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Maše v prihodnjem tednu
3. POSTNA NEDELJA, 19.3.         krstna nedelja
7.00: živi in + farani // + Jože in Marija KLINAR
          + Angela, 20. obl., Franc ŠANCA  in Franc BRAČKO
9.00: + Jože, starši in Franc SLAPŠAK
10.30: + Martin MLAKAR, obl.
           + Terezija TERŠEK, obl., mož, starši TERŠEK in SAJTL
                + Jože TERŠEK (Tovsto)
15.00: VERA IN LUČ
PONEDELJEK, 20.3., sv. Klavdija, mučenka
7.30: + Jože KOKOTEC in Marija, sin Jože in Alojzija KOS
           + Jolanka in Drago URANKAR
            Mariji v zahvalo za 70 let življenja
TOREK, 21.3., sv. Serapion, škof, mučenec
15.00: sv. maša v vežici in pogreb: + Martin KLEPEJ 
          Škuričev Tinko (Tovsto)
18.00: + Ana, obl., in Adolf ŠANCA
             + Jože KRAJNC, Štefanija ROMIH
               + Franc TURK (zadušnica)                
                                                                             4. kateheza
SREDA, 22.3. sv. Lea, spokornica
7.30: + Karolina BELEJ
ČETRTEK, 23.3., sv. Alfonz Turibij iz Mongroveja, škof
Velika Polana: + dekan Jože HORVAT, 8. obl.
18.00: v zahvalo za dar življenja 
           + Antonija LUBEJ
PETEK, 24.3., sv. Katarina Švedska, redovnica
7.30: +Mihael in Justina GOLOUH
17.30: križev pot
18.00: + Gelika PEVEC
             + Ida ŠANTEJ
SOBOTA, 25.3., GOSPODOVO OZNANJENJE
7.00: + Marija GLUŠIČ, Avgust in Martin
10.30: + Angela KOLŠEK, 7. obl., dva Karla in
           Terezija
18.00: + Anton RAZBORŠEK, starši RAZBORŠEK 
             in KNEZ

4. POSTNA NEDELJA, 26.3.       
7.00: živi in + farani
9.00: + Terezija in Marjan KURAT
         + Jožica ULAGA
10.30: +  Jože OJSTERŠEK
                + Karolina, in Karol MAČEK, obl.
V tednu od 20. do 24. marca je reden verouk.

25 let prepevanja pri svetih mašah
Po smrti prejšnjega dolgoletnega organista Avgusta 
Ulaga, so orgle v Laškem utihnile. Leta 1991 smo za 
materinski dan pripravili Cankarjevo »Sveto obhajilo«. 
Ob tej priložnosti smo zapeli nekaj pesmi. Takrat se 
je med mladimi porodila zamisel, da bi kdaj pri sveti 
maši zapeli. Tako smo začeli. Lovro Škorja je nekaj 
časa spremljal s kitaro, potem pa se je ojunačil in začel 
igrati na orgle. Po božičnici leta 1991 smo začeli vaje 
za več- glasno petje. Naša prva zborovodkinja je bila 
Alenka Belej. Prvič smo na koru peli kot mešani pevski 
zbor za drugo postno nedeljo leta 1992, kar beležimo kot 
uradni začetek delovanja zbora. Prvo leto nas je litur-
gija skoraj prehitela. V postnem času je potrebno misliti 
že na alelujo. Z veselo alelujo že pletejo šmarnice svoj 
venec in že je tu junij (Srce Jezusovo). V juliju se na 
naših podružnicah kar vrstijo Lepe nedelje in pesmi za 
procesijo. No, v času » med letom« smo se z navadnimi 
nedeljami malo nadihali. Potem je pa kmalu Martinova 
nedelja in kot bi trenil je tu že advent in takoj za njim 
tiste najlepše Božične pesmi. Naslednje leto je pa že 
lažje. Prejšnje pesmi ponoviš in zraven lahko dodajaš 
nove. Ja, prav zajeten šopek pesmi, božičnic, spevoiger, 
muzikalov, operet smo v teh letih nabrali. Zato bomo v 
soboto, 25. marca, ob sodelovanju z Veroučnim pevskim 
zborom in Vokalno skupino Lilija, sodelovali pri večerni 
maši in po maši zapeli kakšno Marijino pesem. Ob 
sodelovanju s Karitas bomo ob zaključku tedna družine 
proslavili materinski dan – dan starševstva in srebrni 
jubilej Cerkvenega mešenega pevskega zbora Koral. 
Toplo vabljene družine (mamice, očetje, otroci, babice, 
dedki….!), da se skupaj poveselimo in Bogu zahvalimo 
za skupno prehojeno pot.

Martin Hrastnik

“Gorje mu, ki v nesreči biva sam, a srečen ni kdor srečo 
vživa sam!”S. Gregorčič)
Da bi žalost in predanost, ki ju napolni obup lažje prema-
govali, nas danes vabi Božja beseda k vodnjaku.
Zgodba o Jezusu in Samarijanki NA TRETJO POSTNO 
NEDELJO nam pripoveduje o prav posebnem dogodku 
ob vodnjaku. Jezusova prošnja »Daj mi piti« in besede 
»Vsak, kdor pije od te vode, bo spet žejen. Kdor pa bo 
pil od vode, ki mu jo bom jaz dal, ne bo nikoli žejen« so 
milostni trenutek. To je post, čas tišine in duhovne rasti, 
ki nas vabi k veri. 
Naša vera niso besede in ideologija, temveč Beseda, ki je 
meso postala, tretji dan od mrtvih vstala in v evharistiji 
v nas prebiva.



V zaselku Šmihel nad Laškim nam ostajata še neobjavljeni 
znamenji, ki ju je opisal Janez Burger. 

Belejeva kapelica stoji nasproti hiše v 
Šmihelu 6. Postavila sta jo Fortunat in 
Marija Belej, najverjetneje s priprošnjo 
za zdravje, saj sta jima prva otroka 
umrla, tretja je bila zelo bolna, a je oz-
dravela, četrti je bil na poti. Nato so se 
jima rodili še štirje zdravi otroci. Kip de-
vice Marije naj bi kupila Marijina mati 
Frančiška Železnik. Kapelica je zidana, 
z dvokapno streho, prekrita z opeko. Na 
zadnji steni je za Marijinim kipom, nad 
njeno glavo, trikotno okence z rumenim 

steklom. Na pročelju je napis: O Marija k tebi se zatekamo, 
z letnicama 1928 in 1986; zadnja letnica je letnica obnove. 
Znamenje kliče po ponovni obnovi. Lastnica znamenja je 
Marija Burger, ki ga  z družino vzdržuje in krasi.

Tomažinova kapelica stoji v 
Šmihelu 5. Je zidana, ometana, 
s trikapno streho. V drugi po-
lovici 19. stoletja je na mestu se-
danje hiše stala vila Berta, takrat 
imenovana Schweizerhoff , in 
približno v istem času tudi prvot-
na kapelica. (Takrat naj bi bili 
postavljeni tudi Jarhova kapelica 
in kapelica v gozdu pod cerkvijo 
sv. Mihaela.) Domnevno je na 
mestu kapelice že prej stalo neko 
znamenje, ob čebelnjaku nad 

vilo je nekoč stal kip angela, ki je sedaj pred cerkvijo sv. 
Mihaela. Čeprav so kapelico vzdrževali, jo je »zob časa« 
močno načel – na koncu sta se udrla streha in lesen strop. 
Prej je nad tem znamenjem bdel Zavod za spomeniško 
varstvo, ki je zahteval nadzor in draga dovoljenja za po-
pravilo kulturnih spomenikov. Leta 2007 se je »umaknil«. 
Lastnica Viktrorija Gašperčič si je želela novo kapelico. 
V fi zično delo podiranja kapelice so se vključili vsi njeni 
otroci: Jože, Peter, Vikica in Anita z družinami. Jože in Pe-
ter sta staro kapelico podrla do tal in leta 2008 postavila 

novo, malo manjšo, na istem mestu. Uporabila sta še upora-
bno opremo stare kapelice, od tlaka na tleh do pozlačenih 
zvezdic na stropu. Finančno je delo podprla mama Vika, 
skupaj z domačimi. Kip Matere Božje je obnovil restavrator 
Božidar Ščurek iz Celja, sliko goloba na pročelju kapelice je 
naslikal David Černota iz Loga pod Mangartom.  Istega leta, 
na angelsko nedeljo, jo je blagoslovil laški rojak Jože Hrast-
nik. Znamenje vzdržujeta in krasita lastnika Peter in Sandra 
Gašperčič.

Na desnem bregu Savinje v Debru in v Laškem sta dve 
znamenji, ki ju je opisala  in podatke zbrala Olga Krajnc

Novakova kapelica stoji blizu hiše 
Cesta v Debro 21. Je pozidana, 
ometana, prepleskana, z dvokapno 
streho, prekrito z bobrovcem. V 
njej je kipec Marije Kraljice z Jezu-
som v naročju. Po ustnem izročilu 
naj bi jo postavili v zahvalo za 
uslišane prošnje pred približno 160 
leti, ko so gradili železniško progo 
od Dunaja do Trsta (leta 1848). 
Včasih so se ob pogrebu rajnega 
vaščana ustavili pri njej in molili za 

pokoj njegove duše. Obnovili so jo leta 2003. Podjetje ISA 
s. p. Antona Mernika iz Slovenske Bistrice je v zidove kape-
lice vbrizgalo horizontalne izolacije. Zidarstvo s. p. Maksa 
Hojnika s. iz Zreč je z lahkimi in težkimi sanirnimi ometi 
dokončalo delo. Vhodna vrata je izdelalo Mizarstvo s. p. 
Daniela Tajnikarja iz Slovenskih Konjic, stekla steklarstvo. 
Kipec Marije Kraljice z Jezusom v naročju je restavriral 
akademski slikar in restavrator Viktor Povše iz Celja. Kipec 
stoji v niši za oltarjem. Na levi strani je prislonjena doprsna 
slika s trnjem kronanega Kristusa, na desni žalostne Matere 
Božje. Lastnika znamenja sta Olga in Janez Krajnc, ki ga 
tudi vzdržujeta in krasita.

Druga kapelica je posvečena Lurški Materi Božji. Kapelica 
stoji tik ob glavni cesti Celjska cesta 19c. Kapelica je s kam-
nom zidana starejšega tipa. Po pripovedovanju je bila postav-
ljena na čast Lurški Materi Božji pred nalezljivijo boleznijo 
kolero. Kip Lurške Matere Božje je bil odtujen, vrata vlom-

ljena, namestili so nov kip Marije 
in nova kovinska vrata. Lastniki: 
Rebolj, nato Martin Jančič nato 
lastnica Ana Brežnik, nato Štefka 
in Marjan Podbreznik. Od 1960 
leta je lastnica Štefka Podbreznik, 
stanujoča v Celju Pahlinova ulica 
4. Lastnica kapelico vzdržuje in 
krasi. 

------------------
NA GLOBOKO SKOZI POSTNI 

ČAS S KARITAS
Postni čas je čas velikih milosti. To imejmo pred očmi, ko se 
odločamo, kako ga bomo preživeli. Vabimo vas na pot z nami.
Sodelavci Karitas smo letos za molitveno navezo izbrali misli 
modrega Siraha, ki nas nagovarja, da varujemo zaupane nam 
milosti: odločitev za življenje, naši odnosi, dobrine, stvarst-
vo, sočutno srce in dar vere. Dolžni smo jih VAROVATI, 
OHRANJATI IN POSREDOVATI prihodnjim rodovom. 
Zanje v postnem času vsak dan molimo.
Ob petkih, pred večerno sv. mašo smo povabljeni, da skupaj z
Jezusom prehodimo pot sester in bratov, preizkušenih z 
bolečino in bridkostmi, ko se udeležujemo pobožnosti 
križevega pota.
Torkovi večeri so rezervirani za postno katehezo.
Pred velikim tednom nas čaka še postna duhovna obnova in 
zakrament sprave.
Duhovni del priprave na Veliko noč bomo dopolnili z deli us-
miljenja v naslednjih oblikah:
- ZBIRANJE  ŽIVIL: sladkor, olje, mleko, testenine, riž, 
priboljški (papirnate vrečke v Antonovi kapeli);
- ZBIRANJE KONZERV: ribe, namazi, paštete, mesni na-
rezki, konzervirana hrana (poseben zaboj);
- PETKOV POSTNI DAR: za nakup hrane in plačilo 
položnic (nabiralnik);
- OLJČNE VEJICE (prostovoljni dar);
- 4O DNI BREZ ALKOHOLA.
SPOŠTOVANI! Želimo, da vas skozi postni čas nagov-
ori vsaj ena ponujena priložnost. Naj nam ne bo žal časa in 
odločitev, ki terjajo kakšno odpoved. Dovolimo si vzeti malo 
udobja in dokazati, da smo pripravljeni posnemati Jezusa tudi 
v njegovem trpljenju. Plačilo nas čaka ob praznem grobu. (dc)


