
V prejšnji številki župnijskega lista smo se ustavljali 
ob levem bregu Savinje. Od zaselka Jagoče se selimo 
še do dveh znamenj zaselka Tovsto in ob strugi reke 

pridemo ponovno do središča Laškega.
Zorkov križ
Zorkov Križ stoji v Tovstem tik 
ob njivi Klezinovih, po domače 
Zorkovih, in obenem ob poti ki 
vodi na Hum. Glede namena 
postavitve znamenja je znano 
le to, da se je nekoč tu zgodila 
delovna nesreča z voli. Žival naj 
bi poškodovala takratnega gos-
podarja. Na obnovljenem križu 
se vidi tudi letnica 1952. To leto 
je bil križ nazadnje temeljito 
obnovljen. Na novo so ga obno-
vili domači leta 2016, korpus je 
restavriral Martin Klezin.

Svečekova kapelica 
Kapelica stoji ob strmi poti, blizu hiše v Tovstem 2 
(za Humom). Je pozidana, ometana in prepleskana, z 
dvokapno streho, prekrito s strešno opeko. Po načinu 
gradnje sodi v 19. stoletje. Po ljudskem izročilu je bila 
postavljena iz zaobljube, ker se je eden domačih srečno 
vrnil iz vojske. V njej je kip lurške Matere Božje, ob 
njem sta še kipca angelov. Na njenem čelu je letnica 
1918. Vhod zapira kovinska ograja. Lastnica kapele je 
bila družina Zupan. Po 
smrti staršev je prevzela 
skrb za znamenje hčerka 
Karolina. Občasno je 
bila v bolnišnici Celje, 
zato se je odločila, da ji 
podari posestvo. A ker 
bolnišnica ne sme imeti 
posestva, je posestvo 
prešlo na Sklad kmeti-
jskih zemljišč Slovenije. 
Kapelica je propadala, 
zato so se vaščani pod 

vodstvom Zofi je Zajc Klobasa dogovorili, da zberejo 
sredstva za njeno obnovo. Njena bratranca Videc sta kot 
zidarja delno obnovila zadnjo stran kapelice in streho. 
Prednji del je ostal enak, le da so ga prepleskali. Marijin 
kip je prebarvala Zofi jina kolegica Hilda Stopinšek. Vsa 
obnovitvena dela so potekala v letu 2003. Istega leta jo 
je blagoslovil takratni nadžupnik in dekan Jožef Horvat.

Žegnan studenc, Laško
Studenec, ki izvira izpod Huma, 
so zajeli v času gradnje Južne 
železnice, voda iz tega izvira pa 
je veljala za najboljšo pitno vodo 
daleč naokoli. Današnjo podobo 
je studenec dobil leta 1906, ko 
ga je uredilo tedanje Olepševalno 
društvo – postavili so kapelico, 
uredili izvir ter v polkrogu zasadili 
smreke, ki so zamenjale prvotni 
nasad belih brez. V kapelici je bil 
prvotno križ. Razlog poimenovanja 
studenca prikazuje freska v zadn-
jem delu niše. Po ljudskem izročilu 

sta nekega vročega poletnega dne mimo usihajočega stu-
denca prišla duhovnik in njegov spremljevalec. Ker je 
voda iz studenca le počasi tekla in svoje žeje nista mogla 
potešiti, je duhovnik pokleknil, se poglobil v kratko mo-
litev in preko studenca napravil križ. Voda je nato obilno 
pritekla in odžejala oba pohodnika, pripoved pa je s svo-
jo zgodbo poimenovala izvir.

Kapelica Janeza Nepomuka pri 
mostu

Nekoč so v mestih ob rekah v 
avstro-ogrski monarhiji radi post-
avljali podobe svetnika Janeza 
Nepomuka, ki upodobljen s prstom 
na ustnicah prinaša sporočilo o 
svoji mučeniški smrti v reki Vltavi, 
pod češkim kraljem Venčeslavom 
IV., saj ni želel prelomiti prisege 
o spovedni molčečnosti. Tudi v 

Laškem je iz kapelice, ki je prej stala na drugem kraju ob mos-
tu čez Savinjo kot zavetnik splavarjev blagoslavljal številne 
splave nekoč živega splavarjenja na reki. Ker je svetnik znan 
priprošnjik v stiski pred poplavami, so mu morda tudi zaradi 
tega Laščani postavili kapelico. Kapelico najdemo tudi upodo-
bljeno na ohranjeni  skici  iz leta 1835. Ker je izdelava kipa v 
lepi baročni  izrazitosti, slutimo lahko njegov nastanek vsaj sredi 
18. stoletja. Kapelica je bila večkrat poplavljena, zato je tudi kip 
utrpel poškodbe. Sedanja kapelica pri mostu je odprta, pozidana, 
ometana in prepleskana. Pokrita s piramidasto streho, prekrito z 
bakreno pločevino. Vhod vanjo je le malo od venčnega zidca 
in je polkrožen. V njej so tri niše. V niši naravnost je na tleh kip 
sv. Janeza Nepomuka, ki je oblečen v talar in roket. Pokrit je 

s črnim biretom. Pred usti drži kazalec desne 
roke, znak spovedne molčečnosti. V obeh 
stranskih nišah ni nobene podobe; obe sta, 
tako kot pri vhodu v kapelico, obdani s kovin-
sko ograjo. Kot zanimivost lahko omenimo, 
da je na novo postavljena kapelica ob izgrad-
nji novega mostu leta 1984 prvotno stala na 
drugi strani ceste, na višjem, a istem mestu 
kot njena predhodnica. Na novo zgrajeno 
kapelico pa so z žerjavom prestavili na se-
danje mesto.

Slika sv. Florijana
Slika sv. Florijana je na fasadi starega gasilskega doma, ob 
Osnovni šoli Primoža Trubarja, zgrajenega malo pred drugo 

svetovno vojno. Med bom-
bardiranjem leta 1945 je bil 
močno poškodovan. Gasil-
cem je ta hiša služila do leta 
2000, ko so se preselili v nov 
dom v Debru. Sedanjo sliko 
zavetnika gasilcev  je  v isti 
okvir, v katerem je tudi bil 
upodobljen sv. Florijan in je 
bila močno poškodovana, 

naslikal in se na njej podpisal T. Gregl leta 1995. Sv. Florijan 
je oblečen kot vojak, s čelado na glavi. V levi roki drži pal-
movo vejico, ki predstavlja njegovo mučeništvo. V desnici 
drži golido z vodo, ki jo izliva na goreče poslopje.
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NEDELJA, 18.12., 4. adventna nedelja
  7.00: živi in + farani
           + Franc, Barbara TERŠEK in vsi BREČKOVI
  9.00: + Zala in dedek Ivan ŠKORJA
           + Franc GUČEK, 19. obl., žena Angela, sin Franci
  10.30: + Jurij in Engelberta OJSTERŠEK
PONEDELJEK, 19.12., sv. Urban III., papež
 7.30:  + Silvo HRASTNIK, HRASTNIKOVI in za zdravje
 18.00: + Marjana RAZBORŠEK
             + Avguštin ŽIKOVŠEK
             + Vinko in Jože ŽELEZNIK
TOREK, 20.12., sv. Evgen, muč.
 18.00: + Jože CENTRIH, obl.
            + Maja NOVAK
            + Amalija in Slavko ROKSANDIĆ
SREDA, 21.12., sv. Peter Kanizij, duh.
 7.30:  + Majda SVETELŠEK
 18.00: + Marjana RAVNIKAR
            + Zdravko DERMOTA
            + Vincenc KREJAN
ČETRTEK, 22.12., sv. Frančiška Cabrini, red. ust.
 9.30 Dom starejših Laško - za božji blagoslov 
 18.00: +starši Ivan, Antonija NOVAK, brat Ivan, 
             sestra Slavica in Franc ŠON
             + Angela in Izidor BELEJ
PETEK, 23.12., sv. Janez Kancij, duh.
 7.30: + Frančiška KRAŠOVEC
 18.00: živi in + FLORJANČIČ, za zdravje družine
            KRAŠOVC (Stopce)
           + Antonija LUBEJ 
SOBOTA, 24.12., sv. Adam in Eva, SVETI VEČER
 18.00:  + Jože in Lojzka ROZMAN
              + Marija BUČAR, 1.obl. in mož Franc
ZDRAVILIŠČE 20.00: + Peter ŠKORJA
NEDELJA, 25.12., BOŽIČ - Gospodovo rojstvo
 0.00: + Franc PEČNIK, obl.
 7.00: živi in + farani
 9.00: + Brigita, Janez ZALOKAR, starši KRAJNIK
              V priprošnjo Mariji Pomagaj za zdravje
 10.30: + Jože OJSTERŠEK, starši, živi in + sorodniki
                 + Miha OJSTERŠEK, vsi + SELIČEVI (Plazovje)

 

V božični noči je Božja Ljubezen postala luč. Tudi 
plamen betlehemske luči nas izziva in nas nagovarja, 
da luč tiste noči nosimo naprej vse do zadnjih kotičkov 
našega sveta.
Najprej smo nagovorjeni, da ta plamen prižgemo v  
svoji notranjost. Morda nam bo razsvetlil nekaj, kar je 
v pesmi izrazila  Mario Luzi

Radost – to čutenje okušam
še prekratek čas, ne znam niti govoriti o njej.
In brez protiuteži
bridkosti mojih prednikov v hrbtenici znotraj vretenc
se je morebiti ne ubranim, 
ko se za trenutek razsvetli pred menoj;
in malo se nasmehnem sebi kot ptiču – vrani ali soko-
lu -, ki je zašel med oblake
in iz razporka prišel ven kot pevec radosti, čeprav
ubira napačne note.                            

V Slovenijo je že 26. leto zapored pišla Luč miru iz 
Betlehema. Plamen betlehemske luči vsako leto delimo 
okrog božiča, v zaupanju, da bi prinesel mir v čim več 
domov. Akcija ima tudi dobrodelni namen.
V Slovenijo je prišla luč miru iz Betlehema, ki so jo 
skavti skupaj z drugimi evropskimi skavtskimi orga-
nizacijami v soboto sprejeli na Dunaju. V Laško pri-
nesejo plamen Luči miru skavti iz stolne župnije Celje.
___________________________________________
VERSKI TISK: Lepo in prav je, da ima vsaka družina 
v naši župniji naročen tudi kakšen verski tisk. Toplo 
priporočam in spodbujam branje verske literature. Ver-
ski tisk v Sloveniji je kakovosten in zelo pester, tako, da 
se da za vsak okus nekaj najti. Zato vabim k obnovitvi 
naročnine, prav tako pa vabim tudi nove naročnike. 
Spremembe glede naročnin pa, prosim, sporočite v za-
kristiji ali v župnišču.
Celoletne naročnine za verski tisk znašajo:
DRUŽINA: 98,80€ - OGNJIŠČE: 30,90€
MOHORJEVA ZBIRKA 46€//redna prodaja 65€
MISIJONSKA OBZORJA: 9€ – PRIJATELJ: 11€|

Božični blagoslovi vaših domov

Spet je leto naokoli in pred nami so različni božično 
- novoletni običaji. K tem sodijo tudi blagoslovi 
vaših domov. Vaši duhovniki vas bomo obiskovali 
na vaših domovih in prinašali Božji blagoslov. Če 
bi kdo še želel, pa tega ni sporočil, lahko pove po 
mašah v zakristiji ali tudi svojim sosedom, kamor 
prihajamo. 
Razpored blagoslova domov v laški nadžupniji:
27. 12. Lahomno, Stopce, Harje,
            Gaberno, Lahomšek, Trojno;
28. 12. Radoblje, Marija Gradec, Modrič, Plazovje,
            Tovsto, Cesta na Svetino, Ojstro;
29. 12. Spodnja Rečica, Mulenca,
            Cesta v Debro, Debro;
30. 12. mesto Laško, Kuretno in Strmca;
31. 12. Brstnik, Rifengozd,
           Olešče, Reka, Padež.


