
MARTINOVA
      LILIJA  

03. marec 2019, leto 11, št.: 09

Maše v prihodnjem tednu
8. NEDELJA MED LETOM, 3.3. 
7.00:  živi in + farani
9.00:  + Franc KOZMUS, 1. obl.
           + Rafko SIMONČIČ, 18. obl., in za zdravje v  družini
10.30: + Jože ROZMAN
            + Alojz KLINAR in brat Ivan ULAGA (Mulenca)
PONEDELJEK, 4.3., sv. Lucij I., papež 
7.30: v zahvalo za priprošnjo in zdravje 
          + Štefanija OJSTERŠEK
           + Ljudmila JURKOŠEK
TOREK, 5.3., sv. Hadrijan, mučenec
7.30: + Ivan BELEJ
          + Majda HRASTNIK (Brstnik)
SREDA, 6.3., ++ Pepelnica 
7.30: + Marta PUSAR
18.00: + Nadia TABOROVETC, 2. obl.
             + Blaž LOKOŠEK
pri obeh mašah pepeljenje                   1. kateheza
ČETRTEK, 7.3., sv. Perpetua in Felicita, mučenki
18.00: + Alenka KOS BIZJAN, Jože, Marija in Franc JURGL
             + Justina ŠKORJA
PETEK, 8.3.,  + sv. Janez od Boga, red. ustanovit.
7.30: + Ivana RAMŠAK
17.30 križev pot v cerkvi
18.00: + Alojzija, Franc GUNZEK, Rozalija in Franc KLEZIN
                     +  Fanika BOUHA
SOBOTA, 9.3., sv. Frančiška Rimska, red.,  
18.00: + Ludvik PESJAK, 4. obl.
              + Karolina BELEJ, 4. obl., Martin in Ciril
1. POSTNA NEDELJA, 10.3.
7.00: živi in + farani
9.00: + Darja SEME, 5. obl., Frančiška in Franc SEME
             + Marjana PESJAK
10.30: po namenu zakonske skupine 
           + Ivan, Magdalena PUŠNIK 

V tednu od 4. do 8. marca je reden verouk.

V sredo, na pepelnico, 6. marca,začnemo v Laškem 
s postnimi katehezami.  Ostale tedne bodo kate-
heze ob torkih, vedeno po večerni sveti maši ob 
18.30. Naslov letošnjih katehez je  Nedoumljivost 
trpljenja. Pripravlja jih Matej Pirnat, generalni 
tajnik ŠKC.

--------------------------------------------------------
V soboto, 23. marca, se bomo z romanjem posebej 
spomnili 10. obletnice smrti laškega nadžupnika 
in dekana Jožeta HORVATA. Vsa leta po njegovi 
smrti romamo ob obletnici na njegov grob. Vablje-
ni, da se čim prej prijavete za organizirani prevoz 
z avtobusom.

--------------------------------------------------------
Na plenumu Župnijske Karitas Laško smo se zbra-
li minuli četrtek in ob pregledu preteklega dela 
obelodanili tudi začetek delovanja

SKUPINE ZA ŽALUJOČE,
ki je pogovorna skupina, v kateri lahko sodeluje 
vsak (ne glede na veroizpoved, kulturo, spol, leta, 
izobrazbo, kraj bivanja), ki se sooča z bolečino 
izgube.
Srečanja bodo potekala enkrat mesečno po dve 
šolski uri (2x 45min), z vmesnim odmorom.
Udeležba v skupini je brezplačna in prostovoljna.
Člani skupine so enakopravni, potek in pogovor 
posameznega srečanja usmerja voditelj skupine, 
Za vodenje smo naprosili Petro Kolšek. 
V sodobni družbi se čuti vse bolj potreba po 
takšnih skupinah, katerih cilj je:
• najti varen prostor,
• možnost podeliti svojo zgodbo in prisluh-
niti zgodbam drugih,
• možnost izraziti svoja čustva in doživljanje, 
ki jih skupina sprejme brez komentiranja,
• s pogovorom ali samo s poslušanjem drugih 
spoznavamo, da v procesu žalovanja nismo sami.
O dnevu začetka delovanja skupine bomo zapisali 
v župnijskem listu. 

3. marec 2009
Odkrito za enajsti-
mi pregradami ...



200 let od krsta ve-
likega Laščana Ig-
nacija Orožna 
Orožen je zajel pravzaprav vse gradivo, ki mu je bilo ko-
likor toliko dostopno v arhivih cerkvenih ustanov, zemljiških 
gospostev in zlasti v Štajerskem deželnem arhivu v Grad-
cu. Značilnost Orožnovega zgodovinarskega dela pa je 
bila tudi, da je svoje ugotovitve pred objavo preverjal na 
terenu, to velja predvsem za stavbne opise farnih cerkva 
in podružnic ter v njih nahajajočo se cerkveno opremo, 
zlasti umetnine, ter seveda tudi gradove in graščine. Pri 
zapisovanju slovenskih imen krajev, ki tedaj na spodnjem 
Štajerskem še nikakor niso bila tako ustaljena, kakor so 
sedaj, je pogosto navajal, od kod bi posamezno ime lahko 
izviralo in podobno. Vsaj za kraje, zapisane v Zgodovini 
laške dekanije, to gotovo popolnoma velja, ker so opisane 
takšne podrobnosti, ki jih v dotedanjih opisih ni moglo biti. 
Dokaz za njegovo terensko zgodovinarsko delo pa je tudi, 
da je odkril ostanke gradu Klausenštajn nad Zidanim Mo-
stom, ki je bil zgrajen v začetku 13. stoletja in razrušen v 
15. stoletju. Odtlej je spomin nanj povsem zamrl, Orožen 
pa je odkril njegovo pravo mesto, ki so ga prej umeščali 
na različne kraje. Podobno je bilo tudi z gradom Freud-
enek nad Dolom pri Hrastniku. Pri obravnavi zgodovine 
posameznih krajev je vidno odlično poznavanje širše 
spodnještajerske dežele, pri neposrednem zgodovinarskem 
delu pa več kot odlično obvladovanje latinskega, nemškega 
in slovenskega jezika.
Čeprav se je Ignac Orožen zavedal pomena svojega po-
glavitnega dela, zgodovine štirinajstih dekanij  lavantinske 
škofije, o tem ni zapisal niti besede. V predgovoru zadnjega 
zvezka, Zgodovina dekanije Nova Cerkev, je le zapisal: »Na 
tem delu (Zgodovini lavantinskih dekanij, op. p.) sem delal z 
velikim veseljem od leta 1868, sem pa zdaj prisiljen, da pero 
odložim – senui enim et oculi mei caligaverunt. Upam pa, 
da se bodo med duhovniki lavantinske škofije našli taki, ki 

bodo poskrbeli, da se bo to delo dokončalo. Nadaljnje delo 
bo toliko lažje, kjer je zdaj zbranega že kar nekaj gradiva in 
so viri za pridobitev nadaljnje tvarine že znani iz objavljen-
ih del. Vivant sequens.« To njegovo upanje se v zasnovani 
obliki žal ni izpolnilo. Objavljeno je bilo marsikaj, toda ne  
na njegov način.
Kakor je zapisano v Orožnovi bibliografiji, je le prvi zvezek 
njegove Zgodovine lavantinskih dekanij izšel kot priloga 
Lavantinskega šematizma, preostalih sedem zvezkov je 
založil Orožen sam. Njegovega materialnega prizadevan-
ja za izid knjig ne moremo oceniti dovolj visoko, saj je bil 
tisk v prejšnjih časih veliko dražji kakor zdaj, prodaja zgo-
dovinskih knjig pa kvečjemu slabša. Zdi se, da tudi župnije, 
razen neposredno obravnavanih, te serije knjig niso ku-
povale. Moje poizvedovanje po njih v nekaj župnijah je bilo 
neuspešno. Doslej so mi znana nahajališča te knjige le v 
Univerzitetni knjižnici v Ljubljani, v enaki knjižnici v Mari-
boru ter v Študijski knjižnici v Celju in v muzejski zbirki v 
Laškem. Gotovo je ohranjenih še več izvodov te serije, ki 
niso evidentirani v Cobissu, prav veliko pa jih gotovo ni. Te 
knjige v omenjenih knjižnicah štejejo za dokaj dragocene. 
Vse to kaže, da Orožen svojega materialnega vložka še 
zdaleč ni dobil povrnjenega, da o intelektualnem ne govo-
rimo.
Orožnovo poglavitno delo so njegovi sodobniki zelo cenili. 
L. v. Beck-Widmannstetter je v Grazer Volksblatt z dne 25. 
avgusta 1895 med drugim zapisal: »Kdor se hoče poučiti 
o zgodovini lavantinskih župnij, kolikor je delo dokončano, 
mora vzeti najprej v roke Orožnovo zgodovinsko delo, ki 
je zbir vseh doslej najdenih ustreznih zgodovinskih virov. 
Na pravilnost vsebine teh osmih knjig se lahko popolnoma 
zanesemo. Skratka, gospod prelat Orožen je dal deželi 
Štajerski zbirko virov trajne vrednosti.« 
Vir : dddr Jože Maček, Orožnova zgodovina dekanije Laško                

Ob častitljivem jubileju Laščana Ignacija Orožna pa 
se njegov rojstni kraj zelo medlo spominja nanj. Sicer 
je pa to samo slika o nas in našem načinu življenja ter 
zavesti svojih lastnih korenin. 

SMO POZABILI ALI BOMO OPUSTILI?
Navade ob smrti, ki so nekoč povezovale družine, sosedstvo, 
vaške skupnosti, v vse bolj individualiziranem svetu počasi 
tonejo v pozabo.
Da je nekdo hudo bolan ali na smrtni postelji, se je v vaških 
skupnostih hitro razvedelo. Navada je bila, da so se sosedje, 
prijatelji in družina v trenutkih, ko se je bolnikovo življenje 
iztekalo, zbirali na bolnikovem domu, da bi mu pokazali, 
da v boju ni sam, da so vse zamere odpuščene. S tem so 
umirajočemu lajšali smrt in mirili dušo – njegovo in svojo. 
Privedli so tudi duhovnika, da je umirajočega mazilil, mu 
odpustil  grehe in mu prinesel sveto popotnico, t.j. evharis-
tijo pred prehodom v večno življenje. Kot opomin, da smrt 
prej ali slej potrka na vrata vsake hiše, so imeli na vsakem 
domu vnaprej pripravljene prte, križ, dva svečnika, posodo 
za »žegnano« vodo in posodo za olje.
Ko je človek na smrtni postelji preminil, so mu v znak 
spoštovanja zatisnili oči in zaprli usta. Faranom je smrt naz-
nanilo zvonjenje cerkvenih zvonov, medtem ko so sorod-
nikom in prijateljem smrt naznanili svojci sami in jih ob isti 
priložnosti tudi povabili na pogreb. 
V zadnjih desetletjih je pogrebni obred doživel velike spre-
membe. Časi, ko smo pokopavali brez pogrebne službe in ko 
smo si za pogreb vzeli čas, so mimo. Zlasti v velikih mestih je 
pogreb nekaj »serijskega« in v obrednem smislu skrčenega 
na nekaj kratkih gest. Ob tem se poraja vprašanje, koliko so 
vse te spremembe odraz hitrejšega življenjskega ritma ter ko-
liko so izraz pomanjkanja vere. Ateist ne bo več religiozno 
pokopaval. Ne zaradi zunanjih okoliščin, ampak iz notranje 
nuje bo hotel hiter, »sterilen« in simbolno siromašen pogreb. 
Še posebej zato, ker v takem nazorskem okolju smrt ostaja 
strašna tujka, s katero ne vedo, kaj bi, ko pride v goste.
Krščanski pogreb, z bedenjem pri mrliču vred, ohranja ob-
redno dostojanstvo, pomenljivost in učinkovitost. Je v službi 
žalujočih in jim pomaga pri osmišljanju bolečine ob izgubi 
najdražjega; je v službi evangelija, saj v središču žalosti 
oznanja vstajenje; je v službi rajnega, ko ga molitve še živečih 
dvigajo k Bogu. (Viri: Branko Cestnik/Mladi val) (DC)


