
Vejhečev križ
Vejhečev križ stoji v Trojnem 5. Če 
prihajamo iz smeri Laško, je to prvo 
znamenje, ki nas pozdravi v vasi Tro-
jno. Domneva se, da je bil na tem mestu 
postavljen že okrog leta 1850. Leta 1978 
sta ga dala obnoviti Amalija in Franc 
Knez. Obnovitvena dela je opravil 
sedaj že pokojni Janez Klezin. Na križu 
je napis: V TVOJE ROKE IZROČAM 
SVOJO DUŠO. Za znamenje skrbita in 
ga vzdržujeta lastnica Ljudmila in njen 
mož Anton Novak.

Klezinova kapelica
Klezinova kapelica stoji v bližini hiše Trojno 1. Domači 
so jo dali postaviti leta 1910, da bi bili porodi otrok srečni 
in otroci zdravi (umrli naj bi dve 
hčerki). Obnovili so jo okoli leta 
1970 in leta 2002. Je odprta, pozi-
dana, ometana, na vrhu prekrita s 
strešno opeko. Pred vhodom ima 
neoromanski lok, sledi mu venčni 
zidec. V sredini čela ima kelih in 
na njem hostijo, kar predstavlja 
sveto evharistijo. V zastekljeni 
niši je na podstavku kip Jezusove-
ga Srca, ki ga je obnovil Martin 
Klezin z Ojstrega.  Pred vhodom 
je kovana kovinska ograja. Po ustnem izročilu so pri 
tem znamenju v mesecu maju imeli pobožnost šmarnic 
in na veliko soboto blagoslovitev velikonočnih jedil. 
Lastnika kapelice sta Bojan in Irena Novak, vzdržujeta 
in krasita jo družini Klezin in Novak.

Belejeva kapelica
Belejeva kapelica stoji v niši hiše na Trojnem 8. V 
družini Belej sta bila dva duhovnika, Janez in Martin, ki 
sta se odločila, da v spomin na rajnega očeta postavita 
kapelico. Ko so dozidali hišo, so naredili nišo in van-
jo dali Rafaelovo sliko Jezusove spremenitve na gori. 
Okvir zanjo je izdelal Miran Zeme. Na sam praznik 

Jezusove spremenitve na 
gori, 06. 08., leta 1995, jo 
je blagoslovil dr. Maksi-
milijan Jezernik, monsin-
jor, prelat in rektor Slo-
venika v Rimu. Lastnici 
znamenja sta nečakinji 
rajnih duhovnikov, sestri 
Ludovika in Anastazi-
ja Deželak, ki ga tudi 
vzdržujeta in krasita.

Nagrobna skulptura Bele-
jeve družine na laškem 
pokopališču
Spomin na rajne starše An-
tona in Marijo Belej so otroci 
želeli ovekovečiti na pose-
ben način. Rezbarski mo-
jster Hohnjec iz Celja je iz-
delal iz hrasta Pieta, ki sedaj 
krasi grob staršev in sinov 

duhovnikov. To znamenje uvrščam ob bok hišni kapelici, 
saj oba znamenja pričata o vernosti duhovniških družin 
minulega stoletja. Rezbarski mojster znamenja na grobu 
Belejevih je tudi avtor korpusa evharističnega Kristusa 
na Humu in jaslic v laški župniji. 

Križ na pokopališču Laško
Ker smo v teh dneh večkrat združeni z našimi rajnimi na 
pokopališču, se hkrati ustavimo še ob pokopališkem križu, kod-
er je vsako leto na dan vseh svetih tudi molitev in pesem ter nato 
blagoslov grobov.
Pokopališče, ki je bilo okrog cerkve svetega Martina, so leta 
1826 prestavili na Steničnik pod Sv. Krištofom. Tako je tudi križ 
na pokopališču tam od takrat. To znamenje verujočih in upanje 
na vstajenje je na simbolni ravni še posebej pomemebno. V času, 
ko so ga postavili najverjetneje je bila ta postavitev povezana z 
blagoslovom  zemlje, v katero so želeli pokopavati svoje drage.
Prav je, da spomnimo, da so v času te postavitve grobove v 

glavnem krasili kovinski 
križi iz litine ali pa pre-
prosti leseni križi. Križ 
na pokopališču je nado-
mestil prvotne svetilnike 
na blagoslovljenih kra-
jih ob cerkvah, koder so   
prižigali plamen luči, da je 
bila kot kras in spomin na 
vse, ki so bili pokopani v 
grobovih ob cerkvi, ne le 
posameznemu rajnemu.  
V dobi, ko so grobovi 

obdani v večini z rezanimi kamni in so imena ter največkrat 
letnice vsekane v kamnito ploščo na nek način pričajo o tra-
jnosti takšnega zapisa. Na te plošče so najpogosteje tudi vrezani 
simboli, ki povedo ali so tam pokopani bili verni, včasih je v 
simbolni upodobitvi nakazano tudi kakšen poklic je vsaj eden 
izmed v grobu pokopanih opravljal. V nekaterih nagrobnikih so 
vklesani tudi spominski verzi. Njih vsebina je vselej zanimiva, 
saj odraža mnoga čustva živečih sorodnikov, ki so dali postaviti 
spomenik še v času procesa žalovanja.
Večina grobov laškega pokopališča na klasičnem in tudi na 
samo žarnem delu pokopavanja nosi znamenje izpovedi vere. 
V času okrog 1. novembra vsako leto zapišem v župnijskem 
listu tudi kakšno misel  o naši kulturi  do umrlih, krašenju grob-
ov, spremljanju omirajočih.... Če se tokrat ustavljam ob čistu 
zunanjih znamenjih  spomina na še rajne, je prav, da tukaj ob 
omembi skupnega križa na pokopališču izrazim zahvalo vsem, 
ki kdaj ob njem prižgete svečko in se hkrati spomnite mnogih 
svojih rajnih na številnih grobovih. Ko bi temu znamenju tudi 
na laškem pokopališču lahko prisluhnili, kot se pogovarjamo 
s človekom, prepričan sem, koliko izpovedi človeških usod bi 
nam razodelo. Sam jih poznam le nekaj in verjemite mi, da je 
tudi laški pokopališki križ pogosto deležen objema, poljuba in 
da ga večkrat orosijo človeške solze, ki pritečejo iz razbolele 
človeške duše. Včasih se ta križ znajde v vlogi tolažnika preko-
panih grobov, včasih posluša tožbe žalostnih razdorov sprtih 
najožjih sorodnikov, včasih.... 
A upodobljeni Križani na njem vedno znova oznanja upanje v 
tretji dan...                                                                   (RM)
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Maše v prihodnjem tednu

31. NED. MED LETOM, žegnanjska, 30.10.
  7.00: živi in + farani
  9.00: + Amalija KNEZ, obl. in mož Franc (Trojno)
            + starši VODIŠEK _JELENC
  10.30: + Franc KRAJNC(Cesta na Svetino)
PONEDELJEK, 31.10., sv. Volbenk, škof
 7.30: + Vladimir DORNIK, 2.obl. in starši
          + Ivan VERBOVŠEK
          + Jurij KAPELARIJ
TOREK, VSI SVETI, 1.11.
 700: + Frančiška OJSTERŠEK, obl. in Antonija
             ŠANCA (Brstnik) 
 9.00  + Janez, Brigita ZALOKAR, starši KRAJNIK
 10.30  + Janko DEŽELAK, 2. obl.
 14.00: večernice v cerkvi sv. Martina
 15.30: blagoslov pokopališča
 18.00: molitev treh delov rožnega venca
SREDA, 2.11., spomin vernih rajnih
 7.00: + starši Marija, Jože TUŠEK, sestra Helena 
              in njen mož Lojze
 9.00:  vsi + iz družin FLIS, PUŠNIK, CVERLE
 18.00:  + Marjeta POSPEH
ČETRTEK, 3.11., sv. Viktorin Ptujski, škof, muč.t
 18.00: + Franc, Hilda, Dragica OJSTERŠEK 
            + Vinko in Jože ŽELEZNIK
            + Avguštin ŽIKOVŠEK
            + Marjana RAZBORŠEK

po večerni maši seja ŽPS in ključarjev 
PETEK, 4.11., sv. Karel Boromejski, škof
 7.30:  + Martin RAMŠAK in Gregor LESKOVŠEK 
 18.00: + Antonija KRAJNC
            + Karl ŠTRAVS
            + Karolina in Martin BELEJ

SOBOTA, 5.11., sv. Zaharija in Elizabeta, 
 18.00: + Darko ALBREHT, 1.obl
          + Terezija BOUHA 30. obl., mož Karel, sin Karli
          + Ljudmila JELOVŠEK, 5. obl.
po večerni maši celonočno češčenje Najsvetejšega
32. NED. MED LETOM, zahvalna, 6.11.  
 7.00: živi in + farani
 9.00: + Julijana KRAJNC, 24. obl. (Tovsto)
          + Stanislava STARAC 
10.30:  + Albert OJSTERŠEK, 20 obl.
             + Anton SREBOT, starši, sestre in bratje

Povdarki pastirskega pisma slovenskih škofov o 
krščanskem pogrebu

Upadanje krščanskih pogrebov in visok odstotek žarnih po-
kopov, ki Slovenijo uvrša v sam svetovni vrh (82,9% v letu 
2014), in nekatere nove oblike, kot npr. raztros, nas kot krist-
jane izzivajo, da na kulturo »odrivanja« smrti na rob življenja 
in čimprejšnjo pozabo rajnih odgovorimo s ponovno »evan-
gelizacijo smrti«, ki na novo ovrednoti človekovo telo in smrt.
Pokop telesa rajnega je za Katoliško Cerkev.....Cerkev odo-
brava tudi žarni pokop, vendar mora duhovnik ali drugi 
pastoralni delavec previdno preveriti, da odločitev ni bila 
sprejeta iz veri nasprotnih razlogov. Močno priporoča, da se 
domači pred upepelitvijo telesa od tega poslovijo.
Škofje posebej podčrtajo neprimernost pokopa razrtrosa pe-
pela rajnega v morje, v gorah, gozdu ali drugod v naravi, ker 
je s tem močno zatemnjeno upanje na večno življenje v Bogu. 
Okrnjena je možnost molitve in spomina, ki izhaja iz obis-
kovanja grobov. Takšno ravnanje lahko vodi tudi do raznih 
zlorab in nekrščansko pojmovanje človeka ter zanikanje 
njegovega izvornega dostojanstva bitja, ustvarjenega po 
Božji podobi. Tako se hitreje izbriše sled o obstoju določene 
osebe in se naslednjim generacijam odvzame možnost zgo-
dovinskega spomina. Zato je za takšne vrste pokopa potrebno 
dovoljenje ordinarija.
Kristus je bil položen v grob. Telo je svetišče Svetega Duha, 
saj je bilo posvečeno že z zakramentom svetega krsta in dru-
gimi zakramenti, predvsem pa hranjeno s sveto evharistijo. 
Zato naj bo odnos do telesa tudi ob smrti spoštljiv in prežet z 
upanjem in vero v večno življenje.

V najstarejšem, 
ohranjenem delu 

laškega svetišča na-
jdemo v kamen vkle-
sano lilijo, ki nas ob 
1700 letnici rojstva 
farnega zavetnika
sv. Martina vabi k 

ljubečemu odkrivan-
ju naših korenin.

Evropska kulturna pot 
svetega  Martina


