
V tem času imamo vsakoletni plenum župnijske 
Karitas Laško. Vsi farani smo aktivno vpeti v to 
dimenzijo življenja po “evangeljskih svetih”, vsak 
po svojih močeh in sposobnostih. Trdno izkušam 
in sem prepričan, da tako čutite tudi vi, kako nep-
rimerljivo lepše je dajati kot biti primoran prositi 
pomoči od drugih, in jo sprejemati. A to, na kateri 
strani se znajdemo, še zdaleč ni odvisno samo od 
nas. Mnogo okoliščin vpliva na to, in zavedam se, 
kako ozka je ločilnica, ki nas lahko postavi v odvis-
nost od pomoči drugih. Po drugi strani pa vedno 
znova odkrivam, da je naš občutek ogroženosti pri 
različnih ljudeh, podoben bolečinskim pragom pri 
naših telesnih tažavah. Pri tem imajo mnogi deja-
vniki svoj vpliv, tudi naša samopodoba, način kako 
funkcioniramo v družini in z neposredno okolico, 
vera, starost in seveda izkušnje iz preteklosti. 
Kot zahvalo vsem sodelujočim, objavljam v teh 
dneh dobljeno elektronsko pošto, z naslovom: 

KO JE ČLOVEK HVALEŽEN OB SLIŠANEM

V preteklem tednu se je v prostorih župnišča 
predstavila Karitas Laško. Po besedah vodje, ge. 
Dragice Cverle, je bilo leto 2016 umirjeno, niso jih 
presenetile naravne nesreče, prav tako se je umiril 
val beguncev preko naših krajev. Osnovna nota 
Karitas je še vedno pomoč družinam v hrani in 
oblačilih, letos pa so prosilcem priskočili na pomoč 
tudi s socialno terapevtko, saj mnogi doživljajo ob 
socialnih stiskah hude psihične travme. Ljudem so 
redno na voljo ob petkih, ko delijo kruh predhodno 
naročenim, ko občasno izdajajo hrano in higien-
ske pripomočke in ko usmerjajo ljudi na prave 
naslove pomoči. Lani so razdelili 4935 kg hrane iz 
Evropske unije, 720 konzerv in 2561 kg jabolk, v 
20-ih primerih so pomagali kriti stroške položnic. 
Darovalci domače župnije pa so pripomogli s 500 
kg živil, higienskimi pripomočki in čistili ter 120 

kg krompirja za ozimnico. 

To so številke, a človek ostane brez besed, ko so 
mu predstavljene mesečne aktivnosti te dobrodelne 
ustanove. Prostovoljci župnijske Karitas so namen-
jali svoj prosti čas za delitev hrane, nabiranje oljčnih 
vejic in za zbiranje živilskih paketov, sodelovali so 
ob Florjanovem in šmarničnih pobožnostih, zbirali 
in delili dobitke za srečelov, sodelovali na duhovnih 
vajah za birmance in delili šolske potrebščine. 
Prav tako so sodelovali pri Fatimski pobožnosti, 
pri slovesnih zaobljubah Klemna Slapšaka, pri iz-
delavi adventnih venčkov, zbiranju živil in ozimnice, 
Martinovi tržnici in počastitvi zakoncev jubilantov. 
V decembru so sodelovali pri Miklavževanju, nas 
počastili z adventnim zajtrkom in razstavo, obiskali 
bolne in ostarele in na Štefanovo delili blagoslov-
ljeno sol in vodo. 

Kdor se je kadarkoli ukvarjal z organizacijo kakšne 
dejavnosti ali prireditve, bo znal ceniti trud in prip-
ravljenost prostovoljcev, ki neopazno in brez samo-
hvale gradijo varen prostor župnije Laško, ki te bo 
vedno sprejel odprtih rok, kadar ti bo šlo težko. Zato 
pohvala vsem, ki pod srčno roko predsednika Kari-
tas Laško, g. Metličarja, odpirate svoje srce ubogim. 

Ustvarili ste si zaupanje, zato vam bomo tudi mi, ko 
se boste ponovno obrnili na nas, po največjih močeh 
poskušali pomagati.                      “Hvaležna Laščanka”

Hvala za opaženo, zapisano in tako pozitivno ovred-
noteno delo. Zavedajoč se, da smo Karitas prav vsi, 
sem ob koncu še posebej hvaležen tistim, ki ste za to, 
da ste organizirali, prevažali in koordinirali mnoge 
stvari, do prostorov razdelitve hrane, ob vsem tem 
bili še deležni listkov redarske službe za vetrobran-
skimi stekli vaših vozil. Naj razume, kdor more! V 
Gospodu je naša moč!                              župnik Rok

Znamenja v naši župniji (nadaljevanje)

Iz objave v prejšnji številki o znamenjih v zaselku Strmca 
sta nam ostali še dve znamenji, ki sta jih tudi opisala in 
poslikala Lidija in Peter Ojsteršek 

»Veliguškova« kapelica 
stoji v Strmci 123, ob ces-
ti proti Kuretnem. Žena 
Dominika Veligovška je 
leta 1910 zbolela za črnimi 
kozami. Doma je bilo 
osem majhnih otrok. Zato 
je leta 1912 dal postaviti 
kapelico v čast Lurški Ma-
teri Božji, s prošnjo in za-
hvalo. V kapeli je ohranjen 
star klečalnik. Leta 1987 

so želeli po isti trasi speljati asfaltno cesto, toda 
kapelo bi bilo potrebno zrušiti. Lastnika vnukinja 
Martina  in Pavel Koblič sta temu odločno naspro-
tovala, tako, da so traso speljali za kapelico. Da 
pa je ne bi težki stroji in tovornjaki razrahljali in 
zrušili, je Pavel obzidal močne temelje. Še danes 
ponosno stoji in je stara 107 let. Bistvo vsega pa je, 
da je Dominika Marija uslišala in njegova žena je 
preživela.Vera in molitev premikata gore. Tukaj je 
še en dokaz, da je to resnica. Kobličeva znamenje 
vzdržujeta in krasita.
 

»Klečuva« kapelica stoji v 
Strmci 64, ob poti, ki vodi 
proti Sv. Mihaelu. Čas in 
namen postavitve znamenja 
nista znana. Obnovili so jo 
leta 2013. V preteklosti je 
tu vodila peš pot romarjev 
k cerkvi Sv. Mihaela. Zna-
menje vzdržuje in krasi last-
nik Štefan Vuga.
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Maše v prihodnjem tednu
1. POSTNA NEDELJA, 5.3. 
7.00:  živi in + farani
9.00:  + Rafko SIMONČIČ, 16. obl., za zdravje v družini in
                 sorodnike
              + Vlado KIKER, 2. obl.
10.30: + Franc in Rozalija KLEZIN
             + Alojz KLINAR, 10. obl.
PONEDELJEK, 6.3., sv. Fridolin, opat 
7.30: + Zdenko in Franc ALBREHT
          + Anika VODIŠEK
           + Marija OJSTERŠEK (Lahomno)
           na čast Svetemu Duhu za modro in razumno srce
TOREK, 7.3., sv. Perpetua in Felicita, mučenki
18.00: + Blaž LOKOŠEK, 30. dan
            + Karolina BRILI
            + Terezija PADER
                                                    2. kateheza
SREDA, 8.3., sv. Janez od Boga, redovni ustanovit.
7.30: + Frančiška KRAŠOVEC
           + Slavica in Franc ŠON
          + Gabrijela JAZBINŠEK
ČETRTEK, 9.3., sv. Frančiška Rimska, redovnica
18.00:  + Frančiška SVATINA in sorodniki
             + Bernard MEHLE
PETEK, 10.3., sv. Simplicij, papež 
7.30: + Marija TRUPI
17.30: križev pot
18.00: + Franc BREČKO
            + starši CERAR in za srečno zadnjo uro

V tednu od 06. do 10. marca je reden verouk.
SOBOTA, 11.3., sv. Sofronij, škof           kvatre
18.00: + Martin ŠKOBERNE
              + Franc PINTER
              + Peter PLATOVNJAK ter vsi + iz družin 
               PLATOVNJAK in ŠKORJA

2. POSTNA NEDELJA, 12.3. krstna nedelja           
7.00: živi in + farani
9.00: +  starši ZORKO, tri sestre in brat
              + Albina ALEŠ in vsi ALEŠEVI
10.30: + starša Helena, Martin, brat Vini RAZBORŠEK,
                  40. obl. , in žena Marjana RAZBORŠEK

V teh dneh je nastajala postna okrasitev svetišča za letošnji 
čas priprave na velikonočne praznike. Postne barve, ki jih 
izražjo oltarni prti, trnje, pepel, trova krona, cvetje in drugi 
izdelki, nas skušajo med obhajanjem bogoslužja ali morda 
drugače zadrževanja v cerkvi vzpodbuditi, da bi razmišljali 
o minljivosti življenja. Še posebej pa nas k poglobljenemu 
branju Svetega pisma vabi letošnji postni križ. Ta nas bo 
spremljal nekaj nedelj tudi na naslovnici župnijskega lista. 
V les žgane besede nas kot pismo preroka Izaija nagovarja, 
kakor nekdaj Izraelce, opominja nas, katere so spone, ki 
najbolj vežejo in zasužnjujejo naša življenja: nepoštenost, 
prerekanja in razprtije, hinavščina in lakomnost. 
Vsi morda imamo izkušnjo, kako težko je včasih odpustiti. 
Zidove, ki jih zgradimo zaradi zamerljivosti, težje podre-
mo kot marsikatero še tako debelo steno. Vsak izmed nas 
je globoko v sebi jetnik vsaj ene slabe navade ali razvade. 
Nas, jetnike greha in slabosti, je namreč obiskal sam Gos-
pod, da bi zlomil okove, ki vežejo naša srca, in nas popeljal 
v svobodo  Božjega kraljestva. Znamenja križa, ki nam 
ga je duhovnik na pepelnično sredo zarisal na čela, tako 
ni znamenje Božje jeze in maščevalnosti. Je kakor pepel, 
pod katerim že tli nova luč, luč zmagovitega in vstalega 
Odrešenika, luč Gospoda, o katerem bo bogoslužje velike 
sobote zapelo: »O, kako nedoumljiva je tvoja ljubezen; da 
rešiš sužnja, si daroval Sina.« 
Poskusimo, opogumljeni in okrepljeni z milostmi, ki nam 
jih ponuja postni čas, sprejeti in priznati svojo grešnost. 
Potrudimo se za resnično odpuščanje in namesto zamere 
ter preklinjanja molimo za ljudi, ki nam niso pogodu. 
Morda nam bo uspelo vsaj malo pogledati, če ne že sto-
piti, skozi jetniške zidove, ki smo jih zgradili med seboj in 
bližnjimi. 

Dobri Oče, prosimo te za milost iskrenega 
in popolnega odpuščanja, da bi pogumno 

prevzeli  odgovornost za storjene kriv-
ice, za iskreno in ponižno srce, ki se ne 
povišuje nad druge, za vedno spokorno 

srce, da se ne bi nikoli naveličali prositi za 
odpuščanje, za milost sprave s tistimi, ki so 

nas prizadeli ali užalili. 


