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Maše v prihodnjem tednu
3. POSTNA NEDELJA, 24.3.      
7.00: živi in + farani
            + Ivo STOPAR
9.00: + Martin MLAKAR, 10. obl.
         + Ivan in Mihaela SKALE
10.30: za vse žrtve Hude Jame in druge žrtve 
                v zahvalo za ozdravljenje (Burger)
PONEDELJEK, 25.3., GOSPODOVO  OZNANJENJE
7.30: + Ivana RAMŠAK
18.00: + Blaž KOLANDER in DORNIKOVI
           + Angela, 9. obl., sorodniki KOLŠEK in KAJTNA
TOREK, 26.3., sv. Kastul, mučenec
18.00: + Fanika BOVHA
           +  Justina ŠKORJA
            + Olga KRAJNC                       4. kateheza
SREDA, 27.3., sv. Gelazij, škof
7.30: + Majda HRASTNIK (Brstnik) 
          + Marta PUSAR
          + Marija , Vinko KRAŠOVC
ČETRTEK, 28.3., sv. Proterij, škof
18.00: + Avgust MOTOH
            + Leopold HRIBERŠEK, 8. dan
PETEK, 29.3., +  sv. Štefan IX., papež
7.30: + Štefanija OJSTERŠEK
18.00: za blagoslov vnukov in otrok
            + Ferdinand KRSNIK, 8.dan
SOBOTA, 30.3., sv. Zosim, škof 
 18.00: + Jožica ULAGA in Rozalija
              + starša Marija in Jože  TUŠEK, sestra Helena in mož
                  Lojze HVALIČ
 4. POSTNA NEDELJA, 31. 3.
7.00: živi in + farani
          + Terezija MAČEK, obl., in mož Jernej
9.00: + Jernej in Antonija RAZBORŠEK, 35. obl.
           + Ivan RAZBORŠEK
10.30: + Franc JUVAN, 7. obl.

Mnogi Laščani ste našli čas, da smo ob 10. obletnici 
smrti laškega nadžupnika in dolgoletnega dekana 
Jožefa HORVATA poromali na njegov grob, ravno 
na njegov smrtni dan. Ti vsakoletni obiski Velike 
Polane so tudi na nek način velik izraz hvaležnosti 
za vse delo dolgoletnega nadžupnika Jožefa.

V družinsekm grobu, ob svojih starših, in drugih 
sorodnikih čaka njegovo telo poveličanja. Radi se 
ga spomnimo v molitvi.

..............................................
V postnem času je tudi priložnost za razmislek o vzgo-
ji v družini. »Za obnašanje otrok je ključna domača 
vzgoja. Ni ga čez dober zgled.« Tako lahko preberemo 
v eni izmed knjig specialnega pedagoga Marka Juhanta. 
Poslušamo ga lahko v sobotnih oddajah Radia Ognjišče 
Za življenje, za danes, za jutri. V Knjižnici Laško je 
na voljo veliko gradiva s področja vzgoje, ki so nam v 
pomoč vsakodnevnih dilemah, kako graditi odnose v 
družini. Naj navedemo samo nekaj novejših naslovov: 
D. Jerebic: Bližina osrečuje; K. Kesič Dimic: Vzgoja-
rije; J. Ramovš: Sožitje v družini: A. Faber: Na pomoč, 
moji otroci se kregajo;  J. Jasper: Od vzgoje do odnosa; 
A. Kandare Šoljaja: Najstniki; Š. Morojna: Pomagajte na-
jstniku izraziti jezo; M. Montessori: Nagovori staršem … 
Prelistate ali izposodite pa si lahko tudi reviji Vzgoja in Po 
pameti. Lepo povabljeni, da jih obiščete.

Mnogi vedo povedati, da je bil razlog velike 
želje nadžupnika Jožefa Horvata, da bi bil po-
kopan v Veliki Polani, ker je njihov družinski 
grob v neposredni bližin groba župnika Danijela 
Halasa, umorjenega 6. marca 1945. O božjem 
služabniku Danijelu Halasu teče postopek za 
razglasitev med svetnike.



Pridi »Angel sprave«

Izvleček iz Demokracije: 03 marec 2019, dan, ko se 
spominjamo 10. obletnice preboja zadnje, 11. pre-
grade Barbarinega rova v rudniku Huda jama. V 
knjigi Huda jama- Skrito za enajstimi pregradami 
so avtorji (Alić, Ferenc, Jamnik) zapisali: “Ko je 
bil po 64 letih dostop v rov spet odprt, smo zagleda-
li najprej prvo okostje in za njim še eno. Stopali 
smo čez množico obuval in zank, s katerimi so bile 
žrtve zvezane. Želeli smo priti čim prej do jaškov. 
Ko smo prišli do njega, smo s svetilkami svetili v 
globino, vendar razen brun v globini šest ali sedem 
metrov v temi človeških ostankov nismo videli... 
Kljub nevarnosti, da zdrsnemo v jašek, smo se spla-
zili preko nasutja in odšli naprej. Odprl se nam je 
pogled na nepregledno in kljub vsem poprejšnjim 
predvidevanjem, nepredstavljivo množico trupel... 
Stali smo pred ogromno belo gmoto, ki ji nismo vi-
deli konca. Pred množico nerazpadlih trupel...”
O tem in krvavi revoluciji govori pretresljivi do-
kumentarni film Romana Leljaka “Huda jama, st-
rogo čuvana tajna” in o času, ko je bilo za nekat-
ere odkritje tisoče zverinsko pobitih prehudo, za 
nekatere streznitev, za takratnega predsednika dr. 
Danila Turka pa nekaj dni kasneje ob dnevu žena 
drugorazredna tema.
Huda jama, kraj zločina.  Grozljiva izpoved Mehm-
edalije Alića, ki je prvi vstopil v rov sv. Barbare: 
Povedal, kako je snemal lase, spete v kite, z lobanj 
umorjenih deklet… 
Uradno sporočilo ob 10. obletnici odkritja Hude 
Jame: Grobišče bo kmalu del projekta ekomuzeja 
občine Laško?!?
“V Sloveniji so od okoli 600 lokacij do zdaj potrdili 
in dokumentirali 233 grobišč in morišč. V zadnjih 
treh letih od uveljavitve zakona o prikritih grobiščih 
in pokopu žrtev smo uredili in označili 162 grobišč. 
Pri tem smo našli ostanke več kot 2500 žrtev, od 

katerih je bilo pokopanih okoli 1600, od tega več kot 
1400 iz Hude jame,” je za STA povedal predsednik 
komisije Jože Dežman.
Te utrinke iz članka sem izbral, da zaslutimo vzdušje 
in razmere, v katerih so se pred desetimi leti odločili 
za spravno sveto mašo, 29. marca 2009, v laškem 
svetišču. O spravni sveti maši so takrat tudi poročali 
mediji. V župniji so se sestali farani s takratnim 
nadžupnikom Jožefom HORVATOM. Dogajanja 
okrog priprav na ta spominsko slovesnost pa so bila 
usodna tudi za nadžupnika Horvata, ki je s telefon-
sko slušalko v roki, v ponedeljek 23. marca, zaspal 

za večnost.
Ko letos obhajamo deseto obletnico odkritja Hude 
jame, ne moremo mimo nekaterih stvari, ki so se v 
letu 2009 tako usodno prepletale. Dovolite mi neko-
liko drugačen pogled na stvari, ki se bo razlikoval 
tudi od kakšnih komisij in predvsem od nekaterih, 
ki v tej tragediji bratomorije, komentirajo odkritja, 
a ne živijo ob ljudeh in z ljudmi, sedanjimi prebiv-
alci teh krajev. Svoja občutja oblikujem v misli po 
mnogih srečanjih z rudarji, ki so jim bili rudniški 
rovi delovna mesta, v katerih so v zelo težkih pogo-
jih služili vsakdanji kruh in doživljali ob sodelavcih 
toliko bratstva in pripravljenosti za pomoč drug dru-
gemu. Kaj čutijo ti ljudje in njihove družine, ko oza-
vestijo, da so rudniški rovi spremenjeni v grobišča? 

Kot plazeče se sence legajo mnoga dejstva na dušo 
ljudem današnjega časa, zato smo tako močno 
potrebni »Angela sprave«. Da, »Angela sprave«, 
ne le za laško župnijo in celjsko škofijo, temveč 
za vso Slovenijo. Samo Nebeški Oče ve, koliko 
mučencev je prejelo »palmo mučeništva« pove-
zano s strahotami druge svetovne vojne. 
V tem desetletju vodenja laške župnije se mi je zde-
lo zelo pomembno, da ustvarimo kraj in si najdemo 
čas, ko bo mogoče pred Gospoda prinašati naše 
tegobe. Iz teh razmišljanj se je rodila odločitev, da 
bo v laški cerkvi božji grob spominjal na Barbarin 
rov. V grob položen Jezus v Laškem vstaja »tretji 
dan« iz rudniškega rova. Dokler te uboge žrtve ne 
dobijo med nami dostojnega obeležja, pa naj božji 
grob, ne le v tridnevju, temveč vse leto spominja 
nas kristjane, da ne pozabimo na odrešenje. Nočne 
adoracije med prvo soboto in nedeljo v mesecu 

nam kažejo v smeri pogovorov z Gospodom. Naj 
»Angel sprave« prinaša vse naše molitve, prošnje 
in zahvale pred Gospodov oltar. Če bomo zmogli 
prisluhniti Božjemu poslancu »Angelu sprave«, 
bomo našli pot iz obsojanja, strahu in občutka 
nemoči. Zato nam je potrebno močno zaupanje 
Vanj in odkrivanje usmiljenja Vsemogočnega. Vsi 
sveti mučenci, prosite za nas!                          RM


