
V prejšnji številki smo se srečali z lepo vsebino obno-
vitve kapele pri domačiji Svečnik. V želji, da skozi vse 
leto ustavljamo svoje poglede in misli o teh »pomnikih 
vere, ki so razsejani ob peš poteh in cestah, prepredeni-
po naši župniji. Vesel bom, če se boste farani odzvali 
in prispevali neprecenljivo bogastvo o vsebini teh zna-
menj, kolikor je živega spomina na njihovo postavitev 
ali drugih dogodkov, ki so se odvijali okrog teh zna-
menj. Kako zelo so zanimivi zapisi ali fotografi je, ki so 
ohranjeni in jih morda hranite v svojih domovih.
Za to številko sem se ustavil ob zapisani vsebini o kapeli 
v Brstniku, ki ga je objavil tednik Družina, z dne 4. ju-
nija leta 2000. V prihodnjih tednih postnega časa pa se 
bomo ustavljali ob najstarejših znamenjih pri nas in zna-
menjih, ki so se morala iz različnih vzrokov umakniti s 
površja zemlje naše župnije zaradi številnih okoliščin, 
nekatera od njih so še posebej pomenljiva. Pred postnim 
časom pa še tale veseli in vzorni dogodek, ki nam bo 
osvetlil dobrih 15 let preteklosti.

Brstnik pri Laškem
V svetem letu smo si Belejevi zadali nalogo, da post-
avimo nadomestno kapelico; staro je namreč  že močno 
načel zob časa, zlasti pa jo je ogrožala reka Savinja. 
V poplavah leta 1991 in 1998 je bila skoraj v celoti 
poplavljena. Ker smo kip Matere Božje izgubili, smo se 
odločili, da jo posvetimo lani razglašenemu blaženemu 
škofu Antonu Martinu Slomšku. Kip zanjo je izdelal aka-
demski slikar Marjan Drev. Kapelico je pozidal zidar-
ski mojster Albin Mervar, poslikavi Brezmadežne in sv. 
Krištofa je izdelal Martin Blatnik iz Dolenjske, napis na 
čelni strani pa Stanislav Petrovič iz Lopate pri Celju. 
Kapelo je v navzočnosti domačega dekana Jožeta Hor-
vata blagoslovil rojak Jože Berginc, župnik na Muti. Po 
blagoslovu so mladi, ki so sodelovali pri letošnjem pa-
sijonu v Laškem priredili vedro popoldne s piknikom ob 
Savinji. Razpoloženja ni skalila niti tatvina, ki se je zgo-
dila na domačiji v noči pred slovesnostjo. Otroški živžav 
in modrovanje starejših ni ponehalo vse do večera. 

 (J. B.)
Opis iz leta 2000 nam ne prinaša drugega ustnega 
izročila o znamenju, postavljenem v bližini tega mesta. 
Morda obstaja kje posnetek prvotnega znamenja, ki se 

je ob poplavah tolikokrat znašel v vodi. Kot radovednež 
ugibam, kaj neki je bil povod, da so nekoč verni predniki 
na tem mestu postavili kapelo? Se je tam pripetila kakšna 
nesreča? Ali je reka naplavila kakšnega utopljenega 
nesrečnika?....So hoteli gospodarji v preteklosti izraziti zara-
di kakšnih drugih dogodkov postaviti »opomnik«popotniku, 
ki se je na svoji poti znašel na tem mestu?
Od časov, ko so v glavnem hodili peš in se ob verskem 
znamenju možje s privzdignjenim klobukom pozdravi-
li pri znamenju, podobno kot ob spoštljivem srečanju 
popotnika, žene in otroci pa so se pokrižali, so le še spo-
mini na preteklost.
Ob takšnem zapisu iz tednika Družine v letu 2000 morda 
kdo od takrat prisotnih bralcev tega zapisa zavzdihne: »Kaj 
je mogoče, da je minilo od takrat polnih petnajst let?«. Spet 
drugi, ob naglici življenja, drveč po opravkih iz vozila na 
drugi strani reke opazi znamenje in se priporoči Blaženemu 
Antonu Martinu Slomšku in sv. Krištofu za varno vožnjo. 
Morda kdo zgolj občuduje čudovito pokrajino, ki poleg 
valov reke, zelenja travnika in dreves čuti harmonijo narave. 
Kdo drug se še spomni nekdanjih prevozov čez Savinjo, ko 
je življenje teklo še z drugačno naglico in so bili mostovi 
čez reko dosti redkeje pozidani. Sam sem se ustavil z mislijo 
pri tem znamenju ob branju 
zapisa bega ujetnika Zdešarja 
iz taborišča v Teharju, ki je 
na tisti strašni poti hlastanja 
po življenju v bližini Laškega 
prečkal Savinjo. Slednjo 
misel mi je še posebej nav-
dihnila freska sv. Krištofa na 
zunanji steni kapele.
Ob pogovoru z družino, ki je 
postavila sedanjo kapelo sem 
odkrival čudovito zaupanje in 
priprošnjo bl. A. M. Slomšku. 
Hkrati pa veliko hvaležnost 
uslišane prošnje, ki se je 
uresničila  v letu blagoslova, 
skoraj na rojstni dan (24.11.) 
blaženega Slomška.

Postne kateheze v Laškem
Ste pričakovali kakšen drugi naslov kot na temo us-
miljenja? S to tematiko se bomo v osmih katehezah, ki 
bodo letos ob sredah, srečali v Svetem pismu in vsakdan-
jem življenju. Ker mnogi imenujejo Lukov evangelij kar 
evangelij usmiljenja, se je avtor tudi letošnjih katehez, 
Matej Pirnat odločil še za korak naprej in nam pripravil 
predavanja, ki se bodo veliko nanašala na usmiljenje kar 
skozi vse Sveto pismo, v Novi zavezi pa še posebej pri 
evangelistu Janezu.
V teh postnih tednih smo tudi vabljeni, da najdemo v tele-
snih in duhovnih delih usmiljenja pot, ki bo za nas posebej 
nagovarjujoča.
Želim vas vzpodbuditi, da si v času priprave na največji 
praznik veliko noč, za poglobitev osebne vere vzamete  
čas ob sredinih večerih po večerni maši ob 18.30 in 
skušamo skupaj poiskati tista pota, ki nas zanimajo tudi 
na duhovnem področju.
Predavatelj Matej Pirnat nam je že poznan v Laškem po 
katehezah. Kot laik, oče štirih otrok, z vso predanostjo 
v službi pomoči potrebnim na Škofi jski Karitas Celje, 
nam vselej znova skuša pomagati odkriti smerokaze poti 
praktičnega kristjana sedanjega časa. Prepričan sem, da 
vas bo navdušil, še posebej če vam Sveto pismo ni preveč 
poznano, saj ne uporablja izrazoslovja predavateljev 
fakultet, ampak predvsem življenja, ki se tolikokrat 
srečuje z našimi vsakdanjimi boji in realnostjo. 
Delovni naslovi katehez v letu 2016:
10. februar, V začetku je bila Beseda
17. februar, Svatba v Kani
24. februar, Očiščenje templja
  2. marec, Nikodem
  9. marec, Samarijanka
16. marec, Pomnožitev kruha
23. marec, Jaz sem trta, vi mladike
30. marec, Dopolnjeno je
Letos še posebej vabim tiste, ki ste “preobremenjeni” z 
delom, obveznostmi s šoloobveznimi otroki, starše bir-
mancev, birmance, ki vam manjkajo letniki verouka, saj 
je tudi tako moč nadoknaditi marsikaj zamujenega. Tisti, 
ki ste bili na katehezah že prejšnja leta, predvidevam, da 
ne potrebujete vzpodbud.                                               RM
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5. NEDELJA MED LETOM, 7. 2. 
Ob 7.00: za žive in rajne farane
ob 9.00: za + Marijo BUČAR, Franca KLEZINA,
              obl. in ženo Rozalijo
ob 10.30: za + Jožeta SLAPŠAKA, 3.obl., Antona, 
                       Marijo, Marjano VIDEC in Franca PETKA
                       za + Ivana DEŽELAKA, 40. obl.
PONEDELJEK, 8. 2. sv. Hieronim, red.
Ob 7.30: za + Natašo SOVINC, Acija RUPNIKA in za
                    učiteljski zbor 
                za + Franca PAVŠKA, brata Ladota ter
                starše PAVŠEK
TOREK, 9. 2. sv. Apolonija, muč. 
Ob 18.00: za + Antonijo KRAJNC
                     za + Zdravka DERMOTO, 8. dan
                     za + Jožeta ŽELEZNIKA

po maši molitvena skupina
SREDA, 10. 2. ++ Pepelnica 
Ob 7.30: za + Miha, 20.obl. in Terezijo OJSTERŠEK
ob 18.00: za + Adolfa in Ano ŠANCA

po maši prva kateheza
ČETRTEK, 11. 2. sv. Lurška Mati Božja 
Ob 18.00: za + rodbini HRASTNIK, MAJCEN in
                 Pavlo MLAKAR
                 za + Jurija KAPELARIJA, obl.
                     za + Marjano RAVNIKAR

ob 18.30: srečanje Alfa - 6
PETEK, 12. 2. + sv. Evlalija, muč. 
Ob 7.30: za + Amalijo in Silvestra HRASTNIKA
ob 17.30: križev pot
ob 18.00: za + Engelberto OJSTERŠEK in moža Jurija
                za + Alojza KANDUČA, družini KANDUČ 
                  ter REBERŠEK
SOBOTA, 13. 2. sv. Jordan, redovnik
Ob 18.00: za + Nežo BELEJ
                      za + Janeza in Faniko DEŽELAK (Modrič) 
                      ter PINTERJEVE

1. POSTNA NEDELJA, 14. 2. 
Ob 7.00:  za žive in rajne farane
ob 9.00: za + Karla JURGL
ob 10.30: za + Avgusta KRAJNCA, 18. obl., sinova in starše
                za + Valentina VIDIC in Jasmino SINKAR, obl.

Postna postava za leto 2016 
Postni čas, ki se začne s pepelnično sredo, nas vsako leto priprav-
lja na veliko noč. Naj bo to res čas milosti, duhovne poglobitve in 
dobrih del, ki jih bomo darovali za potrebe Cerkve in vsega sveta.
Cerkev za postni čas določa tudi posebne oblike spokornosti. 
Strogi post je na pepelnično sredo (letos 10. februarja) in na 
veliki petek (letos 25. marca). Ta dva dneva se le enkrat na dan 
do sitega najemo in se zdržimo mesnih jedi. Strogi post veže od 
izpolnjenega 18. leta do začetka 60. leta.
Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu. Zunaj post-
nega časa smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakim 
drugim dobrim delom pokore ali ljubezni do bližnjega. Zdržek 
od mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega 14. leta. Kadar je 
praznik (cerkveni ali državni) na petek ali je kakšna slovesnost 
v družini (poroka, pogreb …), post in zdržek odpadeta. 

Pepel
Za pepeljenje na pepelnično sredo sežgemo oljčne vejice, ki so 
bile blagoslovljene na cvetno nedeljo prejšnjega leta. Takrat so 
oznanjale Kristusov slovesni vhod v Jeruzalem in k nam.
Zdaj pa nas hočejo spomniti njegovega prihoda ob naši smrti 
in ob koncu časov. Takrat so bile znamenje življenja, zdaj so 
znamenje »smrti«.
Oboje pa zato, da bi ga v življenju in smrti pozdravljali: »Ho-
zana, blagoslovljen, ki prihajaš!«
Oljčne vejice in drugo zelenje spremeni v pepel ogenj. Ogenj, 
ki vse spreminja in uničuje, je čas. V njem vse mineva, ugaša, 
hira, umira; tudi naše življenje – celo cvetoča mladost. Vsega 
tega se najbrž premalo zavedamo. Zato nas pepeljenje na 
začetku postnega časa opomni, naj bi se sredi vsega svojega 
bogatega življenja zavedali: vse je minljivo, vse zemeljsko ima 
svoj končni cilj pri Bogu. Pepeljenje nas torej po eni strani spo-
minja na smrt, na drugi strani pa spodbuja k življenju z Bogom.
Na pepelnično sredo, 10. februarja bo v cerkvi sv. maša z obre-
dom pepeljenja zjutraj ob 7.30 in zvečer ob 18.00.
V postnem času vabljeni k pobožnosti križevega pota 
vsak petek pred večerno mašo ob 17.30.

Belejeva kapela v Brstniku


