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Maše v prihodnjem tednu

30. NEDELJA MED LETOM,  misijonska, 23.10.
 7.00: živi in + farani
 9.00: + starši ROZMAN in nečak Boštjan
 10.30: + Marija JUTERŠEK, 25. obl. in rodb. 
JUTERŠEK ter ŽELEZNIK
V zahvalo za 80 let življenja
PONEDELJEK, 24.10., sv. Sabina Avilska, mučenka
  7.30:  + Martin ZELIČ, Marija in Marjeta
            + Vincenc KREJAN
            + Ana BOLČINA
TOREK, 25.10., Simon in Juda Tadej, apostola     
  19.00: + Milan ŽABKAR, 4. obl. starši
               ŽABKAR in DOBOVIČNIK
              + Amalija ROKSANDIĆ, 8. dan
              + Martin ŠKOBERNE
SREDA, 26.10., sv. Mihael Rua, duhovnik
  7.30:  + Angela GUČEK
            + Frančiška KRAŠOVEC
ČETRTEK, 27.10., sv. Marcel, mučenec
  19.00:  + Maks JAZBEC,
              + Jože RAJER, Aljaž PAJ, Anica in 
               Kristina RAJAR
               + Gabrijela JAZBINŠEK, 8. dan
PETEK, 28.10., sv. Bolfenk, škof 
  7.30: + duhovnik Janez BELEJ in brat Martin
  19.00: + Ernest KLADNIK, 5. obl. in Marija ter
             za zdravje v družini
               + Stane DEŽAN,2 obl.
SOBOTA, 29.10., sv. Mihael Rua, red.
  19.00:  + Stanisalva STARC, 1.obl  
              + Franc, Frančiška ŠKORJA in sin Franc
               Jože BALOH, obl. žena Justina in vsi +
               iz družine BALOH

Samo, če smo ‘usmiljeni kakor Oče’, 
smo misijonarji.«

31. NED. MED LETOM, žegnanjska, 30.10.
  7.00: živi in + farani
  9.00: + Amalija KNEZ, obl. in mož Franc (Trojno)
            + starši VODIŠEK -JELENC
  10.30: + Franc KRAJNC(Cesta na Svetino)

-----------------------------
Zahvala za krašenje v oktobru vasema Brstnik in 
Rifengozd.  V novembru čistita in krasita Kuretno in 
Strmca.

Papež Frančišek o misijonski nedelji

Izredni jubilej usmiljenja, ki ga praznuje Cerkev, na pose-
ben način osvetljuje tudi svetovni misijonski dan 2016: vabi 
nas, da na poslanstvo “ad gentes” gledamo kot na veliko in 
neskončno delo usmiljenja, tako duhovnega kot materialne-
ga. Zares smo na ta svetovni misijonski dan vsi povabljeni, 
da “gremo ven” kot učenci misijonarji in da vsak od nas po-
nudi – pri prinašanju sporočila Božje nežnosti in sočutja vsej 
človeški družini – svoje lastne talente, ustvarjalnost, mo-
drost in izkušnje. Zaradi misijonskega poslanstva se Cerkev 
zanima za vse, ki ne poznajo evangelija, ker želi, da bi se vsi 
rešili in izkusili Gospodovo ljubezen. “Ima poslanstvo, da 
oznanja Božje usmiljenje, utripajoče srce evangelija” (bula 
Obličje usmiljenja, 12), in je poslana, da ga oznanja po vsem 
svetu, dokler vesela novica ne pride do zadnje žene, do zad-
njega moža, zadnjega ostarelega, zadnjega mladega in do 
zadnjega otroka. ...V tem jubilejnem letu se izpolnjuje 90. 
obletnica svetovnega misijonskega dneva, ki ga je spodbu-
dila Kongregacija za evangelizacijo narodov in ga je potrdil 
papež Pij IX. leta 1926. Zato se mi zdi prav, da se ponovno 
spomnimo modrih potez mojih predhodnikov, ki so določili, 
da so se v to kongregacijo stekale vse ponudbe, ki so jih 
škofi je, župnije, redovne skupnosti, cerkvena združenja in 
gibanja z vsega sveta mogle dobiti za pomoč krščanskim 
skupnostim v potrebi in za okrepitev širjenja evangeljskega 
oznanila do konca sveta. Ne prenehajmo – tudi danes ne – 
z udejanjanjem te geste misijonske občestvenosti Cerkve. 
Ne dovolimo, da bi nam naše lastne skrbi skrčile srce, nas-
protno – razširimo ga, da bo sprejelo vse človeštvo. ....
(Iz poslanice za misijonsko nedeljo 2016)
 



Bencetova kapelica
Bencetova kapelica stoji na vzpetini na Reki. Je pozidana, pre-
pleskana, z dvokapno streho, prekrito z bobrovcem. Počiva na 
močnih stebrih, ki sta okrašena z barvnimi rebri in povezujeta 
zgornji del. V vrhu čela je trikotnik, ki predstavlja Sveto Trojico. 
V trikotniku je oko, ki sporoča, da Bog vse vidi in ve. S trikotni-
ka izžarevajo štirje snopi žarkov, ki predstavljajo Božjo svetost. 
Med drugim in tretjim snopov žarkov je kelih s hostijo. Z ene 
strani je letnica 1918, z druge letnica 1995. V notranjosti je v niši 
za zastekljenim oknom pobarvan kip Marije Kraljice z Jezusom 
v naročju. Okrog njiju je modrem svodu polno zvezd. Na vsaki 
strani je eno zastekljeno okno, pomaknjeno malo navznoter od 
zunanjega roba, ki je raven, nato na vrhu močno zašiljen kot 
robova strehe. Vhod v kapelico zapira kovinska ograja. 
Pri tem znamenju je leta 2014 imel pobožnost večernic rojak 
novomašnik Ivan Hrastnik.
Znamenje vzdržujeta in krasita lastnika zakonca Rezec, Reka 20.
Prvi namen postavitve ni znan. Prva letnica 1918 je letnica prve 
obnove, obnovil jo je oče, ki se je zaobljubil, ker se je srečno 
vrnil domov iz prve svetovne vojne. 
Leta 1995 pa sta jo obnovila zakonca Rezec, ker je bila potreb-

na obnove, uredila sta glede 
ometa in celo prebelila. Nju-
na vera je velika in zato sta 
to delo opravila z velikim 
veseljem in spoštovanjem. 
Verujeta v Marijino pomoč 
in varstvo, zavedata se, da 
jim pomaga pri vsakdanjem 
opravljanju njihovega dela. 
K njej se zatekajo v težkih 
in lepih trenutkih in so 
veseli, kadar lahko postojijo 
pred njo in se ji priporočijo 
s prošnjo ali zahvalo za 

opravljeno delo. 

 Mačkova kapelica
Mačkova kapelica stoji malo niže pod Bencetovo kapelico. 
Kapelica je pozidana, prepleskana, z dvokapno streho, prekrita 
z bobrovcem. V sredini ima polkrožno zastekljeno nišo. Kip 
Matere Božje, ki bo v njej, je v obnavljanju.
Namen postavitve ni znan. Nihče se ne spomni, kdaj je bila 

kapelica postavljena. Enkrat je bila že malo obnovljena ravno 
toliko, da ni propadala 
zaradi vremenskih razmer. 
Odločitev, da jo bo obnovil 
Maček Dušan pa se je zgo-
dila leta 2016, predvsem 
zaradi njegove vere v Mari-
jino pomoč in zato da kapel-
ica ne bi propadala. Še večjo 
motivacijo pa je dobil zaradi 
svojih otrok, ker so h kapelici 
nosili svečke in rožice. Ko so 
začeli obnovo, so videli, da 
je bila prvotna kapelica post-
avljena iz zemlje in malo ka-
menja. V kapelici je bil Mari-

jin kip narejen iz mavca. Sedaj je v obnovi pri umetniku Filipiču. 
Kip je velik približno 67 cm. Marija ima sklonjeno glavo in gleda 
proti tlom. Ko bo kip uspešno obnovljen, ga bodo postavili nazaj 
v kapelico in kapelico dali blagoslovit. 
Kapelico bo vzdrževala in krasila družina Maček, Reka 11.
 

Gočev križ
Gočev križ stoji ob vzpetini roba ceste na Reki. Je lesen in tudi 
zadaj obit s pločevino. Na vrhu je streha iz iste snovi, le da je na 
robovih narezljana. Na že stoječem križu je pribit še manjši križ 

s korpusom.
Križ je bil postavljen leta 1908. Ko se je 
delala cesta, so ga tudi malo prestavili 
in tako je dobil tudi drug prostor. Ob-
novljen je bil okrog leta 1970. 
Avgust Kolšek se spominja, da je križ 
postavil njegov oče zato, da bi se ljud-
je, ki so tja zahajali, spreobrnili in bi s 
tem prinesel mir v vas. Postavil je križ, 
kot znamenje, da Bog grehe odpušča. 
Včasih sta za križ skrbela zakonca 
Kolšek, sedaj pa križ vzdržuje in krasi 
družina Verbovšek Reka 19 b.
Zahvala Katji Renko, ki se je potrudila 
z zbiranjem spominov na znamenja v 
vasi na Reki. 

 

Ena izmed nekdanjih peš poti iz Reke je vodila čez  vas Tro-
jno. Kar več vaščanov iz Trojnega se je potrudilo, da so zbrali 
podatke o svojih znamenjih v vasi.
Čajev križ 
Stoji v gozdu v Dovcah. Po ust-
nem izročilu je v gozdu strašilo. 
Na poti, ki je tod vodila iz Reke 
proti Laškem, se je popotnik na 
vrhu strme poti ustavil, odpočil 
ter pomolil k Bogu. Prvič ga je 
leta 1965 na pobudo Andreja in 
Katarine Lokošek obnovil Janez 
Klezin, blagoslovil laški župnik 
in dekan Franc Ksaver Korban. 
Po smrti Katarine Lokošek je podedoval posestvo in pre-
vzel skrb za znamenje nečak Marko Klezin.  Leta 2001 ga 
je na pobudo Marka in Andreje Klezin obnovila mariborska 
škofi jska restavratorska delavnica. Istega leta ga je blagoslo-
vil laški rojak, duhovnik Martin Belej. Križ je od zadaj obit z 
bakreno pločevino, na vrhu ima pritrjeno narezljano streho iz 
iste snovi. Na podnožju ima pribito kovinsko ploščico z napi-
som: Oče v tvoje roke izročim svojo dušo, nato letnico 1965 
in kratice A.K. L. ,  še nižje letnico 2001 in kratice M. A. K. 
Od leta 1962 do leta 1975 so bile ob nedeljah in praznikih v 
mesecu maju večernice. Po petnajstih letih obnovitve in bla-
goslovitve križa je bila spet šmarnična pobožnost. Znamenje 
vzdržujeta in krasita lastnika Marko in Andreja Klezin, ki 
živita v Trojnem 6.

Planinčev križ
Planinčev križ stoji v Trojnem ob cesti. Čas 
in namen postavitve nista znana. Podedo-
vali so ga iz roda v rod. Znamenje je bilo 
močno poškodovano, zato sta se družini 
Gunzek in Lešek odločili, da ga da obno-
viti. Leta 2006 ga je obnovil Dani Klinar 
z Gabrnega, blagoslovil laški kaplan Iztok 
Hanžič. Narejen je iz lesa, le na vrhu ima 
kovinsko streho, ki je na robovih narezljana 
in ima na vrhu križ. Na podnožju je v lesu 
napis: Jezus naš Odrešenik bodi milostljiv 

sodnik. Znamenje vzdržuje in krasi lastnica Anica Gunzek, ki 
živi v Trojnem 4.


