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Maše v prihodnjem tednu
2. VELIKONOČNA, BELA NEDELJA, 3. 4. 
7.00: vsi + DEŽELAKOVI
9.00: +  Martin JAKOPIČ, 17. obl. in žena Karolina
10.30:  + Franc JUVAN, 4. obl.
             + Zdravko BREČKO
PONEDELJEK, 4. 4. Gospodovo oznanjenje (lit. obh.)
7.30: +  Marjeta ZELIČ
          + Ciril DEŽELAK, obl., Marija in Franc
19.00: + Hedvika SKUBIC, 10. obl. in njeni straši
TOREK, 5. 4. sv. Vincencij Ferrer, duh. 
19.00: +  Jože in Marija OJSTERŠEK (Marija Gradec)  
             +  Marija KRAŠOVEC (10. obl.) rodbini WASS-
              ERMANN in MLAKAR (Olešče)

po maši molitvena skupina
SREDA, 6. 4. sv. Irenej iz Srema, škof, muč.
7.30:  + Izidor in Angela BELEJ
           + DOLAR
          + Alojzija ROZMAN 

ČETRTEK, 7. 4. sv. Janez de la Salle, duh.
19.00: + Janko LEVIČAR, Adam HRASTNIK in Neža
         + Franc KRAJNC, 6. obl.

PETEK, 8. 4. sv. Dionizij, škof
7.30: +  Vlado BOLČINA, obl. in žena Anica
19.00:  + Karolina BELEJ
             + Jože VAŠL
SOBOTA, 9. 4. sv. Hugo, škof
19.00: +  Antonija KRAJNC
              + Marija BELEJ, roj. GRAČNER, njeni starši
                  in bratje
3. VELIKONOČNA NEDELJA, 10.4. 
7.00: živi in + farani
9.00: za zdravje pri ljudeh in pri živini (Belejevi)
10.30: + Silva HROVAT, 15. obl.
           + Jože in Rozalija ULAGA

                                                

Vzidna kapelica v Slivnem 
št. 5. Obnovljena 1980. V 
hiši so novi prebivalci, 
ki so prišli iz Zasavja, s 
prejšnjim lastnikom so 
bili  skupaj le kratek čas, 
tako, da ne vedo nič o zgo-
dovini. Kapelico oskrbuje 
družina Kanduč in je lepo 
urejena.

REGLETOVA KAPELICA
Ob robu vasi Slivno je 
domačija Terezije Ulaga. 
Idilična kmečka hiša in vrt, 
ki ima posebno, kamnito 
ograjo (škarpa). Na  tej 
škarpi stoji  kapelica, ki je 
v zelo slabem stanju. Gos-
pa Ulaga je žal že pokojna, 
sedaj so lastniki Pušnikovi. 
O zgodovini kapelice niso 
vedeli ničesar. 

KOFETLNOV KRIŽ
Stoji tik ob Šmohorski cesti, nekej 
metrov pred vasjo Slivno. Lastniki so 
družina Kajtna, po domače Kofetl.  O 
namenu postvitve križa tudi domači 
nimajo podatka. Povedali so, da so 
ga že nekajkrt pobarvali.

Nedelja Božjega usmiljenja 
Sveti papež Janez Pavel II. (1978–
2005) je 30. aprila leta 2000 na 
nedeljo po veliki noči, razglasil 
poljsko redovnico Favstino Kowal-
sko za svetnico ter ob tej priložnosti 
določil, da se bo prva nedelja po 
veliki noči »odslej v vsej Cerkvi 
imenovala nedelja Božjega usmilj-
enja.« Papež se je pri tem oprl na 
javno razodetje, posebej na Božjo 
besedo te nedelje, ki nazorno gov-

ori o Božjem usmiljenju, povod pa je bilo Jezusovo ra-
zodetje sestri Favstini: »Hči moja, govori vsemu svetu o 
mojem neizme-rnem usmiljenju. Hočem, da je praznik 
Božjega usmiljenja zatočišče vseh duš, pribežališče vseh 
grešnikov. Ta dan bom razodel polnost svojega usmiljen-
ja. Kdor bo ta dan opravil sveto spoved in prejel sveto ob-
hajilo, bo dobil popolno odpuščanje grehov in kazni za 
grehe. Naj se nihče ne boji priti k meni, čeprav so njegovi 
grehi še tako veliki. Hočem, da praznik mojega usmiljenja 
slovesno obhajate prvo nedeljo po veliki noči. Povej ran-
jenim ljudem, da se morajo zateči k mojemu usmiljenemu 
Srcu in dal jim bom svoj mir. Preden pridem kot pravičen 
sodnik, pridem kot kralj usmiljenja. Kdor zavrne moje 
usmiljenje, se sam obsodi.«(Vir: Uradna spletna stran SŠK)



Znamenja, ki nas nagovarjajo

Do sedaj smo predstavljali znamenja po različnem iz-
boru in na številnih lokacijah. Ker se je v našem arhivu 
zbralo že nekaj zapisov članov ŽPS, ključarjev in gosp-
odarskega sveta, ki so v svoji okolici raziskali znamen-
ja, začenjamo z objavo znamenj po vaseh in zaselkih. 
Predstvljam vam zapis Anice in Romana Brečko, ki sta  
obiskala naslednja znamenja: 

ŠTANCARJEVA KAPELICA
V Spodnji  Rečici pod 
številko  151 stoji lepa 
kapelica, postavljena Mariji 
v čast in zahvalo. 
Sedanji lastnik je družina 
Bezgovšek (gostilničarji), 
ki so jo z nakupom zemlje 
za  gradnjo hiše pridobili od 
Draga Razborška. Pri tem 
lastniku se je po domače 
reklo pri Štancar zato jo vsi 
imenujemo Štancarjeva ka-
pela. Postavila jo je  Mari-
ja Vovk, ki se je v te kraje 

priženila. Rodila je 13 otrok, ki pa so množično umirali. 
Leta 1906 je dala zgraditi kapelico, istega leta je še ro-
dila deklico Nežiko, ki je ostala živa in tudi  prejšnji 
otroci niso več umirali.
Novi lastnik Bezgovšek jo je  obnovil po fotografi ji, saj 
jo je zaradi gradnje  prestavil nekaj metrov višje. Leta 
2012 je tudi  poskrbel, da jo je kaplan g. Klemen tudi 
blagoslovil. Povabljeni smo bili vsi sosedje in bili zelo 
lepo sprejeti.
Kapelica je velika 2 X 2 metra. V njej vedno gorijo 
sveče in krasi jo šopek rož, za katere skrbijo bližnji sos-
edje.

KOŠICATOVA KAPELICA
Ob gospodarskem poslopju (ahker)  stoji kapelica Mari-
je Snežne. Lastnik je Ivan Ulaga ( Košica  po domače) 
v Slivnem št. 3.  Kljub temu, da lastnik še živi nama 

pri častitljivih devetde-
setih letih ni vedel pove-
dati ničesar o njenem 
nastanku in namenu. Le 
to je povedal, da je bila 
postavljena po  prvi sve-
tovni vojni in, da je bila 
dvakrat obnovljena leta 
1980 in leta 2014. Njena 
velikost je 1,5 X 1,5 m. 
Za njeno zunanjost in 
notranjost skrbi domača 
hčerka Janja.

V gozdu pod vasjo Slivno stoji 
križ. Zaradi kasnejših ureditev 
meja je sedaj na zemlji, ki je 
last g. Martina Voga. Postav-
ljen je bil 11.9.1929. Postav-
iti ga je dal Blaž Deželak po 
domače Terinov. Križ Je post-
avil v zahvalo Bogu, ker se je 
njegov brat Martin živ vrnil iz 
prve svetovne vojne.

V Spodnji Rečici 140 je 
vzidna Marijina kapelica. 
Družina Mrvar je kip prejela 
od sosedov Klepej, ki so ga 
imeli pod kupom lesa. Kip 
so restavrirali in leta 2006 
je Marija našla svoje mesto, 
saj so jo Mrvarjevi postavili 
kot priprošnjo za duševno 
zdravje vnukinje. Tudi za blagoslov so poskrbeli. Prvo 
leto žegnanja ob božiču,ko je prišel g. Klemen v Laško, 
jo je blagoslovil. Kapelica je zelo lepo vzdrževana za kar 
ima skrb gospa Mrvar.

V Sp. Rečici 90 tik ob cesti ki 
pelje na Šmohor stoji križ. Last-
nik je g. Stane Brečko. Stoji na 
njegovi zemlji, na žalost je g. 
Brečko tako bolan, da ni več 
sposoben govoriti, zato o križu 
nisva zmogla zvedeti ničesar. 
Prijazna soseda je povedala le 
to, da je križ vrisan na vojaških 
zemljevidih in se ga ne sme ni-
kamor prestaviti. Bil je popol-
noma dotrajan, a ga je lastnik 
obnovil leta 2007.

V Slivnem 9 in 10 sameva 
prelepa kmetija  Mačkovih po 
domače SEVNŠKOVA. Tu je 
živela Maček Angela z družino. 
Na podstrešju je našla lep križ in 
ga dala postaviti pod domačijo. 
To je bilo leta 1979 ali 1980. 
Njena želja je bila, da bi bila pod 
tem križem tudi pokopana. Bla-
goslov je opravil g. Jože Horvat. 
Ob dnevu blagoslova je na vsako 
stran zapičila v zemljo  vejico 
vrbe žalujke, tako, da  križ stoji 
med dvema mogočnima dreve-
soma. Danes za križ in okoli-
co skrbi 

vnukinja z možem. Poskrbita, da 
je prižgana svečka in je križ lepo 
okrašen.

Dober kilometer od TIMA proti 
Hudi Jami stoji ob cesti križ. 
Vemo le, da stoji na Dornikovi 
zemlji, kaj več o križu ni bilo moč 
odkriti.


