
MARTINOVA LILIJAMaše v prihodnjem tednu
2. NEDELJA MED LETOM, 15.1. krstna nedelja
7.00: živi in + farani
9.00: + Ana VODIŠEK, 13. obl. in mož Peter, 12. obl.
10.30: + Jakob BIJOL, Pepca BAMBIČ (Ljubljana)
             + Ana, Alojz  TERŠEK
PONEDELJEK, 16.1., sv. Honorat, škof
7.30: + duhovnik Martin BELEJ, 3. obl. in brat Janez 
          + Anika VODIŠEK, 8. dan
          + Marija OJSTERŠEK, 8. dan
TOREK, 17.1., sv. Anton, puščavnik, opat
18.00: + Peter ŠKORJA, 2. obl.
           na čast sv. Antonu za zdravje pri ljudeh in pri živini
            + Antonija in Cecilija LUBEJ
molitvena skupina po maši
SREDA, 18.1., sv. Marjeta Ogrska, kneginja, dominikanka
7.30: + Anton OJSTERŠEK, brat Janez in starši
          + Amalija in Slavko ROKSANDIĆ
          + Gabrijela JAZBINŠEK
ČETRTEK, 19.1., sv. Makarij Alesandrijski, opat
9.30: Dom starejših Laško
18.00: + Karolina BRILI, 8. dan
            + Vincenc KREJAN

18.30: srečanje Alfa - 2
PETEK, 20.1., sv. Fabijan, papež, muč. in Sebastijan, muč.
7.30: + Jože DEŽELAK (Lahomno)
18.00: + Neža in Leopold VERDEV
              + Marjana GLAVICA, 8. dan
SOBOTA, 21.1., sv. Neža (Agnes), devica, mučenka
18.00: + starši Neža in Jakob OJSTERŠEK
       + Peter BOLČINA, obl., žena Vera in starši SVEČNIK 
3. NEDELJA MED LETOM, 22.1. 
7.00: živi in + farani
9.00: + Bernard MEHLE
         + Marjana RAZBORŠEK
10.30: + Marija TRUPI
15.00: VERA IN LUČ
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se hitro posuši. Če pa je teh kapljic veliko, se tudi ka-
men spremeni. Vsak po svoje pomagamo, da ljudje 
daleč stran od velikih mest, tam na koncu blatnih poti, 
začutijo, da niso pozabljeni. 

RAD BI …
»Rad bi pomagal tam, kjer me potrebujejo.

Rad bi delil tistim, ki jim kaj manjka. 
Rad bi opogumljal tiste, ki jih je strah.

Rad bi obrisal solze tistim, ki jočejo.
Rad bi se smejal s tistimi, ki živijo v miru.« 

ČESAR SE MI VESELIMO, RADI  Z DRUGIM DELIMO
 »Z veseljem darujem – življenja rešujem.«

Letos je že 21. leto, odkar v župniji Laško sodelujemo 
v Trikraljevski akciji. Podali smo se na pot po župniji 
Laško. Prebivalcem smo prinašali veselo oznanilo, da 
se nam je rodil Jezus. Božji Sin je prišel na svet neo-
pazno, pri tem ni delal hrupa, ni vzbujal pozornosti, a 
vendar je njegov prihod spremenil svet.  

Zbirali smo sredstva za slovenske misijonarje, ki delu-
jejo po svetu in potrebujejo sredstva za svoje projekte. 
Letos bodo z darovi pomagali pri izgradnji vodnih zbi-
ralnikov, pri prostoru za otroke, za skupine za učenje, 
za prireditve, za zdravstveni center in zdravila ter sani-
tarni material, za šolske razrede in gradnjo hiš za revne 
družine.  Od dobrih ljudi smo v Laškem zbrali za pomoč 
slovenskim misijonarjem 3.700,00 evrov.   
Hvala vsem dobrim ljudem, ki s svojim dobrim, čutečim 
srcem in odprtimi rokami vedno znova pomagate, da 
lahko toliko dobrega naredimo tistim ljudem, ki jih vsi 
drugi pozabijo. Ostanite veseli in nasmejani ljudje, ki 
obvladujejo težave življenja. Hvala vsem, ki ste nas 
lepo sprejeli, prisluhnili in darovali za delo naših misi-
jonarjev. Prav vsak dan v novem letu 2017 vam želimo 
zdravja, miru, veselja, zadovoljstva in Božjega blago-
slova.

Družina Hrastnik iz Reke nad Laškim 
V imenu vseh, ki bodo darove prejeli, pa se v imenu 
župnje zahvaljujem družini Hrastnik, ki s svojim ve-
likim požrtvovalnim delom iz leta v leto zbira prisp-
evke za misijone. Bog povrni za to veliko dobro delo.

Slovenska navada je, da imamo jaslice postavljene 
vse do 2. februarja, svečnice. Naj nas nagaovorijo s 
hvaležnostjo Modri iz laškega svetišča, ob letšnjem 
poročilu o “Trikraljevski akciji “, ki so še vedno vz-
podbuda, da na stiske sodobnega časa odgovarjamo 
z dobroto.



V prejšnji številki župnijskega lista smo se ustavljali ob 
znamenjih na Marija Gradcu. Ostalo nam je v tem za-
selku še eno znamenje, najmlajša kapelica, ki je bila bla-

goslovljena v minulem letu.
Goriškova kapelica
Goriškova kapelica stoji pred 
hišo v Marija Gradcu 27a. Je 
na novo postavljena, pozidana, 
ometana in prepleskana, prekrita 
s strešno opeko. Na vrhu ima 
še majhen zvonik. Posvečena je 
lurški Materi Božji. V nedeljo, 
23. 10. 2016, sva jo blagoslovila 
domača duhovnika. Ob blago-
slovitvi kapelice smo se z mo-
litvijo spomnili sedme obletnice 

tragične smrti Dragice Gorišek. Znamenje je postavil 
lastnik Rado Gorišek.
V neposresdni bližini te kapelice 
je sedaj postavljeno znamenje, ki 
je bilo prvotno nekaj deset metrov 
nižje in že smo v drugi vasi v istem 
strnjenem nizu hiš nad Marija 
Gradcem, ki sedaj nosi uradno ime 
Harje.
Goriškov križ stoji ob cesti, blizu 
hiše v Harju 21. Oče se je zaoblju-
bil, če se srečno vrne domov iz dru-
ge svetovne vojne (bil je v nemški 
vojski in je prebežal k partizanom), 
bo postavil križ. Križ je zabetoni-
ran. V betonu je železen podstavek 
in na njem pritrjen lesen križ. Zadaj 
je obit z lesom, pokrit z valovito nerjavečo streho. Spre-
daj je poslikan z rožami. Na podnožju sta letnici 1954 in 
2005. Prva je letnica postavitve znamenja, druga obno-
vitve in prestavitve na sedanje mesto. Znamenje vzdržuje 
in krasi lastnik Marjan Gorišek.
Cesta v zaselek nad temi hišami je speljana drugod, kra-
jani uradno imenujejov zaselek Harje, nazivajo pa ga tudi 
s starejšim poimenovanjem Bukovje. Še posebej idilično 
pokrajino zaznamujejo tri domačije. Na dveh stanovan-

jskih hišah najdemo hišni znamenji.
Hišno znamenje družine Francija  
Vidica, Harje 19. Ob vhodnih vratih 
je vzidana niša. V njej stoji kipec 
Lurške Marije. Gospodar Franci 
pove, da je bilo pred tem kipom, 
ki so ga pred nekaj leti postavili v 
nišo, drugačna oprava, ki jo še hrani 
v notranjosti doma. Za časa druge 
svetovne vojne so predniki tega pos-
estva, na katerem je živel tudi ključar 

župnijske cerkve, pred vojno vihro hranili v zidanici 
v praznih sodih knjige, ki so jih na varno prestavili iz 
laškega župnišča. Ko je vojna vihra druge svetovne vojne 
minila, pa so lahko ta neprecenljivi zaklad tiskane besede 
vrnili nazaj v prostore župnišča.

Hišno znamenje družine 
Janeza in Pavle Medved, 
Harje 18
Na novo obnovljeni in 
preurejeni dom Medve-
dovih ima v niši kapelico, 
v njej pa tudi kip Lurške 
Marija. Sestavni del kape-
lice je tudi upodobitev 
Svetega Duha v oknu 
trikotne oblike. Lična op-
rema je lepo vzdrževana 
in okrašena.  Gospodarja 

pripovedujeta, da je bila na njihovem posestvu, ki so ga 
kupili starši od Pavle, postavljena preprosta kapelica v 
zaselku. Po vojni je bila v zelo slabem stanju in se je ok-
rog leta 1954 tudi podrla. V njej je bil zelo dotrajan lesen 
Marijin kip. Ko so delali fasado na hiši, pa so v spomin 
na porušeno kapelico okrog leta 2000 v priprošnji Mariji 
postavili to hišno znamenje. Marijo so si oskrbeli na ro-
manju na Brezjah.

Oberžanov križ
Nad tem zaselkom nas vodi cesta še višje, mimo opuščene 
domačije Gorišek-Žohar, koder so si uredili svoja 
domovanja za urice oddiha nekateri iz doline. Tako smo 
pred leti ob gozdni jasi z mašno daritvijo blagoslovili 

TRIKRALJEVSKA AKCIJA V SLOVENIJI

Sadovi lanske 2015/16 Trikraljevske akcije so nasled-
nji: skupaj v celi Sloveniji se je zbralo 356.133,00 ev-
rov, ki so jih namenili slovenskim misijonarjem: na 
Salomonovih otokih Poloni Berlec za vzgojni center in 
otroški vrtec, v Kanadi s. Dorici Sever za opremo pro-
storov, v Senegal s. Poloni Švigelj za župnijsko dvora-
no, v Braziliji s. Agati Kociper za delavnice za otroke, 
na Madagaskarju Jožetu Adamiču in Tonetu Kerinu za 
osnovno šolo in Janezu Krmelju za licej, ter Ukrajini 
Tomažu Mavriču za opremo centra. 

Letošnje leto pa bodo sredstva akcije namenjena misi-
jonarjem: na Madagaskarju, v Ukrajini, Borundiju, 
Ugandi in Albaniji. 

Praznovanje Treh Kraljev nas lahko navda s ponosom, 
da lahko skupaj nekaj naredimo. Vsi skupaj smo da-
rovali za otroke in družine po vsem svetu. Marsikdo si 
postavlja vprašanje: “Ali se bo kaj spremenilo?” Ne bo 
se spremenilo takoj. Toda, če hočemo priti do nekega 
cilja, je treba vedeti, kaj hočemo in vztrajati. Darovanje 
je kot kapljica vode. Ena kapljica, ki pade na kamen, 

križ Alojza Oberžana. 
Korpus je lep odlitek 
v kovino, ki ga izde-
lujejo v naših krajih. 
Pritrjen je na masiv-
nem lesu, pokrit z ne 
enakostranično streho 
iz pločevine in ima 
umetno kovaško iz-
delano oporo. Klopca 
pod križem kar vabi k 
oddihu in molitvi. 

Vas Harje ima še nekaj znamenj. Ta bodo predstavlje-
na prihodnjič.


