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 Maše v prihodnjem tednu
29. NEDELJA MED LETOM, 16.10.  krstna nedelja
7.00:  + Jože OJSTERŠEK in Antonija PFEIFER
9.00:  + Franc in Marija ZUPAN
          + Alojzij KLINAR, Janez in Terezija, brata
          Fortunat in Franc ULAGA 
10.30: živi in + farani
15.00: VERA IN LUČ
PONEDELJEK, 17.10., sv. Ignacij Antioh., muč.
 7.30: + Avguštin, Marija GLUŠIČ in Martin
           za zdravje in srečno operacijo
          + Adolf KLINAR
          + Štefanija PAVČNIK
TOREK, 18.10.,  sv. Luka, ev.
19.00: + Peter KOLŠEK, 5. obl. in svakinja  Alojzija
            + Adolf ŠANCA, 2. obl.
            + Antonija LUBEJ
SREDA, 19.10., sv. Pavel od Križa., duh.
 7.30: + Marija VENGUST
           v zahvalo za uslišano prošnjo
           + Pavel BOLČINA 
ČETRTEK, 20.10., sv. Irena, muč.
 9.30: Dom starejših Laško + Janez MAČEK
 19.00: + Maks JAZBEC
            + Justina in Mihael GOLOUH
PETEK, 21.10., sv. Uršula, muč.
 7.30: + Anton OJSTERŠEK
 19.00: + starši PIRNAT, sin Ivan, starši LOKO- 
                ŠEK, sin Janez
             + Marija TRUPI
SOBOTA, 22.10., sv. Janez Pavel II., papež
19.00: živi in + JUH, ROMIH in TROBIŠ
           + Peter VODIŠEK, obl.
    + Antonija ŠPAJZER, mož Franc in ostalo sorodstvo

30. NEDELJA MED LETOM,  misijonska, 23.10.
 7.00: živi in + farani
 9.00: + starši ROZMAN in nečak Boštjan
 10.30: + Marija JUTERŠEK, 25. obl. in rodb. 
JUTERŠEK ter ŽELEZNIK
V zahvala za 80 let življenja

Misijonska nedelja 
Samo, če smo ‘usmiljeni kakor Oče’, smo misijonarji.«
To geslo naj nas letos, ko obhajamo 90-letnico 
praznovanja Misijonske nedelje, ob 15.00 pri Svetem 
Jožefu nad Celjem, vodi k poglobljeni povezanosti z 
misijoni po vsem svetu.
Največja solidarnostna povezanost vernikov vsega 
sveta – v molitvi in darovanju – je gotovo vsako leto 
na misijonsko nedeljo. Na ta dan se verniki župnij po 
vsem svetu še posebej zavemo, da smo “udje enega 
Kristusovega telesa” in da moramo skrbeti drug za dru-
gega. »Če en del trpi, trpijo z njim vsi deli, če je en del 
v časti, se z njim veselijo vsi« (1 Kor 12,26).
Nimajo vse Cerkve po svetu enakih možnosti – ne v 
duhovnem ne v materialnem smislu. Zato molimo drug 
za drugega, zato vsi prispevamo darove, s katerimi 
papeške misijonske družbe pomagajo najbolj revnim 
škofi jam po svetu.
Misijonska nedelja nas vabi, da uresničimo Jezusovo 
naročilo: »Pojdite po vsem svetu in učite vse narode 
…« (Mr 16,15). V misijone ne moremo vsi, lahko 
pa podpremo tiste, ki so tja odšli, misijonarje. Lahko 
uresničimo Jezusovo vabilo: »Tako naj sveti vaša luč 
pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili 
vašega Očeta, ki je v nebesih« (Mt 5,16).
Misijonska nedelja je in mora biti praznik ali pa fes-
tival, če s to besedico bolje razumemo vsebino, naše 
dobrote, vendar ne smemo in ne moremo ostati le pri 
tem. Ta dan, če hoče opravičiti svoje ime, mora dlje 
v našo zavest. Z njim kristjani budimo in poživljamo 
svojo krščansko prežetost, s katero želimo, delamo in 
molimo, da bi bil naš svet zares Božji in to za sle-
hernega človeka.
Bodimo tudi letos “svinčnik v rokah Boga, ki po 
nas piše ljubezensko pismo svetu” (Mati Terezija).

Ali bo Sin človekov, kadar pride, našel 
vero na zemlji?



Nadaljujemo z opisi znamenj, ki smo 
jih že objavljali v letošnjih številkah 
župnijskega lista. Nazadnje smo 
opisovali znamenja v Ojstrem, ki jih 
je opisala Lili Klezin. Tam tudi nad-
aljujmo. 
Ob sprehajalni stezi sredi gozda 
(blizu Tončkove kapele) naletimo na 
zapuščeno kapelico. V njej ni noben-
ega kipca … Opazimo le blede sledi 

letnice 19??.

Deželakov križ 
Križ stoji na križišču sredi vasi 
Ojstro. Čas in namen postavitve 
znamenja nista znana. Zemlja, na 
kateri križ stoji, je last družine 
Deželak  (Ojstro 19). Omenjena 
družina znamenje vzdržuje in krasi.

Zakalski križ 
Križ stoji na posesti Alojza Ojsterška 
v Ojstrem 37. Postavljen je bil leta 
2009. Gospodar Alojz ga je post-
avil v zahvalo, ker je srečno dočakal 
upokojitev. Na novo izdelani križ je 
pribil staro zavrženo razpelo, kat-
erega je našel v smeteh. Razpelo je 
zavrgla obupana oseba preden je na-
redila samomor…    

Padežekov križ
Križ je pritrjen na gospodarsko poslopje 
v Ojstrem 22, katero je bilo pozidano leta 
1860.  Sedanji gospodar (Deželak) pravi, 
da sicer ne ve zakaj so predniki pritrdili 
križ, vendar si lahko mislimo, da zaradi 
želje, da bi  uspešno gospodarili … 

Nežkin križ
Stoji ob stezici na Vrbovškovem 
travniku blizu hiše v Ojstrem 28. 
Na zadnji strani križa lahko opazi-
mo datum 11.11.1981 . Takrat je bil 
križ nazadnje obnovljen. Čas in na-
men postavitve nista znana. 

Bobnčova kapela
Ob nekdanji glavni poti Laško-
Ojstro stoji tudi Marijina kapeli-
ca, ki je nujno potrebna obnove.

Znamenja v vasi Reka
Kapelica pri nekdanji stari šoli

Kapelica stoji pri nekdanji stari 
šoli na Reki. Je pozidana in odprta, 
z dvokapno streho, prekrito z bo-
brovcem. Na vrhu strehe je poseben 
kovan križ, sivo prebarvan. Njena 
zunanjost je poslikana. Na vsaki 
strani vhoda je okrogel steber, ki 
sega do venčnega zidca. Nad vho-
dom vanjo, tik pod venčnim zid-
cem, je zapisana letnica 1885. Na 
trikotnem čelu je naslikana doprsna 
podoba Jezusa Kristusa, Božjega 
Sina, z razširjenima rokama. V notranjosti znamenja je 
na steni pribit lesen križ s križanim. Kjer se križ seka 
in do višine navpičnega dela, je v ozadju okrogla odpr-
tina. Pod Križanim je še slika Marije Kraljice z Jezusom 
v naročju. Pred vhodom v kapelico je lesena ograja do 
polovice višine.

 Zaprta kapelica Marije Kraljice miru
Zaprta kapelica Marije Kraljice miru stoji na dvorišču 
Hrastnikovih na Reki 28. Na novo 
postavljeno kapelico so blagoslovili 
2.5.2010. Blagoslovil jo je sorodnik 
p. dr. Ivan Platovnjak. Obod kapelice 
je narejen iz nerjavečega jekla in za-
stekljen. V njem je iz umetnega bel-
ega kamna kip Kraljice miru, ki so ga 
Hrastnikovi pripeljali iz Međugorja.
Znamenje vzdržuje družina Hrastnik, 
iz katere izhaja duhovik Ivan, ki je imel 
novo mašo leta 2014. 

Platovnjakov križ
Zastekljen križ stoji malo nad hišo 
Platovnjakovih na Reki 28b. Na 
podnožju križa je v lesu napis: IHS 
1926. Na vrhu je križ prekrit s kov-
insko streho, ki je na robovih narezl-
jana. Na zadnji strani  je križ deloma 
odprt. Znamenje je bilo potrebno 
obnove. Korpus je obnovil Martin 
Klezin. Znamenje vzdržujeta za-
konca Platovnjak.

Marijina kapelica
Marijina kapelica stoji pod hišo v Reki 24b. Postavljena 
je bila leta 1864 in obnovljena leta 2015. Je pozidana in 
zaprta, z dvokapno streho. Na eni strani je v zaključku 
stebra letnica 1864(vidna na ometu pred obnovo) na drugi 

strani letnica 2015. V čelu je nari-
san trikotnik in v njem oko, kar 
predstavlja Sveto Trojico in Božjo 
vsevednost in vsevidnost. Med 
portaloma je v niši zastekljeno 
okno, v katerem je kip Matere 
Božje. Na dan blagoslova je bila 
daraovana sveta maša, ki so se je 
udeležili mnogi sorodniki in sos-
edje. Lastnik znamenja je Robi 
Ojsteršek, ki je kapelo obnovil.


