
Nadaljujemo z opisovanjem znamenj v vasi Harje, ki se raz-
prostira , z znamenje ob reki Lahomščici

Aleševa kapelica
Zanimivo grajena kapelica stoji malo 
oddaljena od mosta, kmalu od prvega 
odcepa v Harju. Je pozidana in ometa-
na, z dvokapno streho, prekrito s 
strešno opeko. V sredini ima štiri nos-
ilne stebre. Namen in čas postavitve 
kapelice v ljudskem izročilu nista 
znana. V zastekljeni niši je sedaj kip 
Marije Kraljice z Jezusom v naročju. 
Prvotni kip je bil ukraden 1983, se-
danjega, manjšega je  oskrbela teta 
Mica Puh.

 

Kladnikova kapelica 
Marije Kraljice

Kapelica Marije Kraljice stoji 
ob poti nedaleč vstran od hiše v 
Harju 8. Je pozidana in ometa-
na, zaprta, z dvokapno streho. 
Za zastekljenimi vrati je v niši 
kip Marije Kraljice, ki sklepa 

roke v 
molitev. 
Za kipom je okrogla odprtina. S strani 
kapelice je na vsaki strani dvodelno okno 
, ki je zgoraj ostro zašiljeno. Namen in čas 
postavitve kapelice v ljudskem izročilu 
nista znana. 
Marijin kip na hiši Kladnikovih, Harje 6 
je eden večjih baročnih hišnih znamenj v 
župniji. Marijina podoba, ki sklepa roke 
v molitev in tako prosi blagoslov na pre-
bivalce tega doma, ima za podstavek an-
gelsko glavo. 

.Nadaljujemo s predstavitvijo znamenj v vasi Lahomno. Ime 
te vasi je po mnenju strokovnjakov zelo staro. Ljudi v zaselku 
in predvsem priimke Lah  postavljajo  že v čas proti koncu 6. 
stoletja, ko so takratni priseljevalci uporabljali to poimenovanje 
za staroselce. Večji zaselek, ki se vije tudi ob reki Lahomščici, je 
posejan s številnimi znamenji. Naj jih predstavim, kot se vrstijo  
po cesti, ki pelje iz Marija Gradca. Še posebej se je potrudila in o 
znamenjih poizvedela Marija Mlakar.

Starčev križ . Ob cesti temu znamenju 
delata družbo dve cipresi, na drugi stra-
ni pa šumenje vode, ki mimoidočega 
popotnika ali sprehajalca kar povabi, da 
se pokriža. V naglici, vozeči mimo, pa 
znamenja sploh ne opazijo. Čas in na-
men postavitve znamenja nista znana. 
Starčevi po domače, s priimkom Rezec 
iz Podvin, so leta 1910 kupili posestvo 
od »Okornovih«, na katerem je križ že 
stal. 

Na drugi strani reke, ob cesti, ki vodi 
v Stopce, stoji križ.. Pod korpusom 
je pričvrščena tablica z napisom: 
Postavljeno! zahvalo za srečno do-
graditev našega doma Rodbina 
FERTIČ. Še niže je ploščica s po-
menljivo mislijo: 
Človek spomni se jas odpuščam ti 
dolge le skesano se ozri na me. .
Križ je lesen in v ozadju korpusa obit 
z lesom. Na vrhu je prekrit s kovin-
sko streho. 
Takšni zapisi in posvetila na zna-
menju dajejo še poseben poudarek 
hvaležnosti. Izražajo globok pomen, 
zakaj so se ljudje želeli zahvaliti in 
postaviti znamenje.

Kapelica sedečega trpečega 
Kristusa

Kapelica sedečega trpe-
čega Kristusa stoji na 
stranski cesti, blizu hiše 
v Lahomnem 35. Je po-
zidana, na vrhu prekrita 
s strešno opeko. V sre-
dini je niša z značilnim 
»hrvaškim Kristusom«: 
s trnjem kronani Kristus 
sedi na kamnu in si z des-

no roko, s komolcem naslonjeno na podprto dvignje-
no desno koleno, podpira glavo. Z levo roko se dotika 
levega kolena. Pod njim je podstavek, še niže je Božji 
grob (mrtvi Jezus v grobu). Nad grobom je angel, ki 
kleči. Vsi kipi in podstavki so leseni in pobarvani. Na 
niši so kovana kovinska vratca. Lastnik znamenja je 
Marjan Prašnikar, ki ga z ženo vzdržuje in krasi.

Andrejčkova kapelica
Andrejčkova kapelica 
stoji ob desnem bregu 
Lahomščice, malo više od 
glavne ceste v Lahomem, 
na poti v Tevče. Je pozi-
dana in ometana, z dvo-
kapno streho, prekrito z 
bobrovcem. V njeni niši 
je kamnit oltar in na njem 
različne vrste rož. Pred 
vhodom so vrata, narejena 
iz kovinske mreže. Včasih 
je bil v kapelici kip Janeza 
Krstnika, a so ga nepridipravi odtujili. Krajan Leo-
pold Maček je naredil novega, ga pritrdil z vijaki, a 
so tudi tega ukradli. Sedanja lastnika znamenja Jože 
in Jerčka Pinter sta dala v prazno nišo majhen kip in 
šopek rož.
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Maše v prihodnjem tednu
3. NEDELJA MED LETOM, 22.1. 
7.00: živi in + farani
9.00: + Bernard MEHLE
         + Marjana RAZBORŠEK
10.30: + Marija TRUPI
15.00: VERA IN LUČ
PONEDELJEK, 23.1., sv. Henrik Suzo, duh., dominikanec
7.30: + Justina PUŠIČ
           + Anika VODIŠEK
TOREK, 24.1., sv. Frančišek Saleški, škof, c. uč.
18.00: + Frančiška KRAŠOVEC
            + Anton SUŠNIK, 17. obl. in za zdravje
            v dober namen

po maši biblična skupina
SREDA, 25.1., Spreobrnjenje apostola Pavla 
7.30: v zahvalo za zdravje in priprošnjo še za naprej
           + Anton MEDVEŠEK , 30. dan
ČETRTEK, 26.1., sv. Timotej inTit, škofa
 18.00: + starši Martina in Janez SREBOT, obl.
             + Franc BREČKO
             + Karolina BELEJ

8.30: srečanje Alfa - 3
PETEK, 27.1. sv. Angela Merici, dev., ust. uršulink
7.30: + Franc ŠKORJA
18.00: + Cvetka BOKAN
            + Franc, Štefka KLINAR in Franc ŠKORJA
SOBOTA, 28.1., sv. Tomaž Akvinski, duh., c. uč.
18.00: + Ida ŠANTEJ, 30. dan
            v dober namen
NEDELJA SVETEGA PISMA, 29.1. 
7.00: živi in + farani
9.00: + Jože, obl. in Amalija SENICA
10.30: + Peter HRASTELJ, 30. dan
           + Matilda ŠKORJA in Jakob
Pred jutranjo sv. mašo in med mašami ob. 9.00 in 
10.30 bo branje Svetega pisma. 

Bobekova kapelica
Odprta Bobekova kapelica 
stoji pri odcepu za Reko, 
nedaleč od hiše v Lahom-
nem 65, na kmetiji Zdenke 
in Marjana Oblaka. Namen 
postavitve ni znan. Posvečena 
je Lurški Materi Božji. Je po-
zidana na zidu, z dvokapno 
streho, prekrito z bobrovcem. 
Nad venčnim zidcem ima 
v sredini čela izklesan križ. 

Venčni zidec in nakazana stebra sta pobarvana z modro 
barvo. V niši je nad oltarjem postavljen kip Lurške Matere 
Božje, nad njim je tudi modra barva, ki predstavlja nebo 
(oblok). Znamenje vzdržujeta lastnika Zdenka in Marjan 
Oblak, krasi ga Amalija Knez. 
Ostala znamenja, ki so postavljena v vasi Lahomno, pa v pri-
hodnjem župnijskem listu.

--------

Molitvena osmina za edinost kristjanov 2017 
Letošnja molitvena osmina za edinost (18.1. – 25.1.2017)  
z naslovom »Sprava – Kristusova ljubezen nas priganja«, 
ima poseben značaj, saj mineva petsto let od začetka re-
formacije v Nemčiji (1517). Ta dogodek je močno za-
znamoval vso evropsko, svetovno in tudi slovensko zgo-
dovino in kulturo. 

“Spregovorim ti na srce”
Prihodnja nedelja Svetega pisma je praznik Svetega pisma. Je 
dan v letu, ko se posebej ustavimo in zahvalimo Bogu za dar 
zapisane Božje besede. Spomnimo se bogate svetopisemske 
dediščine, ki jo imamo Slovenci in ki nam je danes lahko v 
veliko spodbudo in navdih. Obenem je to priložnost za iskanje 
načinov, kako bolje »ravnati z Božjo besedo«.

--------

Na svečnico bo pri vseh mašah blagoslov sveč. 
Kdor bo želel, bo lahko sveče za blagoslov dobil 
tudi pred mašo v zakristiji.

--------

V tednu od 23. do 27. januarja je reden verouk.

Vsak od nas uživa v prijetnem druženju in pogovoru, saj nas te 
stvari bogatijo in napolnjujejo. Ustvarjeni smo za komunikacijo. 
Naš Stvarnik je Bog komunikacije. Že od samega začetka se je 
pogovarjal s prvim človekom Adamom in kasneje z njegovo ženo 
Evo. Bog se ni nikoli prenehal pogovarjati s človekom, kljub temu, 
da je človek grešil in zaradi greha izgubil osebni odnos z Bogom. 
To komunikacijo je Bog obdržal vse do danes. Bog komunicira s 
človekom na različne načine. V Stari zavezi je največkrat govoril z 
ljudmi po prerokih. V Novi zavezi pa največkrat govori po svojem 
Sinu Jezusu, po Svetem pismu, Svetem Duhu ter po ljudeh, ki imajo 
osebne izkušnje z Bogom.
Umetnik, ki je upodabljal jaslice v Laškem, si je razlagal komuni-
kacijo z dejavno ljubeznijo do bližnjega.


