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Maše v prihodnjem tednu
7. VELIKONOČNA NEDELJA, 17. 5.

krstna nedelja
Ob 7.00: za žive in rajne farane
ob 9.00: za + duhovnike: Jožeta HORVATA, Jožeta 
PERCA, Janeza MEDVEDA in Daniela SLATINEKA
ob 10.30: za + Matija JUTERŠKA, obl., brata Jakoba, 
                 starše JUTERŠEK in ŽELEZNIK
ob 15.00: Vera in luč
PONEDELJEK, 18. 5., sv. Janez I., papež
Ob 7.30: za + Stanislava PUŠNIKA
               za + Franca in Slavico ŠON
ob 19.00: za + Jožeta in Marijo OJSTERŠEK
TOREK, 19. 5., Krispin, redovnik
Ob 7.30: za + Jurija KAPELARIJA
ob 19.00: za + Franca in Jožeta SENICA
                   za + Petra  KOLŠKA in svakinjo Lojzko
                   za + Marijo KLADNIK, obl. in Ernesta

molitveno srečanje za duhovne poklice po maši
SREDA, 20. 5., sv. Hilarij, škof
Ob 7.30: za vse + družine DEŽELAK in SLATINŠEK
ob 19.00:za + Julijano KOLAR
               za + Jasmino SINKAR
ČETRTEK, 21. 5., sv. Timotej, diakon 
Ob 7.30: Martino SREBOT
ob 19.00:Bogu in Materi Božji  v zahvalo za
               uslišano prošnjo
               za +Antonijo, Janeza KOLŠKA in 
               Heinija FRECETA
PETEK, 22. 5., sv. Marjeta Kasijska, redovnica 
Ob 7.30: za + Bogu in Materi Božji v zahvalo
ob 19.00:za + Zinko KOŠEC in sorodnike
                   za + Amalijio FRECE

SOBOTA, 23. 5., sv. Janez Krstnik, duhovnik
Ob 19.00: za + Milana JAZBINŠKA, obl., Antona
                   GRGURIČ, Ferdinanda, Rozalijo ŽELEZNIK
                        in sorodnike
                 za + starše Marijo, Jožeta TUŠEK, sestro 
                   Heleno in moža Lojzeta HVALIČA
BINKOŠTI, NEDELJA, 24. 5. 
Ob 7.00: za žive in rajne farane
ob 9.00: za + iz družin BARTOL in OŽEK
ob 10.30: za prvoobhajnce, njihove starše in botre
                  za + starše Ivana, Ano DEŽELAK in teto Pavlo
(Manjkajo torej prve tri kapele: Zadnja večerja, Oljska 
gora in bičanje. Znani J. Gajšnik (+ 1766), v svoji Ty-
beriensis topographia ne poroča nič o tem.) Nad vho-
dom v južni stolp (zvonik sv. Mihaela) je zanimiv grb: 
Srce s sedmimi meči od zgoraj, spodaj pa s tremi žeblji – 
najbrž simbol sedmerih postaj pota trpljenja. Kapele pri 
Marijinem Gradcu niso pot trpljenja. Nekdaj so imele 
nazive: Zadnje večerje, sv. Petra, trpljenja Gospodove-
ga in Matere Božje (Orožen, IV, 2, 94).
Ta kratek “okrušek” iz strokovne knjige o pomenljivi 
vsebini križevih potov v Sloveniji iz leta 1912, nas vodi 
v samo središče Laškega, na Orožnov trg z znameni-
tim “Ecce homo”. Starejši še pomnijo, da je znamenje 
“zrušil” tovornjak. A v Laškem je glas ljudstva ohranjal 
dejstvo, da ni šlo za nesrečo, ampak montiran scenarij, 
dobro poznan v komunističnem režimu. K tej trditvi 
kaže tudi dejstvo, da ga niso postavili nazaj, ampak je 
“poniknil”, ne da bi kdo vedel kam. Vendarle se ni čisto 
izgubil, poškodovanega so pospravili v muzej na dve 
lokaciji, kjer še danes čaka ponovne postavitve.
Ta “Glejte človek” je še vedno nemi opomin našemu 
rodu, ki je sicer uradno prekinil s totalitarno ideologijo 
odprtega sovraštva do vsega verskega, nima pa moči za 
odpravo krivic človeku, kaj šele verskim znamenjem, 
nemim pričam vernosti in s tem tudi zgodovine naših 
prednikov.
Klic k popisu verskih znamenj, namenov postavitev, 
njih usod, nas vabi, da jih izrtrgamo pozabi.    
                                                                  župnik Rok

Izjava ljubljanskega nadškofa Stanislava Zoreta

»Osebno zelo iskreno mislim, da je napočil čas, ko 
se bomo morali zavestno odločiti za dvoje. Za sožitje 
v našem narodu, se bomo morali naučiti spoštovati 
človeka. Vsakega človeka. Vse prevečkrat se dogaja, da 
z etiketami vse prek označujemo ljudi in jim jemljemo 
dostojanstvo, tako delamo z mrtvimi in tako delamo z 
živimi. Dokler ljudje drug drugega iskreno ne bomo 
srečali v dostojanstvu, dokler se ne bomo spoštovali, kot 
ljudje, bomo težko stopili na skupno pot. Druga naloga, 
ki nas prav tako neizogibno čaka pa je priznanje resnice. 
Preteklosti dejansko ne moremo spreminjati, moramo 
jo pa priznati in moramo jo sprejeti takšno kakršna je 
bila. Verjamem, da bi bila zgodovina našega naroda 
drugačna, če v tako težkem in tragičnem času ne bi bilo 
revolucije. Priznanje te resnice bo celotno dogajanje 
postavilo v pravo luč in prave okvire.«



Navigacija

S pojmom navigacije smo se v tem tednu redno srečevali 
tisti, ki smo se udeleževali letošnjih prošnjih dni. Prvi 
dan smo jo naravnali k Marijinemu svetišču na Marija 
Gradcu. Tukaj smo z Marijo in svetniki prosili, da nas 
reši in obvaruje vsega hudega, vsega greha, jeze in 
sovraštva. V prečudovitem objemu stvarstva smo lahko 
začutili božji dotik, ki nas je navdal s ponižnostjo in 
hvaležnostjo, da smo del stvarjenja tudi mi, zato nam 
psalmist naroča, naj hvalimo Boga vedno in povsod.
Za stopničko višje smo drugi dan poromali k svetišču sv. 
Krištofa. Prosili smo za prave smeri in poti v življenju. 
Ta dan smo se spominjali patra Leopolda Mandiča, ki je 
znan kot neutrudni spovednik, ob katerem je marsikdo 
zopet našel smisel življenja. Tudi mi ga želimo spozna-
ti in po njem živeti, zato smo goreče prosili Gospoda: 
Utrdi in ohrani nas v svoji sveti službi.
Tokrat nas je navigacija pripeljala najvišje, k ange-
lom, ki nenehno hvalijo in slavijo Boga. Kot raj, se je 
zdel hribček s cerkvijo sv. Mihaela. Ožarjen z majskim 
soncem, okrašen s cvetjem in zelenjem ob spremljavi 
žvrgolenja ptic, ki so se veselile z nami. Katero srce ne 
bi začutilo te lepote? Tukaj smo ustavili čas in se spom-
nili polpretekle zgodovine tega kraja. Takrat maj ni bil 
tako lep. Bil je krvav in krivičen za premnoge. Spomi-
ni bolijo in kličejo po odpuščanju. Tokrat smo prosili 
Boga, naj reši nas in naše brate večnega pogubljenja in 
privede vse ljudi k luči evangelija.  
Praznovanje Gospodovega vnebohoda
Tudi četrtkova večerna šmarnična maša mi je ostala v 
prav posebno lepem spominu. Še posebej me je nagovo-
rilo sodelovanje prisotnih, ki so z velikim zanimanjem 
spremljali po evangeljskem odlomku odhod “vstalega  
Zveličarja”, ki se je dvigal z dvignjeno desnico bla-
goslova in počasi izginjal našemu videnju pod stro-
pom starodavnega svetišča. Nato pa so otroci odkrivali 
značilnosti govorice, ki jo razume ves svet in smo jo 
poimenovali jezik ljubezni. 
Ostaja prelep spomin na letošnje prošnje dni, ki so bili 
povsod skrbno pripravljeni in doživeti. Bogu hvala. 

CD  

 Pastoralni načrt – Božja beseda

Danes je besed veliko, tako veliko, da se nam zdijo sa-
moumevne. A besede nekaj pomenijo, če je za njimi srce. 
Besedam ne dajejo sporočila črke, ampak človek, njego-
vo srce, njegova dejanja. Če so besede izgovorjene zato, 
da vzbujajo pozornost, da želijo prevzeti oblast nad dru-
gimi, jim vsiliti svoje mnenje, preganjati tišino, potem so 
samo hrup. Hrup, ki človeka dela samega. Hrup poslovnih 
pogovorov, reklam, televizije, hrup opravljanja, ….
Sredi takega hrupa se je rodila Beseda. Beseda, ki misli 
resno, kar pove, ki želi človeku nekaj dati. Beseda, ki 
se želi s človekom pogovarjati. Božja Beseda. Beseda, 
ki je Bog: Ljubezen. To je Beseda, ki me rešuje z upan-
jem, ki mi daje odgovore na težka življenjska vprašanja. 
Spoznati je ni težko, težko pa jo je slišati in to zmoreš, ko 
za to dozoriš, ko začneš živeti to, kar govori. 
Pastoralno načrtovanje zajema razmišljanje o poti do iz-
vira: k Božji besedi. Ključna pot do tega je branje Svete-
ga pisma. Kakšno je njegovo mesto v našem življenju? 
Kakšen je naš odnos do knjige vseh knjig? Nekateri jo 
redno berejo, večina nima te navade. Redke so družine, ki 
berejo Sveto pismo v krogu družine. Sveto pismo je živa 
Božja beseda, je živi Kristus, ki po branju in poslušanju 
vstopa v človekovo srce (v njegovega duha), ga zdravi, 
osvobaja, poživlja. Človek, ki redno »prehranjuje svo-
jega duha«, je veder, blag, miren in žlahten. 
Na nivoju župnije smo si zastavili naslednje poti, ki nas 
lahko prepletajo z Božjo besedo:
a) Približati pomen branja Božje besede. Vabimo 
nove bralce, ki bi želeli postati vidni del živega občestva. 
b) Poglobiti znanje o Božji besedi (dve biblični skupini).
c) Na internetnih straneh župnije objaviti, kje pois-
kati Božjo besedo za določen dan. 
d) V soboto, pred svetopisemsko nedeljo, organizi-
rati svetopisemski maraton. 
Za branje Svetega pisma je potrebna osebna odločitev. 
Poizkusite pot, ko okrepljeni z močjo Božje besede sto-
pate mimo čeri in ovir vsakdana in vam je življenje v 
veselje. Položite Sveto pismo na vidno mesto svojega 
vsakdana in se mu ob dnevnem prebiranju Besed pre-
pustite voditi.                                             (Tanja Tušek)

Duhovnik dr. Avguštin Stegenšek in 
verska znamenja

Nekateri ste opazili v Antonovi kapeli laškega svetišča  
poseben pano, ki nas nagovarja na romanja v zgodovi-
no. Duhovnika dr. Avguština Stegenška, “naše dekani-
je list”, se bomo spominjali ob letošnji 140. obletnici 
njegovega rojstva. Zapustil nam je dragocen zapis, ki 
odstira pomenljive podatke o verskih znamenjih na 
našem področju. Zelo izobražen mož je vse prezgo-
daj, komaj v petinštiridesetem letu življenja, zapustil 
ta svet. Velikanski projekt, ki se ga je lotil, da bi opisal 
vsa svetišča in verska znamenja v sedanji mariborski 
nadškofi ji (24 dekanij), je bil prekinjen že skoraj na 
začetku. Izdal je nadvse dragocen popis za dekaniji 
Gornji Grad in Slovenske Konjice. Izdal pa je tudi  
Zgodovina pobožnosti sv. križevega pota. Z zapisom o 
znamenjih kapel križevega pota začenjamo popiso-
vanje verskih znamenj v nadžupniji Laško. Predstav-
ljam vam v originalu zapisana dejstva iz omenjene 
knjige, ki nas  nagovarjajo še danes.
Na Oljski gori, kakor se je tedaj imenoval Šmihelski 
hrib, so postavili l. 1637 prostorno cerkev sv. Mihae-
la. Čez nekaj let je dal k njej napraviti 7 postaj Gos-
podovega trpljenja (septem sacrae Passionis Stationes) 
laški župnik Ivan Cobelli del Belmonte. (Orožen, IV, 2, 
101 in 135. Cobelli ima naslov imenovani škof rozon-
jski je najbrž od mesta Rosnyó, Rosenau, ki je sicer 
od sredine 18. stol. redni škofovski sedež pod gran-
sko metropolijo na Ogrskem). Postaje so šle najbrž od 
vznožja hriba v večjih presledkih gori do vrha. Ohran-
jeni sta še kapeli »Jezus je s trnjem venčan« in pa »Je-
zus pade pod križem in Simon mu pomaga križ nositi«, 
a žalida je preslikal in uničil obe podobi neuki mizar. 
Potem sledi kapela križanja z zanimivo podobo, ki je 
tudi deloma, a od vešče roke preslikana. Kristus na 
križu nosi glavo po koncu in jo obrača na (svojo) levo 
stran; svetloba pretrga oblaka in sije na Njega. Marija 
je skoro bizantinsko-mirna in svečana fi gura, sv. Janez 
pa kaže nemški tip v obrazu. Sklepčna kapela ima zunaj 
na zadnji steni prehodno podobo, kako so Jezusa s križa 
sneli, v kapeli pa je moralo biti polaganje v grob ali pa 
žalostna Mati Božja. Sedaj je posvečena sv. Mihaelu. 


