
Kapelice na Marija Gradcu
Cerkev Karmelske Matere Božje na Marija Gradcu je 
bila postavljena v letih 1503-1506, na skalnatem griču 
nad sotočjem Savinje in Lahomnice. Obdaja jo ovalno 
obzidje z oporniki. Kapelice na pobočju griča so bile 
postavljene v prvi polovici 18 stoletja. Podrobnejši po-
datki o zidanju kapelic niso znani. Glede na vsebino, s 
čimer so jih opremili, lahko sklepamo povezavo grad-
nje  kapelic s pasijonskimi igrami in procesijami. V 
baročni dobi so tudi v Laškem prirejali v postnem času 
pasijonsko igro oz. postno procesijo, ki je šla iz trga na 
Marija Gradec, kjer so prikazovali križanje. Jožefi nske 
reforme so vse te procesije odpravile, vendar še zdaj 
spominjajo nanje pasijonski motivi pri kapelicah, v 
cerkvi pa je čudovit stranski oltar, ki prikazuje osrednjo 
vsebino dogodka velikega petka na Kalvariji.
O teh kapelicah najdemo nekaj zapisov s strani stroke. 

Izvemo, da je bila najvišja 
na jugozahodni strani nek-
daj posvečena zadnji večerji. 
Iz zapisa leta 1959 pa na-
jdemo, da je posvečena 
Srcu Jezusovemu. Kapela je 
preprostejša. Ima konkaven 
napušč; se trikotno zaključuje 
in ima opečno streho. V njej 
je bil leta 1969 kip, preprosto 
ljudsko delo iz 19. stoletja. 
(Jože Curk)

Severna kapelica nad 
stopnicami je posvečena 
Kristusovemu trpljenju 
(križevem potu). Kapelica je 
enaka prejšnji. V njej je bila 
večja, nekoliko boljša plas-
tika Kristusa, padajočega 
pod križem. Je iz prve polov-
ice 18 stoletja.  Verjetno gre 
za še ohranjen kip Jezusa ob 
kipu sv. Petra v cerkvi pred 
cerkvenimi klopmi na Marija 

Gradcu.
Na jugozahodni strani 
je kapelica sv. Petra. 
Prvotno je bila kapelica 
enaka ostalima dvema, 
že leta 1967 je bila za tri 
stopnice pod potjo, pri 
urejanju in asfaltiranju 
cestišča pa se je ta raz-
lika še močno povečala. 
Predstavljala je obu-

panega Petra, ki kleči v močnem obžalovanju. Včasih 
je bil ob njem petelin. Kip je iz prve polovice 18. stolet-
ja, je izdelek ljudske umetnosti, trenutno je shranjen v 
cerkvi.
Največja kapelica s stolpičem je v letu 2016 dobila novo 
ostrešje in fasado. Jože Curk je o njej zapisal: “... kapela 
je velika ter ima kvadraten strešni stolpič. Ob oglih jo 

krasijo lizene, obteka pa jo 
močan, žlebast zidec, nad 
katerim je trikotno čelo. 
Streha je opečna. Členjena 
ppk (pokončno, polkrožno 
zaključena) vdolbina ima 
preprost kip Marijinega 
vnebovzetja na oblakih z 
dvema angelskima glavi-
cama. Kip fungira kot nas-
tavek nekakega oltarja ter 
je morda še iz 17. stoletja, 
medtem ko kapela kaže na 

prvo polovico 18. stoletja.«  Iz zapisa je moč razbrati, da 
je bil kip leta 1967 še v kapelici. Sled za njim je izginila. 
Iz drugega vira izvemo, da je pred kapelico nekdaj stalo 
kamnito votivno znamenje z Marijinim kipom, ki so ga 
kasneje prestavili na Aškerčev trg v Laškem.
Vir: Zgodovinski in umetnostni spomeniki v Laškem in bližnji okoli-
ci, Laško 1959, str. 22
Jože Curk, Topografsko gradivo IX., Sakralni spomeniki na območju 
Občine Laško, Zavod za spomeniško varstvo Celje, 1967, str. 45
Laški zbornik 2007, str. 123) – po + Milošu Rbařu priredil Jože 
Maček, Zgodovinski in umetnostni spomeniki v Laškem in bližnji 
okolici, str. 123.

Hrasteljeva kapelica
Vprejšnji številki župnijskega lista smo kot zadnje zna-
menje predstavili sliko sv. Florjana na nekdanjem gas-
ilskem domu na Trubarjevi ulici v Laškem. V isti ulici 
pa najdemo tudi znamenje hišne kapelice, ki stoji kot 

opornik in branik Hrasteljeve 
hiše. O njej sem nekaj podatkov 
izvedel celo na bolniški postelji 
v domu ostarelih, kjer svojemu 
možu Petru vsakodnevno tako 
požrtvovalno in nesebično 
streže njegova žena. Ob njegovi 
bolniški postelji vsak dan ure 
in ure na glas prebira razne za-
nimivosti kraja in časopise, ki 
jih je nekoč sam rad bral. Kljub 
tako težki poškodbi, ki jo je pred 
leti utrpel, je na glas povedal, da 
je kapela že stala, ko so to hišo 

kupili njegovi starši. Pred leti so žal nepridipravi odtujili 
Marijin kipec, ki je bil v njej. Več o tem znamenju je za-
vito v kopreno preteklih generacij.
Ob sledeh tega znamenja pa sem bil priča še nekemu dru-
gemu znamenju: ljubezni zakonske zvestobe, neizmerne 
požrtvovalnosti in iznajdljivosti, kako po težki bolezni 
človek, obdan s toliko skrbjo in ljubeznijo,  zmore živeti 
v harmoniji zakonske zvestobe. Kolikšne pozornosti bi 
bila vredna šele takšna znamenja.
Če se sprehodimo po cesti ob Savinji  in nadaljujemo pot 
po podhodu čez železniško progo, zagledamo ob cesti zna-

menje, ki označuje kraj Marija Gradec, 
na drugi strani ceste pa znamenje, ki ga 
domačini poznajo kot Drolčev križ. To 
ime nosi po prejšnjih lastnikih parcele. 
Sedanji lastnik je družina Martina  in 
Majde Bezgovšek, ki za križ lepo skrbi. 
Pred leti je bil križ temeljito obnovljen, 
saj so bili zamenjani vsi deli. Tudi poprej 
majhen korpus, ki je nadomestil odtujen-
ega so zamenjali z novim, ki ga je izdelal 
Martin Klezin. 15. avgusta 2012, je bilo 
znamenje tudi slovesno blagoslovljeno.



MARTINOVA LILIJAMaše v prihodnjem tednu
NEDELJA, 25.12., BOŽIČ - Gospodovo rojstvo
 0.00: + Franc PEČNIK, obl.
 7.00: živi in + farani
 9.00: + Brigita, Janez ZALOKAR, starši KRAJNIK
              V priprošnjo Mariji Pomagaj za zdravje
 10.30: + Jože OJSTERŠEK, starši, živi in + sorodniki
                 + Miha OJSTERŠEK, vsi + SELIČEVI (Plazovje)
PONEDELJEK, 26.12., sv. Štefan, diak., muč.
 7.00: + Marija DEŽELAK, 10. obl., Franc in Ciril
 9.00: + Stanko ALEŠ, obl.
 10:30 + Alojz , obl. in Vida JEZERNIK
           + Franc KAČIČ in starši
 11.30: blagoslovitev konj
TOREK, 27.12., sv. Janez, apostol, ev.
18.00: + Frančiška, Martin POTEKO, Veronika VESENJAK
         + Anton VODUŠEK
         + Stanislava MEDVEŠEK
    blagoslovitev vina
SREDA, 28.12., sv. nedolžni otroci
 7.30: + Anica in Marija KRAJNC (Valentiničeva ul.)
              + Alojz ZALOKAR, obl. in Amalija
               +  Dolfi  KLINAR
ČETRTEK, 29.12. sv. Tomaž Becket, škof
 18.00: + Antonija KRAJNC
             + Marija TRUPI
             + Anton OJSTERŠEK
PETEK, 30.12. SV. DRUŽINA
 7.30: + Janez MAČEK
 18.00: + Fortunat HRASTNIK in Darko
            + Ivan VERBOVŠEK         
SOBOTA, 31.12.  sv. Silvester I., papež 
10.30: + Alojzija TERBOVC, 3. obl., brata Janez in Štefko
                z Gelco, starša Frančiška in Jože TERBOVC
                + Silva HROVAT
                + Karel in Marija KRAŠOVC, 28. obl. (Stopce)
                +  Silvester TERŠEK in vsi +  OBLAK 

25. december 2016, leto 8, št.:45

NEDELJA, 1.1.2017 sv. Marija, Božja Mati
 7.00:  živi in + farani
 9.00: + starši JELENC in VODIŠEK
 10.30:  + Miha OJSTERŠEK, obl.
             + Pavel MASTNAK, 5. obl. in mama Hermina

Zahvala za krašenje v decembru vasi Rečica. Hvaležni smo 
za stilno pripravo oltarjev za božični čas. 
V teh dneh je bilo zelo živahno v pripravi svetišča za 
praznike. Zahvala mladim, ki ste pripravljali mah in postav-
ljali jaslice in vsem, ki ste pripravljali program pred mašo na 
sveti večer, zahvala za sodelovanje pri živih jaslicah, prip-
ravo za petje in ministriranje v teh prazničnih dneh.
V januarju čistijo vasi Harje, Lahomno in Stopce. 
VERSKI TISK: Vabim k obnovitvi naročnine in nove 
naročnike. Morebitne odjave glede naročnin pa, prosim, 
sporočite v zakristiji ali v župnišču.
Celoletne naročnine za verski tisk znašajo:
DRUŽINA: 98,80€ - OGNJIŠČE: 30,90€
MOHORJEVA ZBIRKA 46€//redna prodaja 65€
MISIJONSKA OBZORJA: 9€ – PRIJATELJ: 11€ 

Božični blagoslovi vaših domov
Spet je leto naokoli in pred nami so različni božično - no-
voletni običaji. K tem sodijo tudi blagoslovi vaših domov. 
Vaši duhovniki vas bomo obiskovali na vaših domovih 
in prinašali Božji blagoslov. Če bi kdo še želel, pa tega ni 
sporočil, lahko pove po mašah v zakristiji ali tudi svojim 
sosedom, kamor prihajamo. 
Razpored blagoslova domov v laški nadžupniji:
27. 12. Lahomno, Stopce, Harje,
            Gaberno, Lahomšek, Trojno;
28. 12. Radoblje, Marija Gradec, Modrič, Plazovje,
            Tovsto, Cesta na Svetino, Ojstro;
29. 12. Spodnja Rečica, Mulenca,
            Cesta v Debro, Debro;
30. 12. mesto Laško, Kuretno in Strmca;
31. 12. Brstnik, Rifengozd,
           Olešče, Reka, Padež.
Koledniki vas bodo začeli obiskovati po 26. decembru, 
do svetih treh kraljev. Letos vas bodo obiskali že 21 leto.   
V župnijski cerkvi se bodo predstavili 6. januarja pri 
večerni sveti maši.
 

Božično voščilo občestvu laške župnije

Evangelist Luka v božičnem evangeliju poroča: Tisti čas je 
izšlo povelje cesarja Avgusta, naj se popiše ves svet. To prvo 
popisovanje se je vršilo, ko je bil Kvirinij cesarski namestnik 

v Siriji. Šla 
sta tudi Jožef 
in Marija 
iz Galileje 
v Davidovo 
mesto Betle-
hem. Ko sta 
bila tam, se 
je dopolnil 
čas poroda. 

In rodila je sina prvorojenca in ga položila v jasli, ker zanju 
ni bilo prostora v prenočišču (prim. Lk 2,1-7).Ti zgodovinski 
podatki so važni, niso pa najvažnejši. Najvažnejše je tisto, 
kar so naredili pastirji, ki so na angelovo sporočilo odhiteli 
v Betlehem, kjer jih je obsijala Gospodova svetloba (prim. 
Lk 2,15-16). 
Tudi popisovanja vaših verskih znamenj, ki smo jih v tem 
letu prinašali na straneh župnijsekga lista, imajo podobno 
sporočilo. Tako številčno so razsejana, pogosto se vozimo 
ali hodimo mimo njih, naj nam spregovorijo o odrešenju. 
Začetek tega odrešenja pa obhajamo v teh dneh. Začutimo 
ga z vsem srcem.                                       vaši duhovniki


