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Maše v prihodnjem tednu

5. BINKOŠTI, 15. 5. krstna nedelja
7.00: živi in + farani
9.00: + Martina KLADNIK in  sorodstvo
10.30:  +  Rozalija KRAJNC, 2. obl. in vsi KRAJN-
                  ČEVI
              + dva Leopolda in Marija GRAČNER
15.00: VERA IN LUČ
PONEDELJEK, 16.5. Marija, Mati Cerkve
7.30: + Amalija in Silvester HRSTNIK
10.30 sv. Mihael: + Vnko DRNOVŠEK, 10. obl.
                             in JARHOVI
19.00:+ Peter ŠKORJA 
TOREK, 17. 5. sv. Jošt, puš.
19.00:  + Anton OJSTERŠEK, obl. (Tevče)             
             + Albina ŠRAML

po maši molitvena skupina
SREDA, 18. 5. sv. Janez I., papež, muč.
7.30: v zahvalo za uslišano prošnjo 
19.00: + starši, bratje in sestre CERAR
           + Marijana RAZBORŠEK
ČETRTEK, 19.5. sv. Urban I., papež
19.00: + starši Alojzija, 5. obl. in Franc GUNZEK,
           Fanika DEŽAN in sin Srečko
           +  Stanislava STARC
PETEK, 20. 5. sv. Bernardin, duh. 
7.30: + Angela in Izidor BELEJ
19.00: + Marija KLADNIK, 5. obl. in Ernest ter za 
             zdravje v družini
               + Vinko ŽELEZNIK, 30. dan in sin Jože
SOBOTA, 21.5. sv. Krištof , muč. - kvatre
19.00: + starši Ferdinand in Rozalija ŽELEZNIK in
             sorodstvo
           + Milan JAZBINŠEK, 2. obl. in Emil

 SVETA TROJICA, 22.5.  Prvo sveto obhajilo
7.00: živi in + farani
9.00: + Ivana HORVAT, Jernej, starši 
MARINKO, starši ŠRAJ, brat Vinko in Štefka
10.30:  pvoobhajanci, njihovi starši in botri
           + starši BELEJ in BURGER

Šmarnične pobožnosti

Pogled na koledar mi pove kako globoko smo že v mes-
ecu maju. V dveh nedeljah smo uresničevali, kar smo  
sklenili na seji ŽPS, da oživimo duhovno druženje v 
Marijinem mesecu po naših vaseh. Veselim se z vsemi, 
ki se trudite s svojo iznajdljivostjo in s tem prenašate 
starodavno izročilo svojih prednikov. Iz teh druženj, ki 
jih organizirate laiki, se bodo v prihodnjih desetletjih 
lahko marsikje razvili sodelavci bogoslužij, če se bo 
upad duhovnih poklicev naprej nadaljeval. Ker trenutno 
iz Laškega upravljamo pet župnij, občutimo in slutimo 
kolikšne težave nas čakajo v prihodnjih letih.  Lahko-
predvidevamo kako veliko pomanjkanje duhovnikov 
prihaja in skušajmo ob ljudskih pobožnostih usmer-
jati občestva k druženju z namenom duhovne krepitve 
vernih med seboj. Med tem pa iz vrst laikov oblikovati 
osebnosti, ki bodo v prihodnje lahko oblikovali tudi ne-
deljska bogoslužja v cerkvah ali podružnicah, ko ne bo 
na razpolago duhovnika za vsako nedeljsko mašo. Tudi 
v misli na te čase, se letošnja druženja ob kapelicah in 
križih v mesecu maju razvrščajo v zaupanju na prihod-
njo versko prakso.
Tretjo nedeljo v mesecu maju, 15. 5., bodo šmarnice v 
vasi STOPCE pri ZEMETOVI kapeli, ob 16.00.
Na SPODNJI REČICI pri BEZGOVŠKOVI kapeli ob 
17.00.
V RADOBLJAH bodo šmarnice 22. maja, ob 18. uri pri 
VETRIHOVI kapeli, 29. maja pa pri njihovem križu v 
Plazovju.
Prisrčno vabljeni vsi, ki zaupate v Marijino varstvo in 
pomoč, da se ob pesmi, molitvi, prebiranju šmarnic zbe-
rete in s tem obudite šmarnično pobožnost.

Binkoštni dogodek in jezikovni problemi

Vam je že kdo zastavil vprašanje: “Svetega Duha si prej-
el, zakaj ne govoriš v vseh jezikih?”
Če te je praznovanje velike noči v letošnjem letu us-
miljenja  nagovorilo, potem upravičeno priznaš, da se 
te govorice učiš in da si z binkoštnim praznikom še 
na posebnih inštrukcijah. Zdaj lahko samo poskusiva 

kako ta govorica 
gre. Poimenoval 
jo bom GOVOR 
LJUBEZNI.
Zelo zahtevna je, 
a največje veselje 
v tej šoli je, da 
naučenih besed-
nih zvez, ko jih 
osvojiš, preprosto 
ne moreš pozabiti. 
Najžlahtnejše pri 
učenju te govorice 

je, da odkrijem, kako imam v sebi učitelja, najboljšega 
pedagoga, ki se vrhunsko spozna na vse zakonitosti 
učiteljske spretnosti in vselej upošteva najsodobnejše 
standarde pedagogike. Sliši na naslov  ČLOVEKOVA 
VEST. Nenehna ignoranca pa tega učitelja lahko utiša.



O znamenjih v zaselku Gabrno je podatke zbirala Ro-
zalija Grgurič. Glavnina je bila objavljena v prejšnji 
številki. Ostali sta še dve znamenji: Aškerčev križ

Aškerčev križ stoji v bližini 
hiše v Gabrnem 4, nedaleč 
od gospodarskega poslop-
ja. Čas in namen postavitve 
znamenja nista znana. Leta 
1970 je Marija Aškerc 
dala leseno razpelo obno-
viti. Jasmina Mastnak pa 
leta 2012. Sedanji lastnik 
Ciril Ojsteršek in Snežana 
znamenje vzdržujeta. Pred 
dvema letoma so razširili 
cesto, zato so znamenje 
prestavili za tri metre.

Kovačev - Peganov križ
Leseno razpelo (križ) stoji v Gabrnem in je bilo post-

avljeno okrog leta 1935, 
tako kot prvoten križ na 
Humu. 21 avgusta 2005 je 
potegnil plaz in izruval križ 
ter mogočno smreko in ju 
odnesel čez cesto po hribu 
navzdol. Plaz je popolnoma 
zasul cesto, zato delu vasi 
Gabrno ni bil omogočen 
prehod. Domačini so sani-
rali plaz, lastnik križa in 
njegov oče sta križ obnovi-
la in ga postavila na njego-
vo prvotno mesto. Zna-
menje je 8. septembra 2013 
blagoslovil dekan in laški 
nadžupnik Rok Metličar. 
Sedaj sta lastnika znamenja 
Jožefa in Franc Kovač, ki ga 
tudi vzdržujeta in krasita.

Naslednja znamenja v vasi Lahomšek sta raziskala 
zakonca Peganc. 

Gotarjev križ
Gotarjev križ stoji v 
Lahomšku 11, odkar je to 
zemljo dobila za doto Marija 
Klezin s Trojnega, potem 
poročena Gotar. Na križu je 
napisan: V TVOJE ROKE 
IZROČAM SVOJO DUŠO. 
Sedanji lastnik znamenja je 
njen sin Rafael Gotar, ki ga 
vzdržuje in krasi.

Zalokarjeva (Zmetova) kapela
Zalokarjeva (Zmetova) kapela stoji v Lahomšku 14 in je 
bila pozidana leta 1926 s prošnjo za zdravje gospodar-
jeve žene. Marijin kip z Jezusom so mu podarili sosedje. 
Okrog leta 1980 so prišli kupci, ki so se izdajali,. da so iz 
spomeniškega varstva, da bi omenjeni kip kupili, vendar 
jim ga družina Zalokar ni prodala. Leta 1987 je dal zna-
menje obnoviti sedaj že pokojni Alojz Zalokar (Zmet). 
Obnovil ga je Peter Ojsteršek s Kobivjeka. Kritino za 
streho temnit je podaril gospod župnik iz Žalca. Iste-
ga leta je znamenje blagoslovil takratni dekan in laški 
nadžupnik Jože Horvat. Sedaj je lastnik kapele njegov 
sin Alojz Zalokar, ki jo skupaj z ženo Anico Zalokar 

vzdržuje in krasi.
Zalokarjev (Zmetov) križ
Zalokarjev (Zmetov) križ stoji 
v Lahomšku 14. Čas in namen 
postavitve znamenja nista znana. 
Leta 1967 ga je dal obnoviti 
sedaj že pokojni Alojz Zalokar. 
Obnovil ga je Janez Klezin z Ga-
brnega. Zaradi razširitve ceste 
so ga prestavili malo višje. Na 
križu je napis: V TVOJE ROKE 
IZROČAM SVOJO DUŠO. 
Sedaj je lastnik znamenja njegov 
sin Alojz Zalokar, ki ga skupaj 
ženo Anico Zalokar vzdržujeta 
in krasita.

                                   Jančičev križ
Jančičev križ stoji v 
Lahomšku 26 od leta 1962, 
ko sta domačijo kupila 
mlada zakonca Anton in 
Frančiška Zorko. Čas in na-
men postavitve znamenja 
nista znana. Leta 1986 sta ga 
popolnoma obnovila. Križ 
je blagoslovil duhovnik, 
ki je bil rojen na Reki nad 
Laškim. Sedaj je lastnica 
znamenja Frančiška Zorko, 
ki ga vzdržuje in krasi. Od 
križa se vidi kar šest cerkva: 
Šmihel, Šmohor, Kuretno, 
Krištof, Sedraž in Turje.

Kapela Marije škapulirske
Kapela Marije škapulirske 
stoji v Lahomšku 3. Včasih 
je bila mimo nje pešpot na 
Marija Gradec. Čas in na-
men postavitve znamenja 
nista znana. Okrog let 
a1960 je Marijin kip pre-
barval Hrastnik iz Marije 
Gradca, okrog leta 1990 
je fasado kapelice obnovil 

Karli Kolšek iz Lahomška. Lastnik znamenja je Mar-
ko Bezgovšek (Jozl). Znamenje 
vzdržuje in krasi njegova sestra 
Rozika Bezgovšek.

Križ z razpelom in angelček
Na kleti domačije je križ z razpe-
lom in na kozolcu angelček. Na 
obeh stavbah je ista letnica 1831, 
zato lastnika menita, da sta zna-
menji tam že od takrat.


