
Nadaljujmo z molitveno spodbudo Škofi jske Karitas 
Celje za četrti teden letošnjega postnega časa. 
Kot vodilo postne akcije so nam duhovna dela us-
miljenja. Obnovimo jih:
grešnike svariti, žaljivcem odpustiti, nadležne 
prenašati (krivico voljno prenašati), zmotne učiti, 
dvomljivcem prav svetovati, žalostne tolažiti, za žive 
in rajne Boga prositi.
V prvi tretini letošnejga postnega časa so nas duhovna 
dela usmiljenja vodila, da bi postajali vse bolj sprav-
ljivi ljudje. V tednu po pepelnici smo prosili Gospoda 
naj nam podeli milost priznanja svoje grešnosti, 
milost iskrenega odpuščanja in krotko ter potrpežljivo 
srce. V tednu po prvi postni nedelji smo se še posebej 
trudili žaljivcem odpustiti, v minulem tednu nadležne 
prenašati oz. krivico voljno trpeti, v prihodnjem pa 
zmotne učiti. 
Naslednja tri duhovna dela usmiljenja – zmotne učiti, 
dvomljivcem prav svetovati in žalostne tolažiti, 
nas spodbujajo k čuječnosti in budnosti. Da ne hodi-
mo okrog, zazrti v denar in druge visoko postavljene 
malike potrošništva, marveč z usmiljenim in ljubečim 
pogledom iščemo brate in sestre, posebej najbolj ran-
ljive, uboge in prezrte.

Molitveni nameni prihodnjega tedna:
- prosimo za dar vere in trdnega zaupanja v Božje 
usmiljenje,
- prosimo za srčnost, da bi trpečim in obupanim 
prinašali veselo sporočilo odrešenja,
- prosimo za zdravo pamet in modrost srca,
- prosimo za vse, ki so preganjani zaradi svoje vere,
- prosimo za dar budnosti, da ne bi prezrli nobene 
človeške stiske.

Postni izziv:
Preberem poglavje v Svetem pismu ali drugo knjigo, 

ki govori o veri.
------------------------------------------------------------

V zakristiji lahko dvignete zloženko, ki vam bo po-
magala skozi ves preostanek postnega časa pripravl-

jati svoje srce na velikonočno skrivnost.

Nekatera odstranjena in uničena znamenja

Naj se v tej številki župnijskega lista dotaknem še drugih 
znamenj, ki so  po drugi svetovni vojni doživela podobno 
usodo kot pretekli teden omenjena “Ana kapela”
Pred meseci sem dobil po e-pošti prošnjo, če lahko v 
naših arhivih poiščem sled za kapelico, ki je stala ob 
sedanjem Domu starejših Thermana Laško, na desnem 
bregu potoka Rečica. Sedanejga lastnika zemljišča je 
zanimalo, če se še kdo spomni kakšno versko znamen-
je je bilo v tej kapelici. Po poizvedovanju pri nekaterih 
starejših Laščanih je tam stala kapelica, a ne vedo kakšen 
kip je bil v njej. Morda bo naše raziskovanje verskih zna-
menj koga nagnilo k brskanju po morebitnih fotografi jah 
in odkritju vsebine te “pozabljene” kapelice. Če sledimo 
pokrajine te doline, nas spomin pripelje h križu ob kozol-
cu, na kraju, ki se je imenoval Zgornji paradiž (sedanje 
parkirišče tovarne Paron). Krajani vedo povedati, da je 
bil odstranjen ob širitvi ceste Rečica -Laško v sedemde-
setih letih.
V gozdu na poti v Slivno se še nekateri spomnijo dogod-
ka “umsko omejenega domačina”, ki je v navalu jeze ali 
kdo ve kakšnega vzroka uničil kar dva križa, ki nista bila 
daleč narazen. Tudi za tema dvema znamenjema je ostal 
samo spomin.
Samo na tem majhnem delu župnije odkrijemo  odstran-
itev štirih znamenj po drugi svetovni vojni. Koliko jih bo 
potem na celotnem področju župnije?
Če smo v letošnjem postnem času naravnani na bolečo 
temo okrog znamenj, usmerimo svoje misli na vsebino 
evangelija tretje postne nedelje, ki nam govori o nerodo-
vitni smokvi. Sprašujem se, kaj bi nam Jezus o odnosu 
do znamenja vere povedal danes ob vseh teh porušenih 
znamenjih, ki so še vedno v spominu vernih ljudi kot spo-
min na znamenje, ob katerem so se na poti moški odkrili, 
žene pa pokrižale. Kako globoko so ta znamenja prirasla 
k srcu ljudem, ne moremo meriti z nobenimi merili. 
Zato se pa toliko bolj veselimo znamenj, ki jih ljudje ob-
navljajo, krasijo in vzorno oskrbujejo. Ravno za veliko 
noč mnogi križi dobijo vence okrog korpusa. Letos jih 
bomo še posebej skušali ujeti v trajni spomin fotografi j. 

OBČNI ZBOR ŽUPNIJSKE KARITAS (povzetek 
petletnega dela, ki ga je predstavila vodja ŽK Dragica 

Cverle)

Začenjam z letom 2011, ko mi je bilo zaupano vodenje 
ŽK. Na začetku je bilo kar precej negotovosti.  Os-
novo našega dela so nam predstavljala redna petkova 
dežurstva, kjer se vzpostavlja prvi stik z ljudmi. Za 
širšo prepoznavnost smo potrebovali večji dogodek v 
kraju, zato smo jeseni tega leta organizirali  1. dobro-
delni koncert. Od takrat dalje smo postali prepoznavni 
širši javnosti.
Kot humanitarna organizacija smo se z nekaterimi ena-
kovrednimi projekti (delitev hrane ES, ali hrane rezerv 
RS) na prvi pogled poistovetili s podobnimi v  državi 
(Rdeči križ), vendar med nami obstaja velika razlika. 
Vse ŽK delujejo na prostovoljstvu, poleg tega nudimo 
pomoč tudi v primerih, ki po strogo administrativnih 
merilih izpadejo iz pomoči države (prekoračitev cenzu-
sa). Zato se dogaja, da jih državne institucije usmerjajo 
k nam, ki jim edini lahko pomagamo. Ob tem lahko 
upravičeno rečem, da v takih primerih dobro sodelu-
jemo s Centrom za socialno delo v naši občini.
Klub smernicam dela po programu Karitas, je vsako 
leto kakšna posebnost, ki nas lahko tudi preseneti. Tako 
smo se v letu 2012 spopadali s hudimi poplavami na 
našem območju. Takrat smo strnili vrste in moči (Rdeči 
križ, Center za soc. delo, Civilna zaščita) in si ena-
kovredno porazdelili delo. V naši župniji si bomo še 
posebej zapomnili leto 2014 po množici dogodkov, ki 
so se vrstili preko celega leta. Poleg mašnikov jubilan-
tov, smo v tem letu slavili novo mašo, v postnem času 
smo imeli Misijon in Pasijonske predstave. Jeseni tega 
leta pa smo imeli dobrodelni koncert.
Zadnje leto (2015) pa zaznamuje begunska kriza. Ta 
še vedno ni končana in njene rešitve še ne poznamo. 
To so novodobni humanitarni problemi, s katerimi se 
do sedaj še nismo ukvarjali. Karitas je pomemben člen 
v verigi nudenja pomoči v naši državi. Sodelovali smo 
tudi mi.
Sodelavci Karitas doživljamo živahen utrip naše 
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Župnijski list izdaja nadžupnija Laško. Ogledate si ga lahko 
tudi na http://www.zupnijalasko.si  Odgovarja Rok Metličar. 

Maše v prihodnjem tednu
3. POSTNA NEDELJA, 28. 2. 
Ob 7.00: za  žive in + farane
ob 9.00: za + OJSTERŠKOVE in BELEJEVE
         za + Marijo GOTER, obl. in Franca ter Karlija KLEZINA
ob 10.30: za + Marijo BUH, obl. in moža
PONEDELJEK, 29. 2. prestopni dan
Ob 7.30: V dober namen in za zdravje
                 za + Silvestra in Amalijo HRASTNIK
TOREK, 1. 3. sv. Albin, škof
Ob 18.00:  za + Alojza KLINARJA, obl. (Mulenca)
                   za + Rafaela KRAŠOVCA, 30. dan
SREDA, 2. 3. sv. Neža Praška, dev. 
rekolekcija dekanije Laško, sv. maša 
ob 9.30: za +  duhovnike
              za + Marijo KAJNIH in za zdravje
ob 18.00: za + Antonijo KRAJNC
                 za + Marjeto POSPEH

po maši biblična skupina
ČETRTEK, 3. 3. sv. Kunigunda, ces.
Ob 18.00: za žive in + ROMIH, JUH,TROBIŠ in 
            LENHART
             za +  Pavla ŠKORJA, 2. obl.
             za +  Lenko KOS BIZJAN, obl., Franca in
             Marijo JURGELJ
PETEK, 4. 3. + sv. Kazimir, kr. 
Ob 7.30: za + Frančiško KRAŠOVEC in njene starše
ob 18.00: za +  Zdravka DERMOTO, 30. dan
                 za + Štefanijo STOPAR
SOBOTA, 5. 3. sv. Hadrijan, muč.
Ob 18.00: za + Ludvika PESJAKA 1. obl.,vse + iz 
                   družin PESJAK in ZUPANC
                   za + Franca in Marijo LEŠEK
po večerni maši celonočno češčenje Najsvetejšega

    4. POSTNA NEDELJA, 6. 3. 
     Ob 7.00: za + starše Heleno, Alojza in Vinka VREČKO, 
                ter Marjano RAZBORŠEK
     ob 9.00:  za + Rafka SIMONČIČ 75 obl. in vse + iz
                družine BALOH
                za +  Vladimirja KIKER, 1. obl.
     ob 10.30: za + Darjo SEME, 2obl., Franca in 
             Frančiško SEME
    ob 15.00  Celje, svetoletno romanje savskega
               naddekanata v stolnico

tivnosti. Zavedamo se, da nismo potrebni samo v 
naši pisarni, kjer zadovoljujemo potrebe socialno 
ogroženih. Karitas potrebuje tudi župnijska skupnost 
za svojo duhovno in ustvarjalno rast. Zato po svojih 
aktivnih članih soustvarjamo dogodke, ki so pomem-
ben mejnik našega časa. Naše delo temelji na pros-
tovoljstvu, kljub temu čutimo polno odgovornost za 
svoja dejanja. S svojim delom izražamo dobrodelnost 
in sočutje, ki je hkrati način našega življenja. Priza-
devamo si, da bi se ta čut širil med nami, zato vabimo 
nove sodelavce v naše vrste. Delo je timsko, kar po-
meni, da se o vsem skupno dogovarjamo. Naš moto je 
delo na zaupanju vseh sodelavcev.
Gotovo bi lahko naredili še več in bolje. Prepričana pa 
sem, da smo tisti del aktivnega občestva, ki z veseljem 
sodeluje in pomaga našim duhovnim voditeljem po 
svojih  najboljših močeh. Še naprej si želimo dobrega 
sodelovanja z vsemi akterji v občini, ki se jim za dose-
danje delo in pomoč iskreno zahvaljujem. (povzetek 
poročila)
Sledilo je delovno in fi nančno poročilo za leto 2015. 
Kronološko so bili predstavljeni vsi  dogodki pretekle-
ga leta. Z njimi bomo nadaljevali tudi v prihodnje. Pri-
pravljeni smo na izzive časa v katerem živimo. Želimo 
le, da nas pri tem podpirate, da bomo skupaj graditelji 
sočutja in dobrote med ljudmi.

 
Zahvala za krašenje v februarju vasi Rečica. V marcu 
čistijo in krasijo Harje, Lahomno in Stopce.
Z h l k š j f b j i R či V

Detajl Vischerjevega  bakroreza  iz leta 1681 o 
slopnem znamenju v Laškem. Ne vemo kje je to 
znamenje stalo v 17.stoletju. Koliko znamenj je na 
našem področju doživelo usodo odstranitve samo v 
prejšnjem stoletju?
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