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5. POSTNA NEDELJA, 2.4., tiha nedelja
7.00: živi in + farani
         vsi + iz družine BREČKO, Franc in Barbara        
         TERŠEK
9.00: + Martin JAKOPIČ, 18. obl., in žena Karolina 
10.30: + starši Karel in Frančiška URANKAR 
            in zahvala za 90 let življenja
            + Hedvika SKUBIC in njeni starši
15.00: križev pot na Hum
PONEDELJEK, 3.4., sv. Sikst I., papež, mučenec 
7.30: + Ciril DEŽELAK, 2. obl., starši in stari starši
         + Anika VODIŠEK
          + Ana HRASTNIK
TOREK,4.4., sv. Izidor Seviljski, škof, cerkveni učitelj
 19.00: + Marjan KRAŠOVEC, obl., in vsi sorodniki
               za zdravje in blagoslov v družini
           + dekan Jože HORVAT, po maši 
spominski večer na dolgoletnega župnika Jožeta Horvata
SREDA, 5.4., sv. Vincencij Ferrer, duhovnik
7.30: + Ivan VERBOVŠEK
19.00: + Karolina BELEJ
              + Vinko in Jože ŽELEZNIK
po maši srečanje ključarjev in gospodarskega sveta v župnišču
ČETRTEK, 6.4., sv. Irenej iz Srema, škof, mučenec
9.30: Dom starejših Laško
19.00: + Katarina TOVORNIK, 1. obl
            + Franc BREČKO
PETEK, 7.4., sv. Janez Krstnik de la Salle, duh., red. ust.
7.30: + Frančiška KRAŠOVEC
18.30: križev pot
19.00: + Franc in starši DEŽAN in vsi iz rodbine DEŽAN
               + Franc KRAJNC, obl., Marija in Danijel
SOBOTA, 8.4., sv. Dionizij, škof
19.00: + Mirko KODRUN, obl.
              + Marija BELEJ, (roj. Gračner), 23.obl. njeni 
              starši in bratje
               + Vinko KRAŠOVC, 8. dan.

6. POSTNA NEDELJA, 9.4., cvetna nedelja
7.00:  živi in + farani
 9.00: + Katarina LOKOŠEK, 11. obl., in Andrej
           + Jožefa in Karel PUŠNIK (Radoblje)
10.30: + Silvo HROVAT, obl.
           + Franc JUVAN, 5. obl.
blagoslov zelenja
15.00: križev pot k sv. Mihaelu
Zahvala za krašenje v marcu vasem Gabrno, 
Lahomšek, Trojno in Ojstro. V aprilu čistijo in kra-
sijo Marija Gradec, Modrič, Plazovje in Radoblje.

Postni križ, obdan z besedami NEMOČ, 
PONIŽANJE, MOLITEV nas vodi v Betanijo, hišo 
Marije in Marte ter njunega umrlega brata Lazarja.

Ta pot nas pelje h grobu, koder je že četrti dan poko-
pan on, ob katerega smrti se Jezus, preden ga obudi, 
zjoče nad usodo človeka, ki pa ga je prišel odrešit. 

A smrt bo premagana v “zarji tretjega dne”!

Že osmo leto smo v lepem številu, na dan smrti, 23. mar-
ca, obiskali Veliko Polano, kraj kjer čaka vstajenja Jože 
Horvat, dolgoletni laški nadžupnik in dekan.
Na tem spominskem dnevu je bila rojena ideja, da bomo 
prihodnji torek, 4. aprila pripravili, po večerni maši, 
spominski večer  nanj in na leta, ko je vodil tukajšnje 
občestvo. Povabili smo nekaj gostov, ki so z njim ak-
tivno sodelovali. Tudi ta večer ima namen, kot dose-
danje kateheze, v katerih smo se letos srečevali s tele-
snimi deli usmiljenja, prebuditi v naših srcih pripravo na 
lepe velikonočne praznike. Poleg obiskovalcev postnih 
katehez vabim še druge farane, da skupaj prikličemo 
v spomin trenutke, ki ste jih doživljali z vašim dušnim 
pastirjem. Duhovnik Jože se je s svojo veliko zavzetostjo 
pastoralnemu in obnovitvenemu delu v župniji predal z 
vso življenjsko energijo. 
Prav je, da se ga s hvaležnostjo spominjamo in nanj obu-
jamo žlahtne spomine.

------------------------------
Na tiho in cvetno nedeljo bomo v župniji organizirali 
križev pot na Hum in k Sv. Mihaelu. Ta ljudska pobožnost 
v nedeljskem popoldnevu ima velik pomen, saj nas preko 
spominjanja darovanega Jezusovega življenja opogum-
lja, da ne omagamo pod lastnim bremenom življenja. 
Če bo deževalo, bomo molitev križevega pota opravi-
li v župnijski cerkvi. Na tiho nedeljo se zberemo pri 
župnijski cerkvi, lahko se nam pridružite tudi pri gradu. 
Na cvetno nedeljo pa pri kužnem znamenju na odcepu 
ceste Šmihel Kuretno.



Dve znamenji na Šmohorju

Na Šmohorju nad Laškim sta ostali  neobjavljeni še 
dve znamenji, ki jih je opisal ključar Janči Krašovec. 

Kapelico sv. Mohorja in sv. 
Fortunata so postavili med 
letoma 1750 in 1800. Na-
men postavitve znamenja ni 
znan. Legenda pripoveduje, 
da sta sv. Mohor in sv. For-
tunat potovala po naših kra-
jih in se pred Turki skrivala 
v rovih pod kapelico, zato 
so v spomin na to postavili 
kapelico, njima v čast. Rovi 

so še vedno vidni. V kapelici je oltar, pri katerem je la-
hko duhovnik maševal. Lesena kipa svetnikov Mohorja 
in Fortunata, visoka okoli 50 cm, je v šestdesetih letih 
prejšnjega stoletja nekdo odtujil. Ostal je izrezljan lesen 
oltar. Namesto kipov omenjenih svetnikov je na eni stra-
ni križ, na drugi kip Matere Božje, z Jezusom v naročju. 
Včasih je bila na šmohorsko nedeljo procesija do te 
kapelice. Znamenje vzdržujejo in krasijo  domačini. 

Porušena kapelica sv. Ane je stala v Hrebčarjevi dolini 
pod Šmohorjem. Po tej dolini je bila peš pot v Pongrac 
in nato v Liboje. Namen postavitve znamenja ni znan. 
O njem pričujejo le še kamni, ki so ostali. Po pripove-
dovanju domačina  naj bi bil v kapelici nekoč kip sv. 
Ane. Na šmohorsko nedeljo so mimo tega znamenja ro-
marji romali k cerkvi sv. Mohorja in sv. Fortunata. O 
tem pričajo votivne podobe, ki so jih prinesli v zahvalo 
za uslišane prošnje.

Naslednji znamenji, ki jih želim predstaviti, sta iz 
neposredne bližine laškega svetišča. Mastnakova (Mar-
tunova) hišna kapelica je vzidana na isti način kot njena 
predhodnica, nad vhodom glavnih vrat, v Stegenškovi 
ulici 1. Zakonca Mastnak sta v letu 1989 zaradi do-
trajanosti prejšnje hiše dobila dovoljenje za rušitev in 
novogradnjo identične družinske hiše, v enaki zunanji 
izmeri. Navkljub velikim težavam, ker se je udrla velika 
gmota zemlje v zadnji steni, jima je uspelo. Do leta 1996 

so načrtovano delo realizirali. 
Tudi kapelico sta v priprošnji za 
srečo, postavila na enako mesto. 
Kar je v kapelici materiala iz lesa, 
je izdelal mizar Janez Škorja. Ker 
je poprejšnji kip bil oddan okrog 
leta 1970, sta v nišo nove kapelice 
kupila novega. Odlitek kipa Mari-
je z Jezusom je serijski izdelek, a 
je zelo lep. Podatke je posredova-
la vdova Jasmina Mastnak.

Urankarjeav križ
Zelo lepo izdelan korpus na križu 
stoji ob hiši Pot na grad 4, last 
Draga Urankarja. Iz gline izdelan 
korpus je do poškodbe leta 1949 
imel mesto v galeriji Kostanjevi-
ca ob Krki. Na mestu, kjer je zdaj 
postavljen križ, je v neposredni 
bližini, pred njim, ob nekdanji 
hiši, že stal križ, a v zadnjih letih 
brez korpusa. Izdelovalec tega 
korpusa je bil zelo iskan izde-
lovalec jaslic, kartuzijan p. Wolf-
gang Kogler, doma iz Eisenerza 
v Avstriji. V kartuzijanski red je 
vstopil leta 1937 in kmalu začel 
izdelovati jaslice. Vsako leto je 
izdelal do 70 jasličnih garnitur in brez števila korpusov 
ter drugih izdelkov iz žgane gline.

Napis pod križem je avtorsko 
delo Nika Grafenauerja, sloven-
skega pesnika, kritika, esejista, 
literarnega zgodovinarja in pre-
vajalca. V les je žgana misel: 
Kdo je Bog zame? Nekdo, ki mu 
naslonim glavo na rame in ker 
ga ne poznam sem vedno z njim 
sam!

Spomin na Ano Hrastnik
V začetku pomladnega dne se je, kot vsak dan, že dolgo 
časa, jutro za jutrom, odpravila k obredu zvonjenja pri 
družinski kapelici. V neposredni bližini kapelice pa je 
vstopila na drugačno, daljšo pot, pot v brezkončnost 
dobrega Očeta. Gospodar življenja jo je po nekaj dneh, 
na praznik sv. Jožefa, dokončno poklical k sebi, v kat-
edralo večnosti prepevati nikoli izpeto pesem, večne 
mladosti, kot je zapisal apostol Pavel v Korint: “Česar 
oko ni videlo in uho ni slišalo in kar v človekovo srce 
ni prišlo, kar je Bog pripravil tistim, ki ga ljubijo,”(1 
Kor, 2,9)
Njeno življenjsko pot je nemogoče orisati z nekaj mis-
limi, saj je v življenju tako močno zajemala iz vodn-
jaka Božjih darov in se razdajala za svoje domače, 
za cerkveno občestvo in na številnih življenjskih 
področjih v aktivnih letih življenja in tudi na jesen svo-
je zemeljske poti. 
Z možem Avguštinom sta podarila življenje enajstim 
otrokom. V znamenje hvaležnosti za vse, so ji poleg 
drugih pozornosti spletli tudi venec iz cvetočega resja  
in tako čudovito izrazili hvaležnost več tisočerih cve-
tov, ki je vsak zase oznanjal lepoto darujoče se ljubezni.
Simbolika resja je simbolika vsakega človeškega 
življenja – rdeča nas spominja na Kristusovo trpljenje 
in odrešenje s prelito krvjo, bela na srečo tuzemskega 
in onstranskega življenja.
Dolga desetletja je pri mašah, ki se jih je tako rada 
udeleževala, vodila ljudsko petje. Gospod ji je poleg 
izvrstnega posluha podaril tudi odličen spomin, saj je 
na ta način prispevala k lepšanju bogoslužja vse do 
šrtiriindevetdesetega leta starosti.
Jajčnikova mama Ana je svojo razdajajočo se ljubezen 
visokih let znala deliti med otroke, tudi med vnuke in 
pravnuke. Do nedavnega je imela v spominu trenutno 
40 vnukov in 36 pravnukov. Dan za dnem jih je vple-
tala v svoje molitve in jih priporočala Gospodu.
Njeno telo smo položili k zasluženemu počitku. Slo-
vo smo doživljali kot sejalec, ki polaga med brazde 
seme, ki rojeva stoterne sadove. Rodovitnost življenja, 
razdajajoče se ljubezni, čakajoč velikonočnega jutra.
Kličemo ji: nasvidenje nad zvezdami!


