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Naenkrat se je zaslišalo oddaljeno brnenje in že sem vi-
del tudi helikopter, ki je na Hum najprej odnesel delavce, 
potem se je vrnil še po križ. In glej! Občutkov se ne da 
opisati, ne da se povedati, kako lepo je bilo, ko je he-
likopter križ nesel na Hum. Če tega nisi videl, tega ne 
moreš vedeti. Helikopter je s križem najprej krožil oko-
li Huma in zatem nekaj časa obstal. Križ s Kristusom 
Kraljem je visoko nad Laškim blagoslavljal vse občane 
in druge ljudi.
In sedaj je križ zopet na svojem prejšnjem mestu, Kristus 
ima roke stegnjene in kliče k sebi vse ljudi in nas blago-
slavlja. Vsi Laščani smo zelo veseli, da je križ spet na 
Humu in smo zato gospodu dekanu zelo hvaležni. Upam, 
da nikoli več ne bo prišlo do vojne in da križa nikoli več 
ne bo nihče porušil.
Naj Kristus vedno kraljuje nad našim mestom.

Simon Ojsteršek, 7. b
Veroučna šola Laško

Zanimivi so podatki o križu, ki ga lahko opazimo, ko 
se povzpnemo na Hum: višina: 8 m; širina: 3,5 m; Kris-
tusovo telo (korpus): 251cm X 219 cm; križ v skupni 
teži: 1.320 kg. 
Po manj kot desetletju je zaradi hitrega propadanja v 
neugodnih vremenskih okoliščinah za les bilo potrebno 
zamenjati korpus na Humu z duplikatom. Originalni 
korpus je dobil svoje mesto v župnijski učilnici. Kmalu 
pa se bomo srečali še z eno upodobitvijo istega korpusa 
v laški poslovilni vežici, koder je ob pogrebih vse več 
svetih maš, ob slovesu od naših dragih. 

V letu usmiljenja nas evharistični križ na Humu, ki 
je spomin na Evharistični kongres iz leta 1935 vabi k 
poživitvi osebne vere.

Maše v prihodnjem tednu
4. POSTNA NEDELJA, 6. 3. 
7.00:  + starši Helena, Alojz in Vinko VREČKO ter
              Marjana RAZBORŠEK
9.00  + Rafko SIMONČIČ, 15 obl. in vsi + iz
                družine BALOH
           +  Vladimir KIKER, 1. obl.
10.30: + Darja SEME, 2obl., Franc in 
             Frančiška SEME
PONEDELJEK, 7. 3. sv. Perpetua in Felicita, muč.
7.30: + Ana BOLČINA
         + Jožko REZEC
         + Marjan JANČIČ 
14.30 sv. maša v vežici in ob 15.00 pogreb 
         + Karoline BELEJ
TOREK, 8. 3. sv. Janez od Boga, red.
18.00:  + Ivan VERBOVŠEK
            + duhovnika Janez in Martin BELEJ
            na čast Svetemu Duhu; + Frančiška,
                Franc SVATINA in rodbina
                                   po maši molitvena skupina 
SREDA, 9. 3. sv. Frančiškas Rimska, red.
7.30: + družina TOVORNIK
 18.00 + starši Ivan, Antonija NOVAK, Ivan, Slavica
         ter Franc ŠON
         + Marija BUČAR  po maši 5. kateheza 
ČETRTEK, 10. 3. sv. 40 mučencev
18.00: +  Martin ŠKOBERNE, 30. dan
                    v dober namen; + sorodniki                
PETEK, 11. 3. + sv. Benedikt, škof
7.30:  + Angelo GUČEK
18.00:  v dober namen
           + Jože KAČIČ
SOBOTA, 12. 3. sv. Justina, red. 
18.00: +  Franc PEČNIK in starši
             +  Jože KOČAR in sin Zdenko

5. POSTNA NEDELJA, 13. 3.
 7.00:  živi in rajni farani
 9.00: + starši Helena, Alojz in Vinko 
                   VREČKO ter Marjana RAZBORŠEK 
10.30:  + Janez DEŽELAK, brat, sestra in starši
15.00: križev pot k sv. Mihaelu 

Sramota križa 
je postala pot 

odrešenja.



Nadaljujmo z molitveno spodbudo Škofi jske Karitas Celje 
za četrti teden letošnjega postnega časa.

Kristusovi učenci – čuječi in budni
Prosimo Gospoda za budno srce,
da bi z vero, upanjem in ljubeznijo stopali naproti bratom in 
sestram v stiski. To pomeni tudi, da bi znali
- zmotne učiti
Molitveni nameni prihodnjega tedna:
- prosimo za dar vere in trdnega zaupanja v Božje usmiljenje,
- prosimo za srčnost, da bi trpečim in obupanim prinašali 
veselo sporočilo odrešenja,
- prosimo za zdravo pamet in modrost srca,
- prosimo za vse, ki so preganjani zaradi svoje vere,
- prosimo za dar budnosti, da ne bi prezrli nobene človeške 
stiske.
Postni izziv: Preberem poglavje v Svetem pismu ali drugo 
knjigo, ki govori o veri.

---------------------------------------- 
Te dni se vsak večer soočamo z eno največjih tragedij 
človeštva, ki se dogaja pred vrati Evrope. Le kdo ne zazna 
križevega pota ljudi, ki preko debele in ostre žice pričakujejo 
naše usmiljenje. Pa vendar smo lahko tudi mi člen v dolgi 
verigi tistih, ki z njimi sočustvujemo. Še posebej nas k temu 
nagovarja postni čas tako, da ne bomo hujskali in zastraševali 
ljudi okrog sebe. Zamislimo se ob teh tragičnih podobah 21. 
stoletja in prisluhnimo svoji vesti. 
Naša pomoč se lahko začne že doma. Postna skromnost je 
lahko prihranek za nekoga, ki nima toliko kot MI.  Čeprav 
skromen denarni prihranek, naj postane naš POSTNI DAR  
za žejne, lačne, bolne in premražene ljudi, za katere skrbi 
Karitas. 
Naj nas nagovori tudi PAPIRNATA VREČKA, preko kat-
ere zbiramo hrano za uboge med nami, vse do VELIKEGA 
ČETRTKA. Svoje usmiljenje in dobroto bomo lahko izrazili 
tudi s PROSTOVOLJNIM PRISPEVKOM za OLJČNE 
VEJICE, ki bodo na voljo na tiho nedeljo.
Preživimo letošnji postni čas s srcem usmiljenega Samari-
jana. Zazrimo se v proseče oči tistih, ki čakajo, da se jih 
nekdo usmili. Bodimo to mi, da bo z nami lahko usmiljen 
tudi BOG. (CD)

V letošnjem postnem času sem v župnijskih arhivih sledil 
zapisom o križu, postavljenem na Humu. Mnogi Laščani 
se spomnite dogodkov izpred desetletij. Za vzpodbudno 
osvežitev spomina posredujem nekatere zapise.  
Slovenski katoliški tednik Družina št. 44, letnik 40, Lju-
bljana, 17. novembra 1991 je objavil naslednji zapis

Poravnava za tuji in domači greh
Čas celi rane in vse stvari postavlja na pravo mesto

Zlikovci, laški pripadniki brezbožne mladine, okužene z 
nacistično hitlerjevsko miselnostjo, so v avgustu 1941 
odstranili kongresni križ na Humu, strmi kalvarijski vz-
petini nad Laškim. Šele sedaj, v četrtek opoldan, 7. ok-
tobra, torej po petdesetih letih, se je ta vračal – slovesno 
ob pritrkavanju zvonov, na očeh vseh laških šolarjev in 
druge množice – na kraj, ki mu je bil določen po veri 
in prepričanju ljudi. Že kmalu po vojni bi ga bili lah-
ko postavili nazaj, saj je bil tudi evharistični križ žrtev 
nacističnih zablod, tujih in domačih. Tega niso storili 
oziroma tega nihče ni smel storiti.
Kar je zagrešila takratna laška mladina (Hitlerjugend), 
je popravila sedanja katoliška mladina z župnikom Hor-
vatom na čelu. Ni bilo tako preprosto prenesti na rame-
nih na vrh Huma (585 m) po strmih stezicah: 16 vreč 
cementa (po 50 kg), 90 kg težko okovje, 200 kg peska, 
blizu 1000 litrov vode. Simbolična poravnava v času, ko 
govorimo o spravi. Nič manj zgovorno pa ni dejstvo, da 
so izkop za sidra in betoniranje opravili trije muslimani 
in dva pravoslavca.
Vsi šolarji v Laškem s svojimi učitelji, mnogi odrasli, so 
se tako v četrtek zbrali ob velikem križu, ki je pri cerkvi 
ob starodavnem laškem grbu, tremi lilijami, čakal na 
poslovilni trenutek. Pivovarna Laško je odstopila nekaj 
močnih sodov; nanj(e?) so položili tisti velikanski križ, 
obdan z ikebanami, gorečimi svečami.
Z odlomki iz Slomškovih del, s kratkim zgodovinskim 
pregledom križa na Humu, z glasbo, z župnikovim na-
govorom se je Laško poslovilo od križa. Korpus (Kris-
tusovo telo), ki so ga dobri in verni krajani v avgustu 
1941 poiskali na Humu ter ga shranili v župnijski cerkvi, 
je sedaj prenovila mariborska Škofi jska restavratorska 
delavnica. Novi križ, v skupni teži 1320 kg, je oblikovan 

po načrtih arhitekta Emila Fijavža, les zanj sta darova-
li Angela Maček s sinom Alojzem iz Slivnega ter Vida 
Nemec iz Debra. Mariborski pomožni škof dr. Jožef Smej 
je v latinščini in slovenščini sestavil posvetilo s krono-
gramom: »Znova postavili so me iz obljube zelo prave 
župljani in drugi Laščani 1991.«
Pri tehničnem uresničenju tega podviga je sodelovala 
tudi Pivovarna Laško. Z brega Savinje, nasproti ob-
cestnega laškega hotela, kamor je veliki križ slovesno 
pripeljal poseben tovornjak, je beli helikopter letalske 
enote slovenske milice Brnik s križem poletel na vrh 
Huma. Od tam se sedaj razgleduje kot nekoč; tu ga bodo 
tudi blagoslovili v nedeljo, 24. novembra.
»Naj nas razprostrte Kristusove roke objemajo, povežejo 
in nam prinašajo mir in blaginjo!« je ob tem posebnem 
dogodku, spravnem in kulturnem, dejal predstavnik 
Cerkve, dekan in župnik Jože Horvat. »Po petdesetih 
letih stoji križ spet tam, kjer je bil nekoč. Sedaj v svo-
bodni in samostojni državi Sloveniji!«
Ohranjen je tudi nagrajeni zapis veroučne šole takratnega 
triletnega obhajanja sedaj že blaženega A. M. Slomška
o ponovni postavitvi evharističnega križa na Humu
Pol stoletja smo čakali, da je bil križ zopet postavljen

Zbudil sem se in pogledal skozi okno. Prebujal se je lep, 
sončen dan – 7. november leta 1991. Ne vem zakaj, am-
pak dan se mi je zdel nekoliko prazničen in tedaj sem 
se spomnil.«Danes bodo postavili križ zopet na Hum!« 
Odpravil sem se v šolo, zadnja ura pouka nam je odpad-
la in vsi smo poiskali najboljše prostorčke, da bi lahko 
sledili veličastnemu dogodku.
V času, ko je pri nas divjala 2. svetovna vojna, ko je pouk 
v šolah potekal le v nemščini, ko se v cerkvi ni smelo 
peti slovenskih pesmi, v tem času so nacisti oz. nacistom 
podložna mladina, podrli križ na Humu. In od takrat do 
sedanjih časov nad našim mestom ni bdel Kristus … Ta 
doba je bila dolga kar petdeset let – pol stoletja. Mnogi, 
ki so živeli v tistih časih, ko je bil križ podrt, so že mrtvi 
in križa nikoli več ne bodo videli, ali pa se sedaj do-
godka veselijo v nebesih.
Torej po pouku sem odhitel domov, kjer sem z balkona z 
daljnogledom opazoval, kako se je to zgodilo.


