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Maše v prihodnjem tednu
NEDELJA, 27.11., 1. adventna nedelja  
  7.00: + živi in + farani 
           + Antonija PEGANC, obl., Jurij, Drago, Antonija 
                        KRAJNC (Rifengozd)  in rodb. HRASTNIK
  9.00:  + Karl JURGL
 10.30: + Helena ALEŠ, 50. obl., mož Jože in sin Stanko,
                      rajni ALEŠEVI in GOTARJEVI
  10.30 + Sv. Katarina:  + Gabrijela JAZBINŠEK, 30. dan   
PONEDELJEK, 28.11., sv. Katarina Laboure, red. 
 7.30: + Amalija HRASTNIK, sorodniki HRASTNIK in
             MAJCEN         
          + Alojz, Cecilija, Albert ŠTORMAN
          + Rok TERŠEK, 7. obl.
TOREK, 29.11., sv. Saturnin, muč.
 18.00:  + Marija GLUŠIČ, Avguštin in Martin
              za mir in zdravje v družini

                           molitvena ura po maši
SREDA, 30.11., sv. Andrej, apostol
 7.30: za zdravje in v dober namen 
          + Amalija ROKSANDIĆ
          + Marjan JANČIČ
ČETRTEK, 1.12. sv. Eligij, škof
 18.00:  + Avguštin ŽIKOVŠEK
             + Vinko in Jože ŽELEZNIK
             + Marjana RAZBORŠEK
PETEK, 2.12., sv. Natalija, muč.
 7.30: + Karel, Rozalija in Meta BEZGOVŠEK
           ter rodbina KRAJNC
          + Angela GUČEK, 1. obl.
 18.00: + Marija TRUPI
SOBOTA, 3.12., sv. Frančišek Ksaver, red.
 18.00:  + Štefan GUČEK, 9. obl.
             + Janez KLEZIN, obl. in Marija
po večerni maši celonočno češčenje Najsvetejšega

NEDELJA, 4.12., 2. adventna nedelja
 7.00: živi in + farani
 9.00: + starši RAJH in sestra Marjeta
          + Jožef PUŠNIK 
10.30: + Angela BELEJ, 2. obl. in Izidor

Zahvala za krašenje v novembru vasema Kuretno in 
Strmca.V decembru čisti in krasi Rečica.

Miklavž med nami
V ponedeljek, 5. decembra, bo po večerni maši 
otroke v Laškem obiskal sv. MIKLAVŽ. Ob 18.30 
se bomo zbrali v atriju župnišča ali pa v cerkvi. 
Otroci, dobro se pripravite in ga presenetite z ris-
bico ali pesmico. Do petka so še na voljo “znamke” 
za obisk. Dobite jih lahko v zakristiji po maši. Ker 
oddane »ZNAMKE« pomenijo količino naročenih 
daril, Vas naprošam, da ne odlašate na zadnji dan. 
Na voljo bodo do petka, 2. decembra 2016. 

Potovanje Marijine podobe po župniji

Že nekaj let v adventu vabimo k druženju ob večerih, 
v krogu sosedov ali razširjene družine, z Marijino 
podobo, ki ste jo prinesli iz župnijske cerkve. V 
nekaterih vaseh in ulicah ste se zelo domiselno or-
ganizirali in tako so nastajali večeri molitve, pesmi 
in druženja. Povabilo velja tudi letos. 
V letu, ko še posebej intenzivno razmišljamo o 
družini, molimo in priporočimo Bogu naše družine.
Iz zakladnice lanskih obiskov Marijine podobe sem 
našel tudi naslednjo molitev:

Molitev k Angelu varuhu
Preljubi moj desni angel varuh moj, nebeški sveti 
tovariš, vižaj me na pravo pot, varuj me vsepovsod, 
kamor kol’ se podamo, vsi se Bogu v roke podamo, 
se njemu priporočimo, vedno ga hvalimo in se mu 
priporočamo, ga molimo in častimo vekomaj. Amen.

Božje usmiljenje prihaja 
med nas po naših rokah in 

dejanjih....
Zahvala vsem sodelavcem in 
sodelavkam Karitas za vaše 

delo in pričevanje...
S prižgano svečo na advent-

nem vencu se spomnimo 
besed:”Čujte! Bodite prip-

ravljeni!” 



V nadaljevanju želim predstaviti znamenja na obrobju 
župnije zaselka Rifengozd. Da bi se ljudsko izročilo iz-
trgalo kolesju pozabe se je potrudil Ciril Ulaga

Lipšekova kapelica
Lipšekova kapelica stoji ob robu 
gozda, na meji med Rifengozdom 
in Pečovnikom. Prej je bil v njej 
kip Marije Pomočnice. Vandali so 
razbili steklena vrata in ga ukra-
dli. Lastniki so dobili kip nazaj, 
a je bil polomljen. Dali so ga po-
praviti in ga imajo doma. Kapel-
ica je zaprta, pozidana, prekrita s 
strešno opeko. Na njej je letnica 
1884. V njej bi moral biti kip sv. 

Veronike, a ker so imeli oba kipca, so kipec sv. Veroni-
ke dali Ulagovim.  V kapelici je bel kipec Marije Kralji-
ce miru iz Međugorja. V lini stranskega okna je kipec 
Brezmadežne. Lastnik znamenja je Drago Ojsteršek, ki 
živi v Rifengozdu 22. 

Križ ob poti za Rifengozd 
Križ ob poti za Rifengozd je na hri-
bu ob gozdni cesti. Je lesen, z dvo-
kapno streho, zadaj odprt.  Poseb-
nost križa je, da je Kristus na križu 
nagnjen z glavo naprej. Pod korpu-
som je na ploščici napis: Ex audi 
Domine preces nostras, pod njim 
datum: 08.09.1995.

Tómažev križ
Tómažev križ stoji ob cesti, v Rigengozdu, 
malo naprej od Ulagovih, pri Krajnikovi 
domačiji. Postavili so ga leta 1929, saj se je 
takratni gospodar Franc Ojsteršek zaoblju-
bil, da ga bo postavil, če se srečno vrne iz 
prve svetovne vojne. Je lesen, prekrit s kov-
insko streho. Križ je obnovil Stanko Kra-
jnc leta 1985-1986, streho Jaka Ojstršek. 
Korpus je izdelal Martin Klezin z Ojstrega. 
Lastnik znamenja je Ojstršek. 

Odprta zidna kapelica
Odprta zidna kapelica je bila prej 
v zidu stare hiše. Sedaj je prislon-
jena na steno hiše v Rifengodu 28. 
V njej je kipec sv. Veronike, ki v 
rokah drži popotni prt, s katerim je 
Jezusu obrisala okrvavljeni in pre-
poteni obraz. Lastnik znamenja je 
Ciril Ulaga, ki ga z ženo Slavico 
vzdržuje in krasi. Namerava ga 
namestiti drugam. 

Cerovšekov križ 
Cerovšekov križ stoji ob cesti v Rifen-
gozdu 26b. Čas in namen postavitve nista 
znana. Že prej je bila mimo križa speljana 
vozna pot. Križ je dal obnoviti sedaj že 
pokojni Jože Krajnc. Obnovil ga je Ivan 
Ulaga. Je lesen, zadaj obit z lesom, pokrit 
s pločevinasto streho. Pod korpusom je let-
nica 1972, pod njo črke IHS. 

Križ v niši stare zidanice 
Križ v niši stare zidanice je v 
Rifengozdu. Namen postavitve 
znamenja ni znan. Stara zi-
danica je bila prej stanovanjska 
hiša, v kateri je živela družina 
Tomaža Beleja. To potrjuje 
vklesan napis nad kletjo: T.  
MDCCCXXXX  B. Dolga leta 
je v njej živela družina Šanca. 
Lastnica znamenja je Angela 
Bračko.

Matevžekova kapelica 
Matevžekova kapelica stoji v Rifengozdu. Postavili so 
jo delavci, ki so gradili železnico, »železno cesto«. Ho-
dili so po vino in dobrote, zato so na željo gospodarja 
postavili kapelico (zgradili naj bi tudi kakšno hišo). Je 
zaprta, pozidana, ometana in prepleskana, z dvokapno 

streho, prekrito s strešno 
opeko. V njej je na oltarni 
mizi kip sedeče Marije 
Kraljice miru, ki ima v 
naročju Jezusa. Oba imata 
na glavi krono, Marija v 
roki drži žezlo, Jezus zem-
ljo. Zadnja leta je pri tej 
kapelici na veliko soboto 
blagoslovitev velikonočnih 
jedil. Znamenje vzdržujeta 
in krasita lastnika Alojz in Dragica Arzenšek.

Španov križ
Španov križ stoji na vzpetini nasproti hiše v Rifen-

gozdu 12c. Čas postavitve križa 
ni znan. Prejšnja lastnika Adolf in 
Ana Šanca sta ga dala obnoviti. 
Znamenje vzdržuje hčerka Zalika 
s sosedi. Je lesen, zadaj obit z le-
som, prekrit s kovinsko streho, na 
robovih narezljano. Leta 1977 je 
križ obnovil Stanko Krajnc, leta 
2011 pa njegov sin Ivan. Po ust-
nem izročilu naj bi se na tem mestu 
obesil Španov Anzek, ki je hodil po 
Tremarju in požigal. Zato so post-
avili omenjeni križ.

Odprta Marijina kapelica
Odprta Marijina kapelica je pri hiši v 
Rifengozdu 10a. Čas in namen post-
avitve kapelice nista znana. Prej je bil 
v kapelici križ. Znamenje je dotrajalo, 
zato ga je moral lastnik Alojz Krajnc, 
po domače Kotnski Lojz, na novo ob-
noviti. V kapelico je postavil Marijin 
kip, ki ga je kupil na Brezjah. Lastnik 
znamenje vzdržuje in krasi. 


