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Maše v prihodnjem tednu
5. POSTNA NEDELJA, 13. 3.
 7.00:  živi in rajni farani
 9.00: + starši Helena, Alojz in Vinko 
                   VREČKO ter Marjana RAZBORŠEK 
10.30:  + Janez DEŽELAK, brat, sestra in starši
15.00: križev pot k sv. Mihaelu, in srečanje Vere in luči
PONEDELJEK, 14. 3. sv. Matilda, kr.
7.30: +  Jože ŽABERL
          + Anton in Ljudmila KOLAR  
          + Angela, Izidor BELEJ
TOREK, 15. 3. sv. Ludovika, red.; sv. Klemen, red.  
18.00: + Marija DEŽELAK, 30. dan
            + Pepca BAMBIČ in Jakob BIOL

po maši biblična skupina
SREDA, 16. 3. sv. Hilarij Oglejski, škof
7.30: + mož Jože KRAJNC, 30. obl., sin Martin,
             23. obl. in ostali sorodniki iz Brstnika
 18.00: +  Marija ZELIČ in Martin
             + Rudi CENTRIH, 6. obl.
                        po maši 6. kateheza: Pomnožitev kruha
ČETRTEK, 17. 3. sv. Patrik, škof 
 9.30: Dom starejših Laško
18.00: + Olga, Martin TERŠEK, starši ADAMIČ
            +  Drago in Jolanka URANKAR
PETEK, 18.3. + sv. Ciril Jeruzalemski, škof 
7.30: + Fanika DEŽAN, 4. obl., sin Srečko.19. obl., starši 
            Marija in Rudi DEŽAN, Alojzija, Franc GUNZEK
18.00: +  Jožef in Marija OJSTERŠEK
            + Leopold GRACAR (Marija Gradec)
SOBOTA, 19. 3. sv. Jožef, Jezusov rednik
7.00: + družina MEHLE
10.30:  + Jože KLEZIN, brat Ivan in starši
18.00:  + Jože SLAPŠAK, Franc in starši
            + Jože TERŠEK

6. POSTNA NEDELJA, 20. 3.  krstna nedelja
7.00: + Andrej KOVAČ
9.00: + Jožef, Marija KOKOTEC, sin Jožef in
         Alojzija KOS
10.30: + Terezija TERŠEK, 40. obl., mož, starši
           TERŠEK in SAJTL
           + Jože OJSTERŠEK

bilo žrtev Hirošime. Ustni viri prebivalcev te doline, ki so kar 
verodostojni, so približno enaki. Tragedija teh mučenikov se je 
začela zadnjo nedeljo v mesecu maju, in sicer 30. maja. Ko so 
prebivalci te doline šli k maši v Laško, so opazili ob cestah ve-
liko partizanov. Ko so se vračali, so vojaki imeli tovornjake, na 
katerih so klečali domobranci. S puškinimi kopiti so jih silili, da 
so vpili: »Mi smo izdajalci slovenskega naroda!« Proti večeru 
so tovornjaki odhajali prazni. Ta dan je bilo pomorjenih ve-
liko domobrancev, ki so jih pripeljali iz raznih krajev, Kranja, 
Velenja, Slovenj Gradca… V tem času se je krhalo prijateljstvo 
med zavezniki v Trstu, Gorici, Julijski krajini, umakniti so se 
morali tudi s Koroške. Edina rešitev je bila njihov pokol, in to 
čim prej. Koliko je na tem kraju teharskih žrtev, se ne ve, menijo 
pa, da jih je več kot polovica. Največ mučenikov je bilo hrvaških 
civilistov, moških in žensk vseh starosti, med Nemci pa je bilo 
največ ofi cirjev. Pisnih virov o tem ni, zapisovalci zgodovine se 
ne spomnijo ničesar več. Ostalo jim je samo sovraštvo.
Krajani so kapelo postavili v spomin vsem žrtvam. Menili so, 
da bo kapela kraj molitve, premišljevanja, kesanja in pomiritve 
med različno mislečimi ljudmi. Zdi se, da so se zmotili. Napisi 
na stenah kapelice oznanjajo samo smrt. Tako so po osvobodit-
vi pisali komsomolci po zidovih cerkva in župnišč, po breznih in 
grapah, po rudarskih rovih pa sejali smrt.
Stroški kapele še niso poravnani, pa je že uničena. Zato bo 
verjetno še dolgo ostalo tako, kot je, in bo kar lepa popotnica 
zdajšnji vladi in vladni koaliciji na poti v Evropo. Stanje kape-
lice je jasen obraz naše obče civilizacijske kulture in spoštovanja 
pokojnih. Polna brezna človeških kosti so še brez pravice do 
križa in groba, zato dvomimo, da nas takšne, kakršni smo, Ev-
ropa z veseljem pričakuje.
Kaj se bo zgodilo s to kapelico, lahko le s strahom pričakujemo. 
Nam nemočnim ostane samo to, da prosimo Boga za njeno 
ohranitev.
V teh desetletjih kapelica ni bila več žrtev vandalizma.

Znamenje  za tiho nedeljo  nam z napisom iz kapelice  
kliče: “Ultra cineres hostium ira non superest”.

“Do nasprotnikovih strohnjenih kosti nimamo več sovraštva”.



Nadaljujmo z molitveno spodbudo Škofi jske Karitas 
Celje za peti teden letošnjega postnega časa.
- Dvomljivcem prav svetovati
Molitveni nameni:
- prosimo, da bi znali krščansko upanje prinašati 
vsem, ki dvomijo in tavajo v brezupu,
- prosimo za milost poživljenega upanja, da ne bi 
nikoli dvomili o smislu svojega življenja,
- prosimo za dar umnosti, da bi znali jokati z 
jokajočimi in se veseliti z radostnimi,
- prosimo za pogum, da bi zmogli živeti kot veseli in 
radostni ljudje,
- prosimo za dar čuječnosti, da bi opazili brate in se-
stre v stiski.

Postni izziv:
Obiščem nekoga, ki je bolan ali osamljen.
Morda je med nami kdo, ki bi mu lahko podarili 
Sočutin. Saj se ga verjetno še spomnite. Tudi nas la-
hko nagovori kot spodbuda nekdanjih obljub, ki smo 
si jih zadali ob misijonu, zdaj pa mineva že druga 
obletnica teh blagoslovljenih dni.

 ...........................................
Že v minulem župnijskem listu smo vabili k akcijam  
letošnjega postnega časa: 
Postna skromnost je lahko prihranek za nekoga, ki nima tol-
iko kot MI.  Čeprav skromen denarni prihranek, naj postane 
naš POSTNI DAR  za žejne, lačne, bolne in premražene 
ljudi, za katere skrbi Karitas. 

Naj nas nagovori tudi PAPIRNATA VREČKA, preko kat-
ere zbiramo hrano za uboge med nami, vse do VELIKEGA 
ČETRTKA. 

Svoje usmiljenje in dobroto bomo lahko izrazili tudi s PRO-
STOVOLJNIM PRISPEVKOM za OLJČNE VEJICE, ki 
bodo na voljo na tiho nedeljo.

Preživimo letošnji postni čas s srcem usmiljenega Samari-
jana. Zazrimo se v proseče oči tistih, ki čakajo, da se jih 
nekdo usmili. Bodimo to mi, da bo z nami lahko usmiljen 
tudi BOG.

Minulo sredo smo pri katehezi razmišljali ob sve-
topisemski Samarijanki, ki se ob vodnjaku sreča z 
Jezusom. Jezusova ponudba “žive vode” nam daje  
možnost odložiti nevidno težo greha z naših ramen. 
Odrešujoča je zavest, da spoved ni ponižujoča, ampak 
ravno nasprotno - osvobodi nas marsikaterih notranjih 
ran, ki se jih lahko ozdravimo v zakramentu sprave. 
Vendar pri vsem tem smo potrebni narediti nekaj ko-
rakov.

Priprava na spoved
- Vzemi si čas za pripravo na spoved! Spoved je 
srečanje s Kristusom!  Umiri se ali pa se za nekaj časa 
umakni v samoto.
- Prosi Boga za milost, da bi se dobro pripravil na za-
krament sprave. 
- Premisli, ali pustiš svoji vesti, da ti govori, ali ti glas 
vesti morda preglasi javno mnenje!
- Vprašaj se iskreno, ali si res pripravljen opustiti svo-
je grešne navade in začeti novo življenje! 
- Premisli, kateri grehi te najbolj težijo!
- Poskušaj odkriti svoje zastarele grešne navade, iz 
katerih poganjajo drugi grehi!
- Premisli, kam te vodi dosedanja življenjska pot:  ¬k 
Bogu ali proč od Boga?
- Prosi Boga za milost kesanja in spreobrnjenja, obe-
nem pa od srca odpusti vsem, ki so te razžalili. 
- Sklep za življenje, ki ga narediš v pogovoru z Je-
zusom, naj bo dovolj stvaren. Naj bo znamenje  
odločitve, da hočeš odslej živeti novo življenje lju-
bezni do Boga in do bližnjega. 

Premisli o sebi in svojem odnosu do sebe, do drugih, 
do Boga in do stvarstva.

Da bi bilo to delo položeno v božje naročje, lahko s 
svojimi besedami ali pa takole prosiš Gospoda:

Molitev za izpraševanje vesti
O Bog, kličeš me iz teme v svojo čudovito svetlobo, od 
laži k resnici, iz smrti v življenje. Podari mi svojega 
Svetega Duha, ki naj odpre moja ušesa in opogumi 
moje srce, da bom spoznal, kako je z menoj, in se trd-
no držal tvoje poti ter zares živel kot kristjan. Amen.

V tem postnem času se srečujemo z znamenji, ki so še prav 
posebej zaznamovala laško župnijo  in nas hkrati vabijo h glo-
bokemu premisleku  in globlji spravi z Bogom. V zapovedi 
ljubezni do Boga in enaki ljubezni do bližnjega, ki jo Jezus 
postavlja kot prvo zapoved, je gotovo “svetost življenja”. Skozi 
vso človeško zgodovino je bil greh, ki se je zgodil z umorom 
brata Abela po rokah Kajna še posebej zaznamovan. Po ustnem 
izročilu je zabeleženo, da se je zaradi uboja, ki se je zgodil v tej 
dolini po prvi svetovni vojni postavil JAKOPIČEV KRIŽ. 
V naši župniji in v slovenskem prostoru nas na to grozodejstvo 
v minulem stoletju spomni  rečiška dolina z Barbarinim rovom 
v Hudi Jami. 

Kjer je cestni odcep za 
Šmohor, stoji Jakopičeva 
hiša. Križ s kipcem Marije 
je bil postavljen  med prvo 
in drugo svetovno vojno. 
Prvotno je stal bliže hiši. 
Sedaj je nameščen na 
škarpi. Kot smo izvedeli, so 
se na tem mestu malo pred I. 
svetovno vojno  fantje stepli. 
Ubili so MALŠKEGA fanta 
iz Mulence. To se je zgodilo 
na sveti večer, ko so ljudje 
hodili k polnočnici. Takrat-
ni  nadžupnik dr. Kruljc je 
zaradi tega dogodka za več 
let prepovedal polnočnice.    
(Vir: Anica, Roman Brečko)

Zaradi množičnih pobojev je bila v letu 1991 pred Barbarinim 
rovom postavljena spominska kapelica. Takratni časopis je 
kmalu po postavitvi in blagoslovu kapelice zapisal.
Kapelico je Društvo za ureditev zamolčanih grobov postavilo 
z vso potrebno dokumentacijo v spomin mučenikom v rudniku 
Barbarin rov, njegovi okolici in posmrtnim ostankom, ki so jih 
odpeljali neznano kam. Oblast jim je vzela življenje v maju, ju-
niju in juliju leta 1945 zaradi ideje razrednega sovraštva, ki je 
prezirala vse Božje in človeške postave.
Za osvetlitev tega strašnega nečloveškega dejanja v tej slov-
enski Hirošimi, saj je v teh treh mesecih moralo v Sloveniji 
umreti mučeniške smrti več deset tisoč ljudi, torej več, kot je 


