
Zaselek Lahomno ima kar nekaj hišnih številk na sončni strani 
strmega pobočja. Iz doline navkreber nas pozdravlja 

Kolšekov križ
Kolšekov križ stoji v La-
homnem, na enem najbolj 
strmih asfaltiranih cestišč v 
laški župniji. Namen post-
avitve križa ni znan. Najprej 
so ga postavili ob kolovozni 
poti na posestvu Kolšekovih. 
Novi lastnik posestva, Janez 
Padežnik, je znamenje 
prestavil za približno 50 me-
trov više od poti. Ko so urejali 
in asfaltirali cesto v Lahomsko 
goro, je isti lastnik prestavil 

križ ob cesto, kjer je še danes. Streha na križu je bila že 
dotrajana. Ko so elektrikarji čistili drevje pod električnimi 
drogovi, je padla veja na streho križa in jo uničila. Novo 
streho za križ je naredil Terbovc iz Rečice. Od takrat je 
preteklo mnogo let, zato je znamenje potrebno obnove. 
Sedaj je lastnik posestva in znamenja na njem je Zoran 
Jevtić. Glede na izjemno lokacijo nevarnega cestišča, še 
posebej v zimskih razmerah, je čudovita vzpodbuda k 

izročanju v Božje varstvo na 
tako pomenljivem kraju.

Romihov križ
Romihov križ stoji v La-
homnem, ob novi cesti hiše 
Romihovih. Namen post-
avitve križa ni znan. Nekoč 
je stal pred staro hišo last-
nice Amalije Frece. Sedanja 
lastnika domačije Branko in 
Marija Romih sta porušila sta-
ro hišo in zgradila novo. Križ 
sta prestavila za približno 100 
metrov vstran od prvotne lo-

kacije. Pred nekaj leti so naredili novo cesto, zato sta 
lastnika znamenje prestavila blizu njune hiše. Nameravata ga 
postaviti na bolj vidno mesto.

Oblakova kapelica
Oblakova kapelica stoji 
ob ozki pešpoti, ki vodi 
čez Lahomsko goro proti 
Reki. Posvečena je Žalostni 
Materi Božji. Med letoma 
1950 in 1951 so jo postavili 
Oblakovi, v spomin na ma-
ter Marijo, ki se je smrtno 
ponesrečila, ko se je nekega 
večera vračala iz Trojnega 
po strmini domov in padla 
čez pečine. Pred davnimi 

leti sta dala kapelo obnoviti in kip prebarvati lastnika 
Vinko in Antonija Aškerc, hčerka pokojne matere. 
Leta 1998 je znamenje na novo ometal in prebelil se-
danji lastnik Stanko Frece. Sedaj je zopet zob časa 
kapelico precej načel.

Klepejeva hišna kapelica
Klepejeva hišna kapelica s kip-
om Matere Božje je pri Klepe-
jevih v Lahomnem. 14. februarja 
2006 je Mariji omenjeni kip za 
osemdesetletnico življenja po-
darila Laščanka Marija Zemljič. 
Domačin Marjan Prašnikar je 
istega leta naredil leseno kapeli-
co za Marijin kip. Znamenje 
vzdržuje in krasi lastnica Marija 
Mlakar.
Čeprav je to hišno znamenje bolj 
v sklopu “bogkovih kotov” v 
naših domovih, ga objavljam na 
tem kraju kot vzpodbuda, da tudi 

takšna znamenja vere zabeležimo in ohranjamo nji-
hov duhovni pomen.

Lokoškov križ
Lokoškov križ stoji v La-
homnem 82 na istem mestu, 
kjer je stal že pred letom 
1921, ko se je iz Olešč 
primožila Marija Lokošek, 
teta Blaža Lokoška. Na-
men postavitve znamenja 
ni znan.Za njo je podedoval 
posestvo njen nečak Blaž. 
Star križ z razpelom je raz-
padel, zato sta zakonca Blaž 

in Jožefa Lokošek (Riček) leta 1984 postavila 
novega na isto mesto. Križ z razpelom sta vzela iz 
stare hiše.  Na križu je napis: Človek ozri se na me, 
jaz se bom usmilil te. Pod njim je pozdrav: Hvaljen 
Jezus. Še niže je letnica 1984, pod njo sta omen-
jena zakonca: Lokošek Blaž in Jožefa. Včasih je 
tod mimo vodila pešpot na Marija Gradec. 

Pri popisu znamenj v vasi Haraje je prišlo do napake v 
imenovanju. Pravilno je Martinšekova kapelica ob La-
homnici. Se oravičujem za pomoto.
Župnija Laško, ki se razprostira ob levem bregu Sav-
inje, zajema tudi vas Stopce. V njej so znamenja vere 

postavljena v najbolj strnjenem za-
poredju. 
Zemetov križ
Zemetov križ stoji med Harjami in 
Stopcami. Postavljen je bil leta 1906 
in obnovljen ter blagoslovljen leta 
2011. Posebnost križa je na lesu 
vžgano drevo. Tudi streha v ozadju, 
narejena iz kovine, je ob straneh in 
na vrhu narezljana;  je lična. Zna-
menje je precej visoko. Zanj skrbi 
družina Zeme iz Stopc 1 in 1a.
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Maše v prihodnjem tednu
NEDELJA SVETEGA PISMA, 29.1. 
7.00: živi in + farani
9.00: + Jože, obl. in Amalija SENICA
10.30: + Peter HRASTELJ, 30. dan
           + Matilda ŠKORJA in Jakob
PONEDELJEK, 30.1., sv. Martina, mučenka
7.30: + Anika VODIŠEK
         na čast Svetemu Duhu za modro in razumno srce
TOREK, 31.1., sv. Janez Bosco, duh., .ustanovit. salezijancev
Ob 15.00 sv. maša, 15.30 pogreb + Janeza PUŠNIKA
18.00: + Slavica in Franc ŠON
             + Zdenko ALBREHT, 8. dan
                + Štefanija PAJ, 8. dan / molitvena sk. po maši
SREDA,1.2., sv. Brigita Irska, opatinja
7.30: + Gabrijela JAZBINŠEK
           na čast Svetemu Duhu za modro in razumno srce
ČETRTEK, 2.2., JEZUSOVO DAROVANJE blagoslov sveč 
7.00: + Mihael in Justina GOLOUH
10.30: + Zdenka, 18. obl. in Frančiška ZUPANC (Rifengozd)
              + Avguštin HRASTNIK, obl. in sorodniki
18.00:  + Anton VODUŠEK
                                               18.30: srečanje Alfa - 4
PETEK, 3.2., sv. Blaž., škof, mučenec
17.30: + Adolf ZALOKAR, 8. dan
 18.00: + Frenk CESTNIK in Frančiška KUŽNIK 
             za zdravje mame Hedvike
pri sveti maši bomo delili blagoslov sv. Blaža 
SOBOTA, 4.2., sv. Janez de Britto, jezuit, muč.
18.00: + Martin MLAKAR, Ludvik in Vida AŠKERC
              + Frančiška KRAŠOVEC
po večerni  maši celonočno češčenje Najsvetejšega
5. NEDELJA MED LETOM, 5.2. 
7.00: živi in + farani
9.00: + Anika VODIŠEK, 30. dan
         + Franc PINTER
10.30: + Janez PUŠNIK, 8. dan

Zemetova kapelica
Zemetova kapelica stoji malo 
nad cesto, pod staro hišo Ze-
metovih v Stopcah 1a. Je 
zidana, z dvokapno streho 
in profi liranim zidcem ter 
čelom. Pod profi liranim zid-
cem ima napis: Jezusovo Srce 
usmili se me kadar pridem 
na sobo pred te.  V notranjo-
sti kapelice, ki je poslikana, je 
nad zastekljenim kipom Je-
zusovega Srca napis: Presveto 

Srce Jezusovo usmili se nas! Jezus  ima na glavi posebno 
avreolo. Pod njim je še manjši kip lurške Matere Božje. 
Pod njima je na oltarčku še kip manjšega angela. Na vsaki 
strani znamenja je eno zastekljeno okno. Pred vhodom v 
kapelico je polkrožna kovinska ograja.  Zunanje odprtine 
za okna in vrata so poglobljene in imajo obliko neoroman-
ike. Pred vhodom je na vsaki strani vtisnjen steber. Lastnik 
znamenja je družina Zeme, ki ga vzdržuje in krasi.

Brečkov križ
Brečkov križ stoji malo pod hišo 
v Stopcah 3, kjer živi družina 
Vodišek. Postavila sta ga Franc 
in Marija Deželak leta 1982, kar 
pove tudi napis. Je lesen in tudi 
za korpusom obdan z lesom. 
Pokrit je z izrezljano kovinsko 
streho. Križ je bil lani obnov-
ljen in blagoslovljen v nedeljo, 
25. septembra. Ob navzočnosti 
domačih, sosedov in laških 

duhovnikov. Sedanja lastnica znamenja je družina Vodišek, 
ki ga vzdržuje in krasi.

------

Zahvala za krašenje v januarju vasem Harje, Lahomno in 
Stopce. V februarju čisti in krasi mesto Laško. Za krašenje 
v februarju bo sestanek v torek po večerni maši.

Pastir je dvignil 
klobuk, nam poma-
hal v slovo, in naz-
nanil, da je prišel 
čas, ko bomo opa-
zovali od katere 
sveče na strehi bo 
kanila prva kaplja.
Morda pa nam bo to 
predstavila sveča, ki 
jo bomo prižgali ob 
prazniku svečnice.

Na priprošnjo svetega Blaža, škofa in mučenca, nas varuj 
vsakega zla. V imenu Očeta in Sina in Svetega duha.


