
Z opisi znamenj se preselimo v vas Strmca. Opisala 
in poslikala sta jih Lidija in Peter Ojsteršek. Ker 
čez Strmco vodijo nekatere poti k romarski cerkvi 
sv. Mihaela, ki je bila v stoletjih in desetletjih pred 
drugo svetovno vojno množično obiskana, so prav 
gotovo številna znamenja v tej vasi, o katerih se 
ni ohranilo ljudsko izročilo o namenu postavitve, 
povezana z romarstvom. 

“Gregčeva” kapelica 
stoji na Strmci 85, pri stari 
hiši ob cesti, ki vodi skozi 
vas. Posvečena je Pres-
vetemu Srcu Jezusove-
mu. Po pripovedovanju 
Jakoba Kladnika (Greg-
ca) je bilo pred post-
avitvijo kapele na istem 
mestu kužno znamenje. 
Na prošnjo Jakobovega 
starega očeta, pri takrat-
nem dekanu dr. Krulcu 
je dobil dovoljenje, da se 

lahko kužno znamenje odstrani in na istem mestu zgradi 
nova kapelica. Leta1923 jo je zgradil neznani mojster iz 
Sedraža. Kovana vrata je izdelal Dominikov Tinček, ki 
je bil dober kovač. Leta 1924 je bila blagoslovljena. V 
njej je kip Presvetega Jezusovega Srca, kipec Sv. Duha; 
približno dvajset let nazaj sta bila v njej še kipca angelov, 
a so ju neznani odtujili. Do ponovne obnovitve leta 2004 
je bila v njej freska, ki jo je naslikal Berginc. Po obnovi 
so v kapelico dodali tudi manjši kip vstalega Kristusa in 
križ. Vznožni del kapele (cokel) so obložili s skrilavcem. 
Na prednjih vogalih so uporabili dva kosa stare kritine 
cerkve Sv. Krištofa. Obnovitvena dela (zidarska dela) je 
opravil  Nandi Jakopič, obnovo oken je izvedel Cvek iz 
Zabreža, nova vrata je izdelal sin Jože Kladnik. Lastnika 
kapelice sta Jakob in Terezija Kladnik, vzdržujejo in kra-
sijo jo Kladnikovi.

“Obadova” kapelica stoji 
na Strmci 79. Postavljena je 
bila leta 1797, namen post-
avitve ni znan. Starša Ivana 
Razborška sta kupila kmeti-
jo s pripadajočo kapelico od 
prejšnjih lastnikov. Prejšnji 
lastniki so tudi kupili to 
kmetijo od še prejšnjih 
lastnikov. V kapelici je kip 
device Marije z Jezusom, 
ki spominja na Brezjansko 
Marijo Pomagaj. Leta 1985 
so znamenje obnovili. Gos-

pod Lokovšek je naslikal poslikave farne cerkve Sv. 
Martin in podružnične cerkve : Sv. Mihael, Sv. Krištof 
in Sv. Marija (Marija Gradec). Znamenje vzdržujeta in 
krasita Janez in Brigita Razboršek.
“Petkov” križ stoji na Strmci 5. Čas 
in namen postavitve znamenja nista 
znana. Znamenje vzdržujejo in kra-
sijo lastniki Petkovi.
Nekatera teh znamenj so imela tudi 
nabiralnike, v katere so mimoidoči ro-
marji po možnosti prispevali svoj delež. 
Včasih so v času romanj pri teh znamen-
jih posedali tudi berači in prosili milo-

dar. Zanimiva 
je kapelica, po 
gradnji sodeč spadav drugo po-
lovico 19. stoletja, ob vodnjaku, 
ki ji pravijo kapelica “na pečic«. 
Stoji na Strmci 46, ob cesti, ki 
pod podružnično cerkvijo Sv. 
Krištofa vodi iz vasi Strmca proti 
Šmihelu. Čas in namen post-
avitve znamenja nista znana. V 
njej je bil nekoč Marijin kip, ki 
pa je bil pred desetletji ukraden. 

Sedanji, novi Marijin kip je bil postavljen v kapelico 
in z obnovitveni deli blagoslovljen 21. julija 2013. 
Lastnika parcele, na kateri znamenje stoji, sta Jakob 
in Terezija Kladnik.

V bližini podružnice 
sv. Krištofa stoji tudi 
“Žunkovičeva” kapelica, 
na Strmci 47. Čas in namen 
postavitve znamenja nista 
znana. Po načinu gradnje je 
starejša  od kapelice “pri 
pečic”. Od zadnej temeljite 
obnove v letu 2013 je v njej 
postavljen križ. Obnovo 
obeh znamenj je organiziral 
in vodil Janez Hrastnik iz 
Strmce 10a. Sodelovali so 
Jože Drnovšek in drugi. 

Gradbena dela je s sodelavci opravil Nandi Jakopič. 
Pleskarska dela je opravil Srečko Medved. Slovesen 

blagoslov , obhajanje Krištofove 
nedeklje v procesiji med obema 
kapelama, po na novo asfaltirani 
cesti je bil 21. julija 2013.
“Pušnikova” kapelica stoji na 
Strmci 51 in je vzidana v škarpo 
ob gospodarskem poslopju. 
Postavljena je bila leta 2011 v 
spomin na rajnega brata Simona 
Pušnika. Zna-

menje vzdržujeta in krasita lastnika 
Jani in Suzana Pušnik Aleš.
“Koroščev” križ stoji na Strmci 53. 
Čas in namen postavitve znamenja 
nista znana. Lastnik parcele, na kat-
erem stoji znamenje, je Gaberšek. 
Križ vzdržujeta in krasita Aleš in 
Suzana Pušnik.
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Maše v prihodnjem tednu
8. NEDELJA MED LETOM, 26.2. 
7.00:  živi in + farani
9.00: + Marija GOTER, obl., Franc in Karli KLEZIN, obl.
10.30: + Mihael in Justina GOLOUH
            + Marija PUH, obl. in mož
PONEDELJEK, 27.2., sv. Gabrijel ŽMB, redovnik
7.30: + Franc KRAMPUŠEK in ROBIDOVI
          + Anika VODIŠEK
          + Anton MEDVEŠEK in Stanislava
            na čast Svetemu Duhu za modro in razumno srce
TOREK, 28.2., sv. Roman, opat
18.00: + Janez PUŠNIK, 30 dan
            + Ivan, Antonija NOVAK, Ivan, Slavica, Franc ŠON
               + Štefanija MAČEK, 30. dan
molitvena ura po maši
SREDA, 1.3., ++ Pepelnica;  pri mašah pepeljenje
7.30: + Amalija in Slavko ROKSANDIĆ
18.00: + Janez HABE
            + Avguštin ŽIKOVŠEK
            + Vinko in Jože ŽELEZNIK
1. kateheza: Prvi kristjani in dela usmiljenja (vodi Matej Pirnat)
ČETRTEK, 2.3., sv. Agnes (Neža) Praška, klarisa, opatinja
10.00: dekanijski duhovniki za + duhovnike
18.00: + Darja SEME, 3. obl.
           + Alenka KOS BIZJAN, obl., starši Franc
           in Marija JURGELJ in za zdravje
PETEK, 3.3., sv. Kunigunda, kraljica 
7.30: + Ida ŠANTEJ
18.00: + Franc, Alojzija GUNZEK, Fanika in 
           Srečko DEŽAN 
            + Pavel ŠKORJA, 3. obl.
SOBOTA, 4.3., sv. Lucij I., papež
18.00: + Karolina BELEJ, 1 obl.
            + Franc, Marija LEŠEK, obl.
po večerni maši celonočno češčenje Najsvetejšega

1. POSTNA NEDELJA, 5.3. 
7.00:  živi in + farani
9.00:  + Rafko SIMONČIČ, 16. obl., za zdravje v družini in
                 sorodnike
              + Vlado KIKER, 2. obl.
10.30: +  Franc in Rozalija KLEZIN
             + Alojz KLINAR, 10. obl.

Zahvala za krašenje in čiščenje svetišča v februarju 
mestu Laško. V marcu, mesecu postnega časa, čistijo in 
krasijo Gabrno, Lahomšek, Trojno in Ojstro.

----------------------

Postna postava za leto 2017
Postni čas, ki se začne s pepelnično sredo, nas vsako 
leto pripravlja na veliko noč. Naj bo to res čas milosti, 
duhovne poglobitve in dobrih del, ki jih bomo darovali 
za potrebe Cerkve in vsega sveta.

Cerkev za postni čas določa tudi posebne oblike spo-
kornosti. Strogi post je na pepelnično sredo (1. 3.) in 
na veliki petek (14. 4.). Ta dva dneva se le enkrat do 
sitega najemo in se vzdržimo mesnih jedi. Strogi post 
nas veže od izpolnjenega 18. leta do začetka 60. leta 
starosti.

Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu. Zunaj 
postnega časa smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati 
z dobrim delom pokore ali ljubezni do bližnjega. 

Zdržek odmesnih jedi veže vernike od izpolnjenega 14. 
leta starosti. Kadar je praznik (cerkveni ali državni) na 
petek ali imamo v družini kakšno slovesnost (pogreb 
…), post in zdržek odpadeta.

----------
Post in premagovanje našega telesa po hrani, sicer 
predpisi določajo s pravnega vidika, v katerem ob-
dobju starosti smo se dolžni postiti. Za vse pa, ki smo 
obdarjeni z darom razuma in svobodno voljo, pa je 
pomembno, da po svojih zmožnostih izpolnjujemo in 
zadostujemo, saj s tem krepimo našo sposobnostt za 
odločitve. V družbi, ki je tako zaznamovana s tolikimi 
oblikami zasvojenosti, je post še posebej zdravilen.

V postu smo povabljeni k odpovedi 
hrani, pijači, telefonom, televiziji, alko-

holu, cigaretam....
Modro je, da na začetku postnega časa 
ne delamo preveč sklepov, ker je po-

tem nevarnost, da se ne bomo nobenega 
držali.

Odločimo se za eno ali dve stvari, pa se 
teh res držimo.

Namen naše odpovedi je približevanje 
Jezusovi žrtvi v trpljenju.


