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Maše v prihodnjem tednu
9. NEDELJA MED LETOM, 29.5. 
7.00: starši Martin in Marija FRECE, 4 sestre in 2 brata
9.00: + Martin in Rozalija SLAPŠAK, Mihael in 
           Marija ZUPANC
10.30: + Jožef VAŠL
PONEDELJEK, 30.5. sv. Kancijan in oglejski muč.
7.30:na čast Svetemu Duhu za spreobrnitev in odnose v družini
19.00: + Zdravko DERMOTA
             + Štefanija PAVČNIK
TOREK, 31.5. Obiskanje Device Marije 
19.00: vnuki in pravnuki; za zdravje in pravo pamet 
           +  brata Ivan in Franci PERČIČ

po maši molitvena skupina
SREDA, 1.6. sv. Justin, muč.
7.30:  na čast Svetemu Duhu za spremembo 
         +  Anton in Ljudmila KOLAR
         + Valentin VIDIC 
ČETRTEK, 2.6. sv. Marcelin in Peter, muč.
19.00: + Antonija NOVAK, obl., + dva Ivana, Slavica in
            Franc ŠON
            + Anton OJSTERŠEK
PETEK, 3.6. SV. SRCE JEZUSOVO, prvi petek
7.30:  + Ana BOLČINA
19.00: + Alojzija ROZMAN
            + Jože PODKORITNIK
SOBOTA, 4.6. SV. SRCE MARIJINO
19.00: + Janez ŠKORJA
           + Franc ŠKORJA
po večerni maši celonočno češčenje Najsvetejšega
10. NEDELJA MED LETOM, 5.6. 
7.00:  + Franc, BarbaraTERŠEK in + BREČKO
9.00:  + Izidor, 1. obl. in Angela BELEJ
10.30: + Karolina, Martin in Ciril BELEJ

Zahvala za krašenje v maju vasem Gabrno, 
Lahomšek, Trojno in Ojstro.V juniju čistijo in krasijo 
Marija Gradec, Modrič, Plazovje in Radoblje.

SPET KLIČE NAS VENČANI MAJ, pesem, ki v 
letošnjem maju odmeva po nekaterih naših vaseh, je od-
govor na priporočilo ŽPS, da obnovimo to starodavno 
obhajanje šmarnične pobožnosti. Po tem, ko smo začeli 
uresničevati popis sakralnih znamenj po naših vaseh, 
je prav, da se ob njih ponovno začnemo združevati in 
pričevati za krščanske vrednote. Naše vasi so polne 
zaobljub naših prednikov, ki tudi nam sporočajo po teh 
znamenjih, kako se premagujejo življenjske stiske. 
Odločitev, da v Marijinem mesecu oživimo staro-
davne kapelice in križe s » šmarnicami«, je zato pravil-
na. Sodelujoči pričujejo o zelo lepih vtisih. Pohvale 
vredna je vsebina in izvedba posameznih šmarničnih 
pobožnosti. Ponekod so se angažirale cele družine, ki 
so veliko postorile tudi za kraj samega dogajanja. 
Prepričani smo, da bodo v prihodnjem maju zaživele 
vse Marijine kapelice. Vsi letos sodelujoči, smo se za to 
že odločili. Povabimo in vabimo tudi tiste, ki tokrat še 
niste okusili srečanja z Marijo v naravni lepoti stvarst-
va, ki kar kliče k pobožnosti in druženju.
Hvala vsem, ki ste to omogočili in sodelovali. 
                                                                  (članica ŽPS)
Na današnjo, zadnjo nedeljo v mesecu maju, bodo 
šmarnice:  
v zaselku GABRNO pri PAJKOVI kapeli ob 15.00,
v DEBRU pri NOVAKOVI-KRAJNČEVI kapeli ob 17.00,
v SPODNJI REČICI pri BEZGOVŠKOVI kapeli ob 17.00,
v RADOBLJAH pri VETRIHOVEM križu v Plazovju 
ob 18.00.
V prihodnji številki vabim, k zapisu vtisov in doživetij  
letošnjih šmarničnih dogodkov v župnijski cerkvi in pri 
verskih znamenjih.
Želim se zahvaliti vsem, ki ste pripomogli s svojo aktivnost-
jo, dobrohotnostjo in voljo po organiziranju druženja ter 
oblikovanju ljudske pobožnosti v letošnjem maju. Vsi, ki 
ste si vzeli čas in se odzvali vabilu, ste s tem pokazali 
veliko pripravljenost za druženje in skupne molitve. 
Zelo, zelo smo potrebni tega izkustva.

Mesec maj se izteka in ohranja mnogo lepih vti-
sov. Prvoobhajilna slavja prebujajo v nas spomine. 
Za nami je praznik Telovo, ko skušamo še posebej 
doživeti hvaležnost, da se nam Gospod daje pod 
podobo kruha. Posredujem še vabilo škofa v celjsko
stolnico sv. Danijela, 29. maja, ob 17 uri. Program: 
svetoletna molitev, vstop skozi sveta vrata, molitvena 
ura za duhovne poklice in priložnost za sveto spoved.
Po svetoletnem programu ob 18. uri bo slovesna sveta 
maša, ob 19. uri celjska procesija sv. Rešnjega Telesa. 



Tudi naslednja tri znamenja  
je popisal Peter Ojsteršek. 

Križ na ovinku vzpetine 
proti Tovstem 
Za križ skrbi družina Hro-
vat. Po pripovedovanju gos-
podarja je bilo rečeno, da je 
na tem mestu stala velika 
lipa. Ko se je podrla, sta na 
to mesto zakonca Jože in 
Silvestra Hrovat dala post-
aviti križ. Na križu je letnica 
29. 4. 2000.

Križ v Tovstem
Križ v Tovstem na križišču 
stoji na parceli Hrovatovih, 
ki sta ga skupaj postavila 

z dr. Jožetom Benedekom. 
Korpus je izdelal Martin 

Klezin.  Postavljen in bla-
goslovljen je bil leta 1992.
Znamenje je blagoslovil 

Izidor Pečovnik, ki je pred-
lagal tudi vsebino napisa na  
njem. Človek more se spremeniti 

inu konec vzeti. Boga nikdar ne 
izgubiš, ampak kadar ga od sebe 
pustiš. (Matija Kastelic, Nebeški 

raj 1684)
Kapelica na razpotju 

Brstnik – Padež
Kapelica stoji na razpotju 

Brstnik - Padež. Tloris 104 
X 146, višina 180 cm. V no-
tranjosti kapelice sta križ in 
lurška Mati Božja. Kapelica 
stoji na parceli Mirana Bele-

ja, ki zdaj tudi lepo skrbi 
zanjo. Namen in postavitev 

kapelice nista znana.

Mateja Pader je prispe-
vala zanimive podatke 
in posredovala hran-
jeno dokumentacijo o 
dobrotnikih pri obnovi 
naslednejga znamenja

Zdolškova kapela
Marijina kapela na 
Valentiničevi ulici je 
Zdolškova, na parceli 
Mateje Pader. Kapelica 
je bila zgrajena verjet-
no leta 1862 ali 1863. 
Namen postavitve ni 
znan. Leta 1995 je bila 
celovito prenovljena 

s pomočjo Občine Laško in prispevkov krajanov. 
Prepleskana je bila v marcu leta 2014. Znamenje 
vzdržujeta in krasita Mateja in Damijan Pader.

O nasledanjih znamenjih je zbrala podatke Lili Klezin

Mičotov križ 
Za križ skrbi družina Pod-
breznik. Gospodar Mičo je 
križ pred kratkim obnovil. 
Med pogovorom je omenil, da 
so se predniki zaobljubili, da 
bodo postavili križ, če uspešno 
rešijo kravo, ki je padla v 
jamo. To jim 
je tudi uspe-
lo, kar priča 
postavljeno 
znamenje.

                                     Pograbijev križ  
Križ stoji sredi travnika ob stari poti, 
ki je vodila iz Laškega v vas Ojstro. 
Tako kot marsikatero znamenje je 
tudi ta križ pozdravljal mimoidoče 
in jih opogumljal za nadaljnjo pot. 

Ljudje so se leta in leta ustavljali ob njem, ker so imeli več 
časa kakor sedaj, saj so hodili peš … Sedaj je cesta speljana 
drugje in ker se vozimo…nimamo toliko časa za obcestna 
znamenja…

Žikovškov križ
Križ stoji ob cesti ki vodi iz 
Laškega na Ojstro. Ta del na 
katerem stoji omenjeni križ 
pripada družini Žikovšek. Post-
avljen je bil okrog leta 1975. 
Postaviti ga je dal takratni gos-
podar Franček Žikovšek. Ko je 
preživljal težke dneve v par-
tizanih, se je zaobljubil, da če 
srečno pride domov, postavi 
križ. V takratnih časih to ni bilo 
enostavno… Razpela ni bilo 
mogoče kupiti v rodni domo-
vini. Tudi dovoljenje za post-
avitev križa je bilo težko dobiti. 

Zelo veren Franček je obljubo držal in z vztrajnostjo in 
voljo našel razpelo in dal izdelati križ. 
Krenčova kapela

Kapelica stoji ob cesti Laško 
– Ojstro tam kjer se zavije za 
vas Žikovca.
V zapiskih je omenjena že 
v 19. stoletju, vendar točne 
letnice postavitve ne pozna-
mo. Obnovljena je bila leta 
2008. Za obnovo je poskrbela 
družina Sikovšek (Ojstro 4), 
saj kapela stoji na njihovem 
ozemlju. Do leta 2008 je bil 
v kapeli kipec Marije. Ko je 
bila kapela obnovljena so 
pa vanjo postavili kipec sv. 

Uršule, ki ga je izdelal Martin Klezin. Obnovitev je 
potekala v zahvalo za uslišane prošnje za zdravje pri 
hiši. Za krasitev kapele in njeno okolico skrbi družina 
Sikovšek.


