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Maše v prihodnjem tednu
3. VELIKONOČNA NEDELJA, 10.4. 
7.00: živi in + farani
9.00: za zdravje pri ljudeh in pri živini (Belejevi)
10.30: + Silva HROVAT, 15. obl.
           + Jožica in Rozalija ULAGA

PONEDELJEK,11. 4., sv. Stanislav, škof, muč. 
7.30:  + Karel, Jožefa PUŠNIK in  +  iz družin PUŠNIK in FLIS
        +  Jože KLADNIK, 60. obl. in sorodniki
        + Silvester in Amalija HRASTNIK
TOREK, 12.4., sv. Julij I., papež
19.00: + Jožica in Franc LESJAK
            +  Katarina TOVORNIK, osm.
            + Justina GOLOUH, 1. obl.

po maši biblična skupina
SREDA, 13.4., sv. Martin I., papež, muč.
7.30:  + Anton in Ljudmila KOLAR
          + Pavel BOLČINA
ČETRTEK, 14.4., sv. Lambert, škof
19.00: +  Cecilija ŠTORMAN, 30. obl. in rod. ŠTOR MAN
              + Katarina LOKOŠEK, 10. obl. in Andrej
              + Janez ŠKORJA       
PETEK, 15.4., sv. Helena, kn.
7.30:  + Frančiška in Janez KRAŠOVEC
19.00: + Marija DEŽELAK, roj. KLINAR
            + Frančiška PRIVŠEK, 10. obl. in mož Leopold
SOBOTA, 16.4., sv. Bernardka Lurška, red.
19.00: + Rudolf ZEMLJAK in brat Stanko
           + družini PENIČ in PASARIČ
4. VELIKONOČNA NEDELJA, 17.4.     krstna ned.
7.00: živi in + farani
9.00:  + Vera VESELIČ, 20. obl., starši Jožefa in Franc ČEH
10.30: + Pavla VOGA in + rodbina KOZMUS
                + Angela in Izidor BELEJ
15.00: VERA IN LUČ

 

Da bi bili vedno in povsod vstajenjski kristjani.
Iz dneva v dan smo od vseh strani, iz medijev, govo-
ric, pogovorov “bombardirani” z večinoma nega-
tivnimi novicami. Informativne oddaje temeljijo v 
glavnem na novicah o potresih, tsunamijih,vojnah, 
kriminalu, skorumpirani politiki, Cerkvi, ki se ukvarja 
z dvomljivimi posli, ipd. Če smo vsak dan polni nega-
tivnih informacij, se sčasoma tudi ljudje kot družba 
in kot posamezniki spreminjamo v ljudi z negativnim 
razmišljanjem. V ta tok smo hočeš nočeš potegnjeni tu-
dikristjani in tudi župljani naše župnije.

Krščanski odgovor na negativno miselnost je pogled 
preko velikega petka v velikonočno jutro. Vsak izmed 
nas prej ali slej naleti na veliki petek, ko se vse mogoče 
trpljenje zgrne na nas. Vendar ne smemo nikoli dopusti-
ti, da bi ostali v velikem petku, ampak moramo imeti 
v srcu dejstvo, da se vsak veliki petek enkrat konča 
in da prej ali slej nastopi velikonočno jutro. Molimo 
za to, da bi prinašali v svet velikega petka svetlobo 
velikonočnega jutra, ki ga je ustvaril naš Odrešenik Je-
zus Kristus.

Še bolj pa se trudimo doumeti, da prvi Jezusov pozdrav 
apostolom, velja tudi nam v današnjem svetu, v času, ki 
ga živimo. »Mir vam bodi! Ne bojte se!« Ta dva vzklika 
naj nas ta mesec in vedno spremljata skozi življenje, 
zato prosimo za vse tiste med nami, ki so jih prizadele 
bolezni, nesreče in najrazličnejše preizkušnje; za tiste, 
ki jih muči strah, dolgčas in obup; za tiste po zaporih, za 
duševno prizadete, za umirajoče in umrle.
Prosimo za nas same, da bi bili naše župnije veseli. Po-
magaj nam, o Bog, da drug drugega ne bomo mučili z 
dejanji, ki jih navdihuje sovraštvo, da ne bomo sejali 
razdora, temveč se bomo složno trudili za rast božjega 
kraljestva.
Molite tudi za nas duhovnike; za vse tiste, ki so nas za-
pustili in tiste, ki se danes trudimo da bi zastavili svoje 
sile za duhovno rast v naši župniji.
Molimo za župnijo v kateri živimo; za vse naše bližnje, 
da bi vsak od nas našel človeško sožitje in kraj miru. 
Tudi to je prošnja v tednu molitev za duhovne poklice.

Češnja se je znova odela v cvet,   slika podobice pa 
me spominja na sveti misijon v letu 2014. 

Je res samo spomin?
Gospod želi, da bi bilo to ponovno srečanje z Njim, 

na  moji, tvoji - današnji poti v Emavs in letošnji 
prošnji za nove duhovne in redovne poklice.



Znamenja, ki nas nagovarjajo

Nadalejvanje predstavitev znamenj zapisa Anice in Ro-
mana Brečko, ki sta  obiskala naslednja znamenja: 

V Kurjem Grabnu ob hiši Mihaele 
Reberšek je križ. Ta dolina je bila po 
vojni last slivniških kmetov, ki pa se je 
razparcelirala, saj so si rudarji v tej do-
linici postavljali svoje domove. Križ je 
bil obnovljen, a od tega je že nekaj časa 
in spet kliče po obnovi.

ARTENŠKOVA KAPELA
Če zavijemo iz glavne ceste 
Laško Rečica pri avtobusni post-
aji Koren v Kurji Graben, že po 
nekaj metrih zagledamo kapelico. 
Postavil jo je Matevž Juteršek po 
domače Artenškov kmalu po Letu 
1900. Na mestu, kjer jo je post-
avil, je večkrat imel svetlobna 
videnja. Zemlja ni bila njegova, 
pa je prosil lastnika Krašeka, če 

sme postaviti kapelo. Sedaj stoji na zemlji Špilerjevih, 
ki so drugače misleči in so jo želeli podreti, a je niso, ker 
so se Artenškovi pozanimali, da je pod Spomeniškim 
varstvom in se ne sme podreti. Včasih je bil v kapelici 
kip Marije, sedaj je le podoba Brezjanske Matere Božje.

ŠIPKOVA KAPELA Pred tovar-
no FRAGMAT TIM stoji ob cesti 
lepo obnovljena kapela. Pred leti je 
spadala k družini Šipek, ki ima svoj 
dom preko ceste. Leta 2007 pa jo je 
dal obnoviti in jo tudi z zemljiščem 
vred odkupil direktor Žgajnar 
FRAGMAT TIM. Poskrbel je tudi 
za blagoslov. O zgodovini kapelice 
nisva izvedela ničesar.

O naslednjih znamenjih nam je podatke zbral Marko 
PAVČNIK

JENČIČEVI KAPELI  Na 
nekdanji kmetiji Jenčič stojita 
dve kapeli. Prva je posvečena 
Materi Božji in stoji ob cesti 
v Rečico. Zgrajena je bila leta 
1890, in sicer kot zaobljuba 
tedanje družine Šoter. Zapore-
doma so namreč umrli trije 
majhni otroci. Da otroci več 
ne bi umirali, je dala postaviti 
kapelico. Potem se je v družini 
rodilo še pet zdravih otrok. 
Leta 1991 so kapelico obnovi-
li. Od leta 2006 jo vzdržuje in 
krasi družina Pavčnik s Spod-

nje Rečice 120, ki je tudi 
lastnica kapele.

Druga kapela stoji ob poti na 
Šmohor. Zgrajena je bila ok-
rog leta 1800 in je posvečena 
svetemu Jožefu. Po pripove-
dovanju prednikov takrat v 
Laškem še ni bilo železnice. 
Ko je Savinja na veliko 
poplavljala, je segala prav do 
mesta, kjer so v spomin na ta 
dogodek postavili kapelo.
Kapela je bila obnovljena in 
blagoslovljena leta 2000. Od 
leta 2006 jo vzdržuje in krasi 

družina Pavčnik s Spodnje Rečice 120, lastnica te kapele.

Na fasadi stanovanjske hiše  Pavčnikovih 
v Spodnji rečici 120 je v niši kip svetega 
Florijana. Kip so vgradili leta 2005, ko so 
obnavljali hišo in sicer zato, da bi jo sveti 
Florijan varoval pred požarom.

Vstopamo v teden MOLITVE ZA DUHOVNE POKLICE 
2016 Cerkev, mati poklicev, tako nas papež Frančišek 
s svojim pismom za svetovni molitveni dan za duhovne 
poklice vabi k delu in molitvi za poklice. Od 10. do 
17. aprila 2016 obhajamo teden molitve za duhovne 
poklice. Teden molitve, ki doseže svoj vrhunec na četrto 
velikonočno nedeljo, nedeljo Dobrega pastirja, je inten-
ziven, močen čas, dan najprej nam – že poklicanim, da v 
sebi poglobimo življenjsko poklicanost in poživimo dar, 
ki smo ga prejeli, da bi iz njega naredili dar. Ta čas »mini 
duhovnih vaj« je priložnost, da prenovimo svojo zavze-
tost v služenju Bogu in ljudem ter postanemo prepričljivi 
»klicarji«. Teden molitve je klic vernikom vseh gener-
acij, da poživite v sebi krstno milost in prenovite vero 
v Kristusa, ki vas je poklical, da ste deležni njegove 
dediščine, posredniki svetega klica v Cerkvi. Kliče vas, 
da v odprtosti in velikodušnosti globlje zaživite v živem 
dialogu z Bogom in postanete »priče Božjih del«. Cilj to-
rej ni, da v molitvenem tednu »opravimo nekaj molitev« 
in si pomirimo vest do naslednjega leta, ko se soočamo s 
pomanjkanjem poklicev v naši krajevni Cerkvi. V vsakem 
izmed nas naj bi ta čas milosti prebudil in okrepil zavest: 
osebno sem odgovoren za prebujanje, rast in dozorev-
anje poklicev, ker sem poklican, da se tudi po meni širi 
Božje delo odrešenja v ta svet. Po meri prejete milosti. 
Odločitev za zavzeto obhajanje tedna molitve pomeni 
izbrati Kristusa, izbrati življenje, izbrati pot vere, ki 
odrešuje. (Sporočila slovenskih škofi j, Tadej Linasi)
V dekaniji Laško in še posebej v celjski škofi ji smo  na-
govorjeni, preizkušani in vabljeni k molitvi in vzpod-
budnemu načinu življenja.
Na podobici sem našel molitev za duhovne poklice:

“O Jezus, 
moje male žrtve, 
združene s tvojo 
Božjo daritvijo. 

Naj pridobijo Cerkvi 
svete in številne 
duhovniške in 

redovniške poklice.”
Morda se bom ob tej prošnji tudi sam(a) pogovarjal(a) 
z nebeškim Očetom.


