
V prejšnji številki smo predstavili znamenja zaselka Ri-
fengozd. Zaradi prostorske omejenosti, objavljam v tej 
številki še dva znamenja.
 Koroščev križ

Koroščev križ stoji pri hiši v Rifengozdu 
10. Namen postavitve križa  ni znan. Že 
prej je stal ob glavni cesti in tudi ko so 
cesto na novo zgradili, so ga postavili ob 
njej. Je lesen, zadaj obit z lesom, prekrit s 
kovinsko streho, na robovih narezljano. Na 
njem je korpus. Obnoviti ga je dal prejšnji 
lastnik Milan Iršič leta 2012. V celoti ga 
je obnovil Ivan Krajnc. 

Pred kratkim so posestvo kupili novi 
lastniki in s tem postali tudi lastniki 
tega znamenja.

Marušičeva kapelica
Za kapelo skrbi družina Zalo-
kar, Rifengozd 12. V njej je bil kip 
Brezmadežne. Zaradi nevarnosti 
kraje imajo kip po obnovi shranjen 
doma. Je odprta, pozidana, z dvoka-
pno streho, prekrito s strešno opeko. 

Naslednja znamenja so postavljena v zaselku Brstnik. 
Kar o njih še pomni ljudsko izročilo, se je zanimal in iztr-
gal pozabi ključar Franc Hrastnik.

Podrebšekov križ 
Podrebšekov križ stoji blizu hiše v Brst-
niku 5. Postavili so ga leta 1973 na pobu-
do Leopolda Hohkravta. Je lesen in tudi 
zadaj, malo niže od korpusa do vrha, obit 
z lesom. Na vrhu ima kovinsko streho, ki 
je na robovih narezljana. Na lesu je na-
pis: Glej človek. Pod njim je IHS, na H 
je dodan križ.  Še niže je letnica 1957 in 
P in M Kačič.

Pegančev križ je bil prvotno v Brstniškem grabnu ob Savinji. Po 
legendi so se po Savinji vozili s čolnom “bradati-kosmati”, ki 
so se odzivali na klic. Lastnik znamenja je Martin Hohkravt, po 
domače Podrebškov. Vzdržuje in krasi ga Štefanija Hohkravt. 

 Lastinska kapelica
Lastinska kapelica stoji 
pod hišo v Brstniku 7, 
pred zidom, ob glavni 
cesti. Postavljena je bila 
leta 1911 zaradi bolezni 
Skudenškove žene. Kapel-
ica je odprta, pozidana in 
prepleskana. Ima dvokap-
no streho, na vrhu prekrito 
s strešno opeko. V njej so 
tri niše. V prvi, naravnost 
je za zastekljenim oknom 

na podstavku kip Marije z Jezusom v naročju. Na pod-
stavku je pomenljiv napis iz Sirahove knjige: »Pri meni 
je vsa milost življenja in resnice, pri meni je vso upanje 
življenja in čednosti«  Eccl 24,25  Spodaj pod njim piše: 
Te besede so se uresničile nad menoj in mojo ženo. To 
priča sama z nim rodovom ta kapelica. Nad zastekljen-
im oknom je na steni napis: Jaz sem Mati milosti. Nad 
njim je naslikan doprsni angel, ki igra na piščal. Zunaj 
je v čelu še ena niša, v kateri je pritrjen križ s korpusom. 
Znamenje je bilo obnovljeno leta 2011. Njegov lastnik 
je Mihael Ojsteršek, po domače Lastinski, ki ga skupaj z 
mamo Antonijo vzdržuje in ga krasi.

 Švepova kapelica
Švepova kapelica stoji blizu hiše 
v Brstniku 6. Je odprta, pozidana, 
prepleskana. Ima dvokapno stre-
ho, prekrito s strešno opeko. Nad 
vhodom ima napis Hvaljen bodi 
Jezus, nad njim letnico 1923 in 
še više letnico 2012. Prva letnica 
govori o postavitvi kapelice. Tega 
leta jo je dal postaviti Jože Belej, 
ker se je srečno vrnil iz prve sve-
tovne vojne. Druga letnica govori 

o njeni obnovi, za katero je poskrbel Danijel Belej, po 
domače Švepov. V zadnji steni kapelice je niša, v kateri je 
pritrjen križ s korpusom. Na desni strani je votivna slika 
Jezusovega Srca, na levi Svete Družine. Nad venčnim 
zidcem je v čelu še niša s kipom sv. nadangela Mihaela. 

Okrog niše je napis: Sv. Mihael bodi naša bramba za 
srečno večnost. Vhod v kapelico zapira kovana kovin-
ska ograja. Pred vhodom sta dve stopnici.
Znamenje vzdržujeta in krasita lastnik Danijel Belej, 

po domače Švepov, in njegova žena 
Andreja. Na njihovi domačiji je tudi 
križ na kozolcu.
Križ na kozolcu
stoji v bližine hiše v Brstniku 6. Post-
avili so ga leta 1922 zaradi hudih 
vremenskih razmer (treskanja, strel 
…) Križ je lesen, korpus je narejen iz 
brona. Znamenje je bilo obnovljeno  
in skupaj s kapelo blagoslovljeno leta 
2012. 

 Skudenšekov križ 
Skudenšekov križ stoji ob glavni cesti, blizu hiše v Brst-
niku 8. Leta 1932 ga je dal postaviti Mihael Hrastnik, ker 
se je srečno vrnil iz prve svetovne vojne. Znamenje je 
postavljeno na betonskem stebru. Ogrodje je narejeno iz 
pločevine in zastekljeno. Pod steklom je korpus, ki ga je 
obnovila Nevenka Fantinato v 
zahvalo, ker je hčerka preživela 
prometno nesrečo. Križ – za-
stekljeno omarico s križem je 
blagoslovil dekan Jože Horvat. 
Ob tem znamenju, ki je bilo na-
jprej samo križ s korpusom na 
njem, so se ljudje ustavljali, da 
bi Boga prosili za srečno pot od 
doma in srečno vrnitev. Prej je 
stalo na vrhu hribčka ob stezi, 
ki se je zelo vzpenjala. Steza je 
zarasla, zato ni bilo več prehoda. 
Dotrajani les križa in zaraščena 
pot je vzpodbudila domače, da so se odločili, da postavijo 
nov, zaprt križ (zastekljeno omarico s križem). Prestavili 
so ga za 90ᵒ, s pogledom na domačijo Hrastnikovih, po 
domače Skudenškovih. Postavili so ga zato, da bi imeli 
srečo pri delu na kmetiji in da bi bili obvarovani vsakega 
neurja in strele.
Lastnik znamenja je Franc Hrastnik, ki ga vzdržuje in krasi.
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Maše v prihodnjem tednu
NEDELJA, 4.12., 2. adventna nedelja
 7.00: živi in + farani
 9.00: + starši RAJH in sestra Marjeta
           + Jožef PUŠNIK
 10.30: + Angela BELEJ, 2. obl. in Izidor
PONEDELJEK, 5.12.,  sv. Saba (Sava), opat; miklavževanje
 7.30: + Anton VODUŠEK
 18.00: + Vinko ULAGA, 2. obl., starši, Antonija in 
              Franc KAJTNA
            + Veronika JAKOPIČ, 30. dan
            + Rafael KRAŠOVEC
TOREK, 6.12., sv. Nikolaj (Miklavž)
 18.00: + Viktorija, Pavel GAŠPERŠIČ, Katarina 
             TOVORNIK
               +  Vladimir PETEK, 4. obl. 
               + Antonija LUBEJ         
SREDA, 7.12., sv. Ambrož, škof
 7.30: + Jožef in Vida KNEZ, rodbina MAJCEN
          + Alojz ZALOKAR
ČETRTEK, 8.12., Brezmadežno spočetje Dev. M.      
  7.00: + Anton OJSTERŠEK
 10.30 Marija Gradec:  + Vinko, Angela KNEZ in rodbina 
18.00: + Karl VIDALI, obl. in sorodniki, starši, 
            sestra in brata
           + Bernard MEHLE, 8.dan
PETEK, 9.12., sv. Valerija, muč.
 7.30:   + Štefanija PAVČNIK
 18.00: + Milan OCVIRK, starši in Štefan, Justina ČUJEŠ
            +  Martin ŠKOBERNE
SOBOTA, 10.12., sv. Judita, sp. ž.
 18.00: + Franc MASTNAK, starši in sorodniki
            + Marija BALOH, obl. in sorodniki

NEDELJA, 11.12., 3. adventna nedelja  krstna ned.
 7.00: živi in + farani
          + Franc, Angela ŠANCA, Franci BRAČKO, 
            Martin, Antonija KRAJNC
 9.00: + Jože OJSTERŠEK
           + družin KRIŽNIK, KRPIČ in BRGLEZ
 10.30: + Frančiška VETRIH
15.00: VERA IN LUČ

Potovanje Marijine podobe po župniji

Že nekaj let v adventu vabimo k druženju ob večerih, 
v krogu sosedov ali razširjene družine, z Marijino 
podobo, ki ste jo prinesli iz župnijske cerkve. Za 
druženje ob Marijinem kipu iz laške cerkve se lahko 
dogovorite po mašah v zakristiji.

Adventni koledar

Otroci so po župnijah vsako leto v adventu spodbujeni k 
dobrodelnosti. V minulem tednu so pri verouku prejeli 
adventni koledar. Ta služi kot pomoč otrokom, staršem 
in katehetom pri doživljanju adventnega časa in pripravi 
na Jezusovo rojstvo. Adventni koledar otroke spodbuja 
k solidarnosti z otroki po svetu, ki živijo v revščini in ve-
likem uboštvu. Starše vabim, da skupaj z njimi izkoristite 
to priložnost in doživite adventni čas kot čas priprave na 
božič in čas, ko rastemo v sočutju do bližnjih. Morda se 
nam lahko vsili pomislek Kdaj pa naj še za to najdem čas? 
Vzemite to kot priložnost, da pripravite Jezusu pot v vašo 
družino. Največkrat nam manjka prav Jezus. Ko boste 
prižgali svečko na adventnem vencu, sklenili roke v mo-
litev, prebrali odlomek iz Svetega pisma, prebrali zgodbo z 
adventnega koledarja, zapeli pesem, boste iz dneva v dan 
bolj pričakovali praznik Jezusovega rojstva.
Prihranki, ki jih v decembrskih dneh podarijo otroci za 
svoje vrstnike, revne otroke po svetu, pomagajo zgraditi 
otroške vrtce, šole in dispanzerje v deželah v razvoju. La-
hko bi rekli: »Zrno na zrno pogača, evro na evro …«
Škatlico prinesete lahko na sveti večer, božič in ves božični 
čas k jaslicam.

Veselim se srečanja z otroki v župniji 
Laško! 


