnega življenja

TOREK, 14.6. sv. Valerij in Rufi n, muč.
19.00:  + Fanika SAJTL, obl., mož Ignac in sorodniki
            + Adolf in Ana ŠANCA
SREDA, 15.6., sv. Vid, muč.
 7.30:  +  Jože KRAJNC, 8. obl. in +  sorodstvo
              + Antonija, Martin  KRAJNC (Brstnik)
ČETRTEK, 16.6. sv. Beno, škof
9.30: Dom starejših Laško
19.00: + Jernej MAČEK, Terezija in Branko
           vsi + in živi MASTENOVI in SEVERJEVI
PETEK, 17.6. sv. Albert, duh.
7.30: + Martina SREBOT
19.00: + Franc, obl. in Marija LEŠEK
           + Štefanija STOPAR
SOBOTA, 18.6.  sv. Marko in Marcelijan, muč.
19.00: + Marija, 10. obl. in Jože TRUPEJ, 20. obl.
             + Ignac HOZJAN, 3. obl. in vsi + družin
             PUŠNIK, HOZJAN
12. NEDELJA MED LETOM, 19.6.   krstna nedelja
7.00: živi in + farani
9.00:  + Franc PFEIFER, obl.
10.30: + Ana, Alojz TERŠEK
            + Jakob in Srečko BEZGOVŠEK (Doblatina)         
15.00: VERA IN LUČ

V mesecu maju smo se 
pogosteje srečavali v 
bogoslužnih prostorih, 
pa tudi pri znamen-
jih, ki so posejana po 
naših župnijah. Veliko 
čudovitih, preprostih, 
a duhovno bogatih tre-
nutkov smo bili deležni. 
Pri eni od svetih maš v 
mesecu maju, ko se je 
mašni namen dotikal 
duhovniške službe, 
sem postal pozoren na 

besedilo, ki ga molimo pri vsaki maši: »Zahvaljujemo se 
ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti.« 
Koliko je v mojem srcu pristne hvaležnosti, brez zasevkov 
rutine, ki jo povzročajo leta? Čutim, da je premorem le to-
liko, kot mi je podeljena zaradi milosti kontakta z Gospo-
dom in občestvom. Mesec junij je čas obletnic posvetitev 
velike večine slovenskih duhovnikov.
Kot duhovnik sem veliko bolj izpolnjen v služenju kot 
pa v občutku žrtvovanja. Prav v služenju se posebej 
približujemo Kristusu. Tako smo duhovniki in laiki upor-
abno orodje, s katerim Gospod podeljuje Božje darove 
in nam podarja tesno povezavo s Kristusom. 
                                                                     vaš župnik

Odmevi na mesec maj
Devetindvajsetega maja smo imeli šmarnice tudi pri Pa-
jkovi kapeli v Gabrnem. Kapelico lurške Božje Matere je 
okrasila Milena Košec in Mariji spletla venec. Zbralo se nas 
je dvainšestdeset romarjev, nekaj tudi iz sosednjih vasi in iz 
Laškega. Pri šmarnicah sta sodelovali Zinka Peganc, ki je 
prebrala šmarnično razmišljanje o sveti Tereziji Deteta Jezu-
sa, in Ema Kovač, ki je poskrbela za petje. Domači in sosed-
je so po končani šmarnični pobožnosti pripravili pogostitev 
in enourno druženje. Ob pogovorih smo se spominjali tudi 
prednikov, ki so postavili to znamenje vernosti in pobožnosti 
in s tem veliko naredili za nas in naše vnuke. Celotno duhov-
no dogajanje in druženje se nam je vtisnilo globoko v srce 
in spomin.                                       Rozalija Grgurič



ZBIRANJE DOBITKOV ZA SREČELOV
KARITAS naše župnije je na seji dne 30. 5. 2016 odločila, 
da na dan sv. birme pripravi  četrti dobrodelni srečelov. Na 
ta način zbrana sredstva bomo namenili kritju računa te-
denske oskrbe socialno ogroženih družin in posameznikov 
s kruhom. Zato se na vse župljane farnega občestva 
obračamo s prošnjo, da nam pomagate zbirati dobitke. Pri 
tem ste lahko zelo izvirni. Sprejemamo dobitke v mate-
rialih ali kot storitve. Lahko je tudi kot del ozimnice ipd. 
Pripravili bomo tudi uradno potrdilo, s katerim boste doka-
zovali legitimnost te dobrodelne prireditve. Dobitke bomo 
zbirali do 31. 8. 2016.
Vse podrobnejše informacije dobite na štev. 031 868 500 ali 
vsak petek, med 9. in 11. uro, v prostorih Župnijske Karitas 
Laško. Se priporočamo za aktivno sodelovanje in pomoč.  
                                           Vodja ŽK Laško, Dragica Cverle       

Vabilo na ORATORIJ 2016
od 26. junija do 1. julija

V nedeljo, 26. junija bo začetek s sveto mašo ob 9.00. 
Po maši se otroci razdelijo v skupine. Program bo trajal 
do 11.30. Predviden program od ponedeljka do petka:
9.00 - začetek v atriju župnišča
9.15 - molitev in dvig zastave
9.30 - ogled igre
10.00 - kateheza
10.45 - delavnice
12.15 - kosilo in pospravljanje
13.15 - igranje po otočkih, sprehod
13.30 - popoldanske igre (izlet,..)
15.45 - zaključek dneva, spust zastave
16.00 - odhod domov
Za prijavo naj starši izpolnijo in podpišejo prijavnico. 
Oddajte jo najkasneje do 20. junija 2016 v zakristiji ali 
župnišču. Prijavite se lahko tudi preko spletne strani: 
www.zupnijalasko.si
Prispevek za oratorij znaša 20,00 € za prvega otroka. Za 
drugega otroka iz družine plačate 10,00 €, za tretjega ali 
več, pa je zastonj.

Prijavnice delimo ob zaključku veroučnega leta. 
Dobite jih lahko tudi v zakristiji in na internetu.                                                             

Tudi naslednja znamenja je opisa-
la  in fotografi rala Lili Klezin

Krenčov križ
Krenčov križ je bil prvotno v prej 
opisani Krenčovi kapeli. Sedaj je 
nameščen na kašči, ki stoji čisto 
blizu kapele.

Križ na 
Črešnjicah

Križ stoji ob poti, ki vodi iz vasi 
Ojstro proti vasi Padež. Prvotno je 
križ stal dosti nižje ob poti (tako 
se spomnijo nekateri). Obnovljen 

je bil leta 1993. Za obnovo so 
poskrbeli lovci, predvsem (že zdaj 

pokojni) Jože Vodišek. 

Tončkova kapelica 
Tončkova kapelica,v njej je lesen kip sv. Jožefa, stoji v 
bližini hiše Reka 22. Ali drugače rečeno, ravno na točki 
kjer meji vas Ojstro z vasjo Reka. Investitorja in pobud-
nika znamenja sta bila Jože Ojsteršek in Jože Lapornik. 

Zaobljubila sta se, da 
bosta postavila kapelico, 
če se bodo gradbena dela 
srečno končala. Za izgrad-
njo dovolj široke ceste 
do hiše je bilo namreč 
potrebno razbiti kar nekaj 
skal in material odpeljati. 
Bogu hvala, da je vse po-
tekalo brez nezgod.
Zanimivo je, da je Jože 
Ojsteršek zelo priganjal 
dela, ki so potekala pri 
izgradnji kapelice in iz-

delavi kipa. Kot da bi slutil, da mu ni več dolgo namen-
jeno živeti. Leta 1993 so bila dela končana. Potem se je 
z blagoslovom odlašalo…
Naslednje leto v mesecu juliju je Jože umrl. Žalujoča 

žena se je v dogovoru z Jožetom Lapornikom odločila 
za blagoslov kapelice na dan, ko smo se vaščani zbrali, 
da bi molili na sedmi večer za pokojnikom. Blagoslov je 
opravil pokojni laški dekan in nadžupnik Jože Horvat. 
Znamenje vzdržuje in krasi lastnica družina Ojsteršek.

---------------------------------------------
Odmevi na šmarnično pobožnost 2016

Spet nabral bi šopek šmarnic, ki Mariji v dar, bi v kapeli-
co na vasi, dal ga na oltar … Ob tej Grozdetovi pesmi 
mi poletijo misli v čas mojega otroštva. V rojstni župniji 
sem kot deklica opazovala teto, ko je krasila kapelo, ki je 
stala ob njeni domačiji. V kapeli je po zaobljubi starega 
ata lep velik kip rožnovenske Matere Božje z Jezuščkom. 
Teta je vsako soboto popoldne končala z delom prej kot 
ostale dni, da je lahko šla ovenčat kapelo. Imela je vedno 
veliko rož. Še sedaj jo vidim, kako je s škarjami reza-
la najlepše cvetove in jih previdno polagala v košaro. 
Jaz pa sem ji v kanglici nesla vodo. Ko sva odhajali h 
kapelici, je vzela s seboj še metlico za čiščenje prahu in 
pajčevine v kapelici. Najprej je kapelico očistila, nato 
je zamenjala cvetje v vazah. Ob večjih praznikih je za-
menjala tudi prt na oltarčku. Ko je končala z delom, je 
postala pred kapelico in se spoštljivo pokrižala.
Vesela sem, da je po tolikih letih kapela mojih spominov 
še vedno lepo vzdrževana in okrašena.
V pogovorih pri popisu naših znamenj sem tudi čutila 
zavzetost in pripravljenost lastnikov, da ohranijo ali 
morda obnovijo kapelice in križe. Ta znamenja so priče 
vernosti naših prednikov in njihovega zaupanja v Božjo 
pomoč in Marijino varstvo. Njihovo vero in zaupanje 
moramo prenašati na mlajše rodove.
Letošnje šmarnice pri vaških kapelicah in križih, kjer se 
je zbiralo lepo število odraslih in mladine, so dokaz, da v 
naših srcih še gori ljubezen do Boga in Marije.
Otroške šmarnice v cerkvi pa so vedno tudi zame poseb-
no doživetje. Veselo petje otrok in njihove prisrčne in 
globoke prošnje mi vedno sežejo do srca. Marijine pete 
litanije s ponavljajočim vzklikom »Sveta Marija, prosi 
za nas«, vse navzoče pri šmarnicah dvignejo kvišku. 
Naši duhovniki, hvala vam za ves vaš trud.  
                                                                    Članica žps


