
Nadaljujmo z opisi znamenj na zahodnem delu 
župnije, v vasi Kuretno. V prejšnji številki so 
bila opisana tri znamenja: Zdovčeva kapeli-
ca, Šterbanova kapelica in križ na spodnjem 
Ivšekom. Tudi naslednja znamenja v vasi Kuret-
no sta opisala Davorin in Mitja Dergan, foto-
grafirala pa Jure in Ana Varlec.

Palirčkova kapelica
Palirčkova kapelica stoji 
nad vodnjakom v Kuret-
nem 13 in so jo postavili 
verjetno sredi 19. stoletja. 
V njej je kip Matere Božje 
z otrokom Jezusom. Od 
velike noči do vnebohoda 
kipec otroka Jezusa za-
menjajo s kipom vstalega 
Kristusa. Sedanja lastnica 

znamenja je Terezija Košir, ki ga vzdržuje in krasi.

Kobličeva – Bebrova 
kapelica
Kobl ičeva-Bebrova 
kapelica stoji v Kuret-
nem 10. Na tem mestu 
je prvotno stalo kužno 
znamenje. Ob spravi-
lu dolgega lesa so 
Kobličevi to znamenje 
močno poškodovali, 
zato so namesto njega v 
prvi polovici 20. stolet-
ja postavili kapelico. 
Zaradi spora med sosedi 

je zemljišče s kapelo prešlo v last Jakopičevih - Be-
brovih. Sedanji lastnik znamenja je Iztok Jakopič. 
Vzdržuje in krasi ga nihče. Kapelica je v slabem 
stanju, zato bi jo bilo treba obnoviti.

Rovtarjeva kapelica 
Rovtarjeva kapelica stoji 
v Kuretnem 6. Čas in na-
men postavitve  kapelice 
nista znana. Obnovili so jo 
leta 2002. Lastnica znamen-
ja je Alojzija Jelenc, ki ga z 
družino vzdržuje in krasi.

(Znamenje Kamniti križ, ki 
stoji ob poti v Kuretno, je bil 
že obravnavan v Martinovi 
liliji 24. aprila 2016, leto 8)

Križ ob podružni cerkvi 
sv. Katarine

V letu 2016 je bil po več 
desetletjih ponovno post-
avljen tudi križ ob podružni 
cerkvi sv. Katarine v Kuret-
nem. Domnevamo lahko, 
da je tam stal križ že v 
času, ko so se ob cerkvi 
vršili pokopi umrlih do leta 
1826. Po obnovi zunanjosti 
podružnice sv. Katarine leta 
1993 je to znamenje čakalo 
na obnovo. S skupnimi 
močmi so sokrajani samoiniciativno organizirali obnovo. 
Ključarja Davorin in Vladimir Dergan sta koordinirala 
delo, pripravila podstavek, darovala les, obnovo korpusa 
je opravil Srečko Medved. Obdelavo in zaščito križa je 
opravil Jani Pušnik Aleš, in organiziral kovinska dela, ki so 
jih izvajali in pomagali Slavko Klepej, Tomaž Gaberšek in 
Boštjan Ravnikar; material za streho je daroval Pavle Ura-
nkar. Križ so postavili na svoje mesto v tednu pred prvo ad-

ventno nedeljo 2016. Na prvo adventno nedeljo 27. no-
vembra 2016 je bil po maši ob 10.30 križ blagoslovljen. 
Za prijetno druženje in pogostitev po maši in blagoslovu 
so poskrbele nekatere družine v bližnji in daljni okolici. 
Za vzorno organizacijo in izvedbo postavitve križa si res 
zaslužijo pohvalo in zahvalo, saj so odličen zgled tudi 
prejšnjih rodov, kako so številna znamenja obnavljali in 
preko njih izražali medsebojno povezanost in ustvarjal-
nost. 

Nadaljujmo z opisi znamenj v vasi Udmat.
 

Pospehova kapelica
Na tromeji župnij Laško, 
Sv. Marjeta Rimske Toplice 
in Sv. Jedrt nad Laškim je 
znamenje, kapelica sv. Bar-
bare. Je zaprtega tipa, pozi-
dana, ometana, z dvokapno 
streho, prekrito s strešno 
opeko. V njej je v niši zad-
nje stene kip sv. Barbare. 

Ob njem sta z ene strani kipec Jezusovega Srca, 
z druge kipec črne Marije. Ima še dve zastekljeni 
stranski okni. Zapirajo jo zastekljena lesena vrata. 
Lastnica znamenja je družina Pospeh, ki živi v 
Sevcah 12.

Vodna kapaelica
stoji nad ovinkom glavne ceste 
Laško – Rimske Toplice, pod 
hišo v Udmatu 4a. Je zaprtega 
tipa. Zgradili so jo leta 1832, 
kar potrjuje zapisana letnica na 
njej ( INRI 1831 IHS). Po na-
pisu lahko sklepamo, da je bilo 
prvotno v njej znamenje križa. 
Je zanimiv in redki primer 
»vodne kapelice«, postavljene 
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Maše v prihodnjem tednu
7. NEDELJA MED LETOM, 19.2. krstna nedelja
7.00: živi in + farani
9.00: + Marija KLEPEJ, obl., mož Alojz, sin Lojze
             in Anton MLAKAR
          + Fanika KAČUN in + sorodniki
10.30: + Marko POŽLEP
            + Franja BENEDEK
15.00: VERA IN LUČ
PONEDELJEK, 20.2., sv. Sadot in drugi perzijski muč.
7.30: + AnikaVODIŠEK
          za ljubezen v naših odnosih

TOREK, 21.2., sv. Peter Damiani, škof, cerkv. uč.
18.00: + Zdenko ALBREHT, 30. dan
          + Marija TRUPI    
                          biblična skupina po večerni maši
SREDA, 22.2., Sedež  sv. apostola Petra
7.30: + Veronika JAKOPIČ
          + Gabrijela JAZBINŠEK
ČETRTEK, 23.2., sv. Polikarp, škof, mučenec
9.30: Dom starejših Laško 
18.00: + Marija GLUŠIČ, Avguštin in Martin

18.30: srečanje Alfa - 7
PETEK, 24.2., sv. Matija, apostol
7.30: + Peter HRASTELJ
18.00:  + Adolf ZALOKAR, 30. dan
           + Antonija in Cilka LUBEJ
SOBOTA, 25.2., sv. Valburga, opatinja
18.00: + Jože KOČAR, 6. obl.
           + Albina ŠRAML
8. NEDELJA MED LETOM, 26.2. 
7.00:  živi in + farani
9.00: + Marija GOTER, obl., Franc in Karli KLEZIN, obl.
10.30: + Mihael in Justina GOLOUH
           + Marija PUH, obl. in mož

OBČNI ZBOR ŽUPNIJSKE KARITAS
Pripravljamo se na vsakoletni 
pregled dela župnijske Karitas 
Laško. Letos se dobimo v soboto,  
25. 2. 2017, po večerni sv. maši v 
mali učilnici župnišča.
Med letom vas redno obveščamo 
o posameznih dogodkih, ki  
jih vodi in organizira Karitas, 
poročilo pa predstavimo na vsa-

koletnem občnem zboru. 
Karitas predstavlja dobrodelni in humanitarni vidik župnije 
na način, da  odpiramo oči za pomoč sočloveku, ki je v po-
manjkanju in stiski. Naše poslanstvo korenini v dobroti in us-
miljenju Jezusa Kristusa. Zato ga je vredno posnemati.
Vabimo vas, da skupaj podoživimo duhovni in “poslovni 
utrip” našega dela.  Na ta način izražate tudi podporo našemu 
skupnemu prizadevanju za sočutje med nami. Vabljeni vsi. 

(Odbor ŽK Laško)
---

Pastirsko pismo slovenskih škofov za postni čas v letu 2017
Sveti krst je velik božji dar za vsakega izmed nas

in
Bodite ponosni in ustvarjalni kristjani

beremo pri nedeljskih mašah 19. in 26. februarja.

nad sam vodni izvir ali jarek, po katerem teče 
voda. Po ustnem izročilu je bila kapelica okrog 
leta 1940 predelana in obnovljena. Najverjetneje 
so jo povišali in prekrili z valovito betonsko streho. 
Vodni vir pod znamenjem je usahnil. Lastništvo, 
nekoč Dornikove kapelice, skupaj s škarpo ob re-
gionalni cesti, je v državnih rokah. Čeprav je vodni 
vir pod kapelico usahnil, Zavod za spomeniško 
varstvo “priporoča”, da je kapelo potrebno obno-
viti in tako poudariti zanimivost in sorazmnerno 
redkost tovrstnega znamenja.
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Sveti krst je velik božji dar za vsakega izmed nas

Božji darovi, ki so nam bili podarjeni: 
neumrljiva duša,
sposobnost ljubiti,

svoboda v odločitvah.


