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Maše v prihodnjem tednu
NEDELJA, 20.11., KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA

krstna nedelja
 7.00:  živi in + farani
  9.00:  +  Engelberta OJSTERŠEK in mož Jurij
           + Ivanka HROVAT, starši MARINKO, 
           ŠRAJ, brat Vinko in Štefka
10.30: + Anton TERŠEK, obl., žena in starši
           + dva Ferdinanda, Frančiška, Ljudmila DEŽELAK
PONEDELJEK, 21.11., Darovanje Device Marije
 7.30:  + Jurij in Frančiška KOŠIČ
           + bratje Marjan, Jože, Tone, starši ROZMAN
            ter za zdravje
           + Janez PODKORITNIK
TOREK, 22.11., sv. Cecilija, muč.
 18.00: + Maks JAZBEC
            + Franjo ŽABOT in Janez KOLENC
             vsi +  MIKŠE, GREŠAK

            biblična skupina po maši
SREDA, 23.11., sv. Klemen I., papež, muč.
 7.30: + Slavica, 3. obl. in Franc ŠON 
          vse žrtve Hude Jame in + duhovnike laške župnije
                + Albina ŠRAML
ČETRTEK, 24.11., sv. Andrej Dung, muč. 
  18.00:  + Antonija KRAJNC
             + Janez HABE, osm.
              + Justina in Mihael GOLOUH
PETEK, 25.11., sv. Katarina Sinajska, muč. 
  7.30: + Adolf, Marija OJSTERŠEK, obl. in stari starši
          +  Neža BAUMKIRHER, njeni starši, bratje in sestre 
 18.00:  + Katarina, Angela, dva Karla in Terezija KOLŠEK
SOBOTA, 26.11., sv. Valerijan Ogljeski, škof
 18.00: + Jožica ULAGA, obl.
              +  Simona ŠOBER, 12. obl., vsi + ŠOBER, FUNKEL,
               MOČILAR in ŽABKAR
          + Janko LEVIČAR, obl.
NEDELJA, 27.11., 1. adventna nedelja       

  7.00: + živi in + farani 
           + Antonija PEGANC, obl., Jurij, Drago, Antonija 
                        KRAJNC (Rifengozd)  in rodb. HRASTNIK
  9.00:  + Karl JURGL
 10.30: + Helena ALEŠ, 50. obl., mož Jože in sin Stanko,
                      rajni ALEŠEVI in GOTARJEVI
  10.30 + Sv. Katarina:  + Gabrijela JAZBINŠEK, 30. dan             

oltarju, kjer se pustimo imeti radi od Boga. Po njegovi ljubezni 
bomo sposobni nesebične ljubezni, ki jo sprejmimo kot božji dar za 
naše življenje. V letu usmiljenja smo imeli priložnost, da postanemo 
usmiljeni kot je usmiljen naš Nebeški oče. To dokazujmo s svojimi 
dejanji vsak dan. (Dragica Cverle)

Martinovo je za nami
V obhajanju 1700 letnice rojstva svetega Martina smo tudi v 
Laškem slovesno obhajali župnijski praznik. Na sam godovni dan 
smo se zbrali ob oltarju in v druženju  farnega občestva. Sobotno 
popoldne je bilo namenjeno zakoncem jubilantom. Udeležilo se 
ga je 18 parov. Martinovo nedeljo pa je popestril program, ki ima 
svojo obliko tudi že dve desetletji. Evharistično daritev je letos vo-
dil Janez Lesnika, generalni vikar mariborske nadškofije. Vsem, ki 
ste po svojih močeh prispevali, da je praznovanje in naše skupno 
sodelovanje potekalo ubrano in slovesno se prav lepo zahvaljujem.

------------------------------------------------------------------ 

Janez HABE  *1929 + 2016
Med letošnjimi zahvalami ob župnijskem prazniku smo  bili pose-
bej pozorni na upokojenega zidarja Janeza HABE iz Strmce 97. Ob 
prejemu zahvale je skromno izjavil: “Saj je ne bom dolgo gledal!” 
V pogovoru na obisku prvega petka letošnjega novembra, ko sem 
mu domov prinesel sveto Rešnje Telo, je ubesedil spomine na leta, 
ko je bila obnova fasade pri sv. Krištofu, čase, ko so pod vodstvom 
nadžupnika Horvata obnavljali toliko cerkva. V skrbi za skupno do-
bro je na svoji hiši prekinil začeto delo in se lotil popravila svetišča, 
ko ga je takratni župnik prosil. V zadnjem času, ko so tako naglo 
drug za drugim odhajali h Gospodarju življenja sosedje, ključarji 
svetišča sv. Krištofa, se je tudi sam z vso zavesetjo pripravljal na to 
poslednjo zemeljsko pot. Kako močno zanj veljajo besede svetega 
pisma: »Zapiši: Blagor mrtvim, ki odslej umirajo v Gospodu! Da, 
govori Duh, odpočijejo naj se od svojih naporov; kajti nji-
hova dela gredo z njimi.« (Raz 14,13) Župnija in vas Strm-
ca, z odhodom Janeza k Nebeškemu Očetu, bo še dolgo 
čutila praznino odhoda plemenitega moža in očeta. 

Jezus je odgovoril: »Moje kraljestvo ni od tega 
sveta. Ko bi bilo moje kraljestvo od tega sveta, bi 
se moji služabniki bojevali, da ne bi bil izročen Ju-
dom, toda moje kraljestvo ni od tod.« Jn 18,36



Nazadnje smo objavili znamenja na Trojnem, nagrobno 
skulpturo Belejeve družine na laškem pokopališču ter 

pokopališki križ. Nadaljujemo s pred-
stavitvijo znamenj  na Reki, Oleščah 

in Padežu.
Zupančev križ

 Zupančev križ stoji ob cesti  v Reki ob 
Lahomnici. Je lesen, pokrit z valovito 
kovinsko streho. Znamenje vzdržuje 
lastnik Zupanc.

Slapšakova 
kapelica

Slapšakova vzid-
na kapelica je na hiši v Oleščah 15, 
po domače pri Podpej. Je iz leta 
1902. V njej je kip Marije Kraljice z 
Jezusom v naročju, ki razširja roki. 
Jezus na glavi nima krone. Kip je bil 
na podstrešju. Znamenje vzdržujejo 
in krasijo Slapšakovi.

Vodiškov križ
Vodiškov križ stoji ob poti, blizu hiše 
v Oleščah 18. Čas in namen postavitve 
križa nista znana. Je lesen, zadaj obit z 
lesom, s pocinkano streho. Korpus je 
kovinski. Znamenje vzdržujeta in kra-
sita lastnika Alojz in Marija Vodišek. 
Nameravata ga obnoviti.

Vodiškova kapelica
Vodiškova vzidna kapelica je na 
hiši v Oleščah 18. Leta 2006 je 
Alojz Vodišek kupil kip lurške 
Matere Božje. Ko so obnavljali 
fasado, so naredili nišo za kapelico 
in vanjo dali Mariji kip. Znamenje 
vzdržujeta in krasita lastnika Alojz 
in Marija Vodišek.

Vrbovšekov križ 
Lesen križ stoji ob cesti, blizu hiše v 
Oleščah 25. Zadaj in zgoraj je obit z 
lesom, ima dvokapno leseno streho, 
prekrito z bakrom. Na križu je kor-
pus. Na vrhu strehe je še križ.
Smerkolje-

va  kapel-
ica 

Odprta 
zidna 

kapelica 
s križem je na hiši v Padežu 2. 

Znamenje vzdržuje lastnik Gašper 
Smerkolj.

Bučanatova 
kapelica
Odprta lesena kapelica je nad kmeti-
jo družine Jožeta Slapšaka v Padežu. 
Stoji ob gozdu na parceli družine 
Marine Jurkošek. 

Slapšakov križ 
Slapšakov križ stoji 
blizu hiše v Padežu 4. 
Je lesen, zadaj obit z 
lesom. Na križu je lep 
korpus, nogi, eno ima 

rahlo pokrčeno, pribiti z enim žebljem. 
Postavljen je bil leta 2002. Za znamenje 
skrbita in ga vzdržujeta družina Alenke in 
Marjana Slapšaka.

Platovnjakov 
(Bunceljnov) križ
Razlog prvotne postavitve križa v 
neposredni bližini domačije ni znan. V 
letu 1916 je nov korpus izdelal Martin 
Klezin. Nad zemljanko so za kakšen me-
ter razdalje izbrali novo lokacijo in za križ 
postavili kovinsko ogrodje, kamor bodo 
v prihodnjih mesecih postavili lesen križ. 

Ocvirkov križ
Ocvirkov križ stoji na jasi, (pravijo 
ji na Zvončku) oddaljen dober kilo-
meter od domačije Franca Jurkoška 
v Padežu 8. Namen postavitve zna-
menja ni znan. Križ je bil postavljen 
leta 1914, kar je izpisano na umetno 
oblikovani pločevini na hrbtu križa, 
ki je iz istega materiala kot streha. 
Korpus so pred kakšnim desetletjem 
močno poškodovali vandali, zato 
so ga zamenjali s sedanjim, ki je 
tudi  preprosto izdelan. Znamenje 

vzdržuje in krasi lastnik Franc Jurkošek.
Ocvirkova kapelica

Ocvirkova kapelica stoji ne-
kaj deset metrov od domačije 
Franca Jurkoška v Padežu 8. 
V njej je kip Brezmadežne. 
Leta 1986 je bila kapelica 
temeljito obnovljena. Nez-
nani vandal je odtujil dva an-
gela ob Marijinem kipu, zato 
so dali narediti umetniško 
kovana vrata in rešetke na 
okna. Znamenje vzdržuje in 
krasi družina Franc Jurkošek.

-----------------------------------------------------------------------

V OBJEMU DOBROTE – TEDEN KARITAS
Z jutrišnjim dnem vstopamo v teden KARITAS, ki ga bomo sloves-
no zaključili na 1. adventno nedeljo. Skozi ves teden bomo z Jezu-
som po Božji besedi usmerjali korake k delom dobrote in usmiljenja. 
Iskali bomo ČUTENJE, osvobajali se bomo PREDSODKOV in 
na ta način prišli do OBJEMA , objema dobrote, ki je letošnje geslo 
TEDNA KARITAS.
V naši župniji boste v ANTONOVI KAPELI lahko začutili naš utrip. 
Za skromen dar vas čaka skromna pozornost sodelavcev župnijske 
Karitas. Rdeče vrečke prav tako kličejo k vaši dobroti. Povabljeni ste 
tudi na delavnico izdelave adventnih venčkov, ki bo v ČETRTEK, 
dne 24. 11. 2016  od 8. ure dalje  v mali učilnici. Prosimo za čim več 
zelenja in pripomočkov za pletenje.
Objem dobrote je tudi molitev, zato se naša »karitas« začne pri 


