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Maše v prihodnjem tednu
SVETA TROJICA, 22.5.  Prvo sveto obhajilo
7.00: živi in + farani
9.00: + Ivana HORVAT, Jernej, starši MARINKO,
           starši ŠRAJ, brat Vinko in Štefka
10.30:  prvoobhajanci, njihovi starši in botri
           + starši BELEJ in BURGER
PONEDELJEK, 23.5. sv. Socerb, muč.
7.30:  + Stanislav PUŠNIK, rodbina ROZMAN 
           +Marjana RAVNIKAR
19.00:+ starši DEŽELAK in BEZGOVŠEK in teta Pavla
         + Zinka KOŠEC, obl.
TOREK, 24.5. sv. Marija Pomočnica
19.00: + starši Marija in Jože TUŠEK, Helena in
            Lojze HVALIČ
           +  br. kapucin Franček HRASTNIK, 2. obl.          
                                            po maši biblična skupina
SREDA, 25.5. sv. Gregor VII., papež 
7.30: + Ivanka KRAJNC, 7. obl. (Tovsto)
19.00:+ Justina BALOH, obl., mož Jože in vsi + 
          družine BALOH
ČETRTEK, 26.5. SV. REŠNJE TELO IN KRI
7.00: + Franc PEČNIK in starši, Marjan TISELJ in starši
10.30:  + Ana TERŠEK                       
19.00: +  Franc RAJH, 28. obl., žena Antonija in
            hčerka Marjeta
           +  Justina GOLOUH           
                                procesija s sv. Rešnjim Telesom
PETEK, 27.5. bl. Alojzij Grode, muč.
7.30 :  + Angela GUČEK
19.00: +  Antonija KRAJNC        
           + Martin ŠKOBERNE
SOBOTA, 28.5. sv. Anton Julijan, muč.
19.00: + Mirko KODRUN
            +  Martin KAJTNA, 19. obl.

9. NEDELJA MED LETOM, 29.5. 
7.00: starši Martin in Marija FRECE, 4 sestre in 2 brata
9.00: + Martin in Rozalija SLAPŠAK, Mihael in
          Marija ZUPANC
10.30: + Jožef VAŠL

Telovo 2016
V svetem letu usmiljenja nas ta praznik še prav posebej 
nagovarja. Evharistična skrivnost, to je spomin Gos-
podove smrti in vstajenja, je središče vsega krščanskega 
življenja, zato jo počastimo s posebnim praznikom. 
Posebno slavimo evharistično skrivnost na veliki četrtek 
zvečer. Ker pa je slavljenje povezano z velikim petkom, 
to je s premišljevanjem Kristusovega trpljenja in smrti, 
je nemogoče izkazati primerno veselje in hvaležnost, da 
je Bog stalno med nami. Kristjani so že od prvih časov 
Kristusu, navzočem v Svetem Rešnjem telesu, v zvezi 
z udeleževanjem evharistične daritve in v zvezi s preje-
manjem obhajila, izkazovali Božje češčenje. 
Posebno češčenje evharistije zunaj maše se je začelo 
širiti v 11. stoletju. 
Obhajanja Telovega v Laškem, kot je bilo opisano v 
Bogoslužnih navadah do druge svetovne vojne:
Oltarji za procesijo se postavijo na naslednjih krajih:
Prvi oltar - pod križem na Šaupergerjevi hiši (nekdaj 
Kobale, še prej Prešišek).
Drugi oltar - pri nekdanji Frecetovi  hiši , nasproti vho-
da v hotel Savinja.
Tretji oltar - pod znamenjem »Ecce homo«, nasproti 
Herlahove hiše.
Četrti oltar - pod Marijinim znamenjem na Glavnem 
trgu.

Leta 2012 smo pri večerni maši na 
dan praznika uvedli ponovno procesi-
jo zunaj cerkve z dvema oltarjema in 
na ta način vsaj malo pridali sloves-
nosti k nekdaj tako slovesno obhaja-
nem prazniku. Tudi letos vas vabimo, 
da slovesno obhajamo ta praznik z 
dvema oltarjema zunaj svetišča.

Četrto nedeljo v mesecu maju, 22. 5., bodo šmarnice v 
vasi STOPCE pri ZEMETOVEM križu, ob 16.00.
V RADOBLJAH pri VETRIHOVI kapeli ob 18. uri, 
29. maja pa pri njihovem križu v Plazovju.
Prisrčno vabljeni vsi, ki zaupate v Marijino varstvo in 
pomoč, da se ob pesmi, molitvi, prebiranju šmarnic zbe-
rete in s tem obudite šmarnično pobožnost.



(Nadaljevanje s prejšnje številke) V vasi Lahomšek 
sta raziskala zakonca Peganc znamenja, ki so bila 
predstavljena že v prejšnji številki. Iz te zbirke je še 

Gunzekov križ, ki stoji v Lahomšku. Čas in namen 
postavitve znamenja nista znana. Leta 1949, ko sta se 
Franc in Alojzija Gunzek preselila na Lahomšek, je križ 
že stal, vendar bliže cesti. Leta 1965 sta dala postaviti 
novega, malo bolj vstran od ceste. Izdelal ga je Janez 
Klezin iz Gabernega, blagoslovil ga je takratni dekan 
in nadžupnik v Laškem Franc Korban. Na križu je na-
pisano: “OČE V TVOJE ROKE IZROČAM SVOJO 
DUŠO” Sedaj je lastnica znamenja Cvetka Klezin, ki z 
možem Andrejem Klezinom živi na Trojnem. Križ je že 
dotrajan, zato ga nameravata čim prej obnoviti.

Naslednja znamenja v zaselku 
Laško je popisal Peter Ojsteršek. 

Fotografi je je naredil Marko 
Tušek.

        Križ pri Deželakovih    
Križ pri Deželakovih je na 

Valentiničevi ulici 56. Križ je 
lepo oskrbovan. Spodaj je na lesu 
tablica z letnico 1902. Zakaj je bil 

postavljen ne ve nihče.

               
Bencetov križ
Bencetov križ je postavljen ob 
Valentiničevi ulici, ob vznožju 
parcele Petra in Etelke Uratarič. 
Meji na parcelo Lesjakovih. 
Križ je bil pred leti obnovljen, 
danes pa kliče po obnovi. Za 
urejenost okrog križa poskrbijo 
sosedje. Zakaj je bil postavljen 
na tem mestu ne ve nihče. 

Sedaj Šverigova kapelica, katere predhodnik je bil 
svetilnik, ki smo ga že opisali, stoji malo više od 
križišča ceste na grad, na cesti na Svetino. Pri tej kapeli 
je bil v času duhovnika gospoda Praha tudi blagoslov 
velikonočnih jedil. Ob njej vodi cesta do  kapelice ob 

cesti na Svetino.
Kapelica ob cesti na 

Svetino stoji na domačiji 
Gelce Krajnc. Pokrita 
je z betonsko opeko, ki 
je zelo slaba. Je še kar 

urejena, je pa v slabem 
stanju in kliče po ob-

novi. Zaradi slabe vidlji-
vosti bi bilo potrebno še 

posebej urediti okolico 
kapelice.

V kapelici je Marijina 
podoba, križ in še nekaj 

kipcev. Namen in letnica 
postavitve nista znana.

Ko krenemo po isti cesti 
naprej, pridemo po nekaj 
sto metrih do nasledn-
jega znamenja.

Križ ob cesti na Svetino
je na parceli Zore Škorja 

ob novi hiši. Križ s streho 
je lepo oskrbovan in sta-
bilen. Zanj skrbi družina 
Škorja. Postavljen je bil 

pred mnogimi leti, namen 
postavitve ni znan.

Mnoga opisana znamenja zaradi oddaljenosti časa nji-
hove postavitve niso več  v ljudskem izročilu  ohranjena 
s kakšnim namenom so bila postavljena. Ravno to nam 
dokazuje kako pomembno delo je  ohranjati  tisto, kar 
še prenaša iz roda v rod hišno izročilo. Če se med  opi-
sovanjem teh zapisov kdo spomni kakšnih pripovedi 
ali dogodkov, ki so se ob znamenjih dogajala, se lepo 
priporočamo za posredovanje teh ohranjenih spominov. 

Najbolj “pričevalno znamenje žive vere” pa so naši 
letošnji prvoobhajanci. V letu, ki ga po priporočilu 
papeža Frančiška imenujemo sveto leto usmiljenja, nam 
slovesnost prvega svetega obhajila še posebej prinaša 
veselje, ki ga izražajo prvoobhajanci s pripravo na 
sveto spoved in prejem svetega obhajila. V molitev jih 
priporočamo:
Nika BEZGOVŠEK 
Sanja HERMAN 
Tilen DEŽELAK 
Vid JAKOPIČ
Urška GORIŠEK 
Gal JAZBINŠEK
Jan GOSAK 
David JURKOŠEK 
Gal GUNZEK 
Nik GRADIČ 
Tamara KAČIČ 
Neli KAJTNA 
Blaž KLINAR 
Luka LEŠEK 
Zala LEŠEK 
Mišo MEHLE 
Aljaž NOVAK
Sara Viktoria NOVAK 
Anej OBREZ 
Matjaž OJSTERŠEK
Špela OJSTERŠEK 
Urška OJSTERŠEK 
Robert PAJEK 
Rok PAJEK 
Maša PAVLICA 
Žan PAVLOVIČ

Eva PINTER 
Nika PIPAN 
Ana POLAK 
Jernej POLANC 
Maruša ROZMAN 
Klemen ŠPITALER 
Tija TRUPEJ 
Filip URATARIČ 
Janja VERDEL 
Tina VODIŠEK 
Maja VOGA 
Laura A. VRBOVŠEK 
Klara VREČKO 
Eva ZEME 
Luka ZORKO 
Tomaž ZUPANC

Knjižnica Laško vas lepo vabi na dvodnevno delavnico 
»Osebni dnevnik«, ki jo bo vodil p. Silvo Šinkovec, 

urednik revije Vzgoja.
»Dnevniška delavnica« bo potekala v Knjižnici Laško,

v petek, 3. 6. (od 17. do 21. ure), 
in v soboto, 4. 6. (od 8. do 18. ure)

Na delavnico se morate predhodno prijaviti, in sicer do 
30. maja. Več informacij dobite pri knjižničarkah.


