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Maše v prihodnjem tednu
7. VELIKONOČNA NEDELJA, 8.5. krstna nedelja
7.00:  živi in rajni farani
9.00: +  Marjana RAZBORŠEK, 1. obl.
          +  Rudolf HRASTNIK, obl.
10.30: + Franc SREBOT, njegovi starši in starši KLEZIN
            + Amalija HRASTNIK, 2. obl., rodbini HRASTNIK
            in MAJCEN
PONEDELJEK, 9. 5. sv. Pahomij, puš.
7.30: + starši LAPORNIK in TERBOVC, Jože LAPORNIK
          in Terezija RUPART
19.00: PREGRAD-ŠUBIC staršem v zahvalo za dar vere
           + Marjeta POSPEH
TOREK, 10. 5. sv. Job, sp. mož
19.00: + Cilka HRASTNIK, 10. obl.
            + Anton TERBOVC, 10. obl., Marija TERBOVC roj.
            TERŠEK in Darja SEME 

po maši biblična skupina
SREDA, 11. 5. sv. Estela, muč.
7.30:  + Anton MLAKAR, 13. obl., Franc RAJH (Tev-
                če) in stari starši OBLAK
19.00: + Marija TRUPI, osm.
            + Ivan VERBOVŠEK 
ČETRTEK, 12. 5.  sv. Leopold, red.
9.30 Dom starejših Laško
19.00:  vsi + Slivnega
             + Karolina BELEJ
PETEK, 13. 5. sv. Fatimska Mati Božja 
7.30:  + Frančiška KRAŠOVEC
19.00: +  Slavica in Franc ŠON
SOBOTA, 14. 5. sv. Bonifacij, muč. 
19.00:  + Marija, 30. obl., mož Friderik PILIH, brat Nandi in
              nečak Vojko
             +  Hermina PLAHUTA

5. BINKOŠTI, 15. 5. krstna nedelja
7.00: živi in + farani
9.00: + Martina KLADNIK in  sorodstvo
           + Anton GRGURIČ in sorodstvo
10.30:  +  Rozalija KRAJNC, 2. obl. in vsi KRAJNČEVI
              + dva Leopolda in Marija GRAČNER
15.00: VERA IN LUČ

Šmarnične pobožnosti

Na seji ŽPS smo sklenili, da oživimo duhovno druženje 
v Marijinem mesecu po naših vaseh v eni od majskih 
nedelj. V RADOBLJAH bo v nedeljo, 8. maja ob 18. 
uri pri PUŠNIKOVI kapeli. 
V vasi STOPCE bodo šmarnice v nedeljo 8. maja pri 
Brečkovem križu.
Na TROJNEM bodo šmarnice v nedeljo 8. maja v 
Dovcih pri križu (Čajev križ) ob 15.00.
Prisrčno vabljeni vsi, ki zaupate v Marijino varstvo in 
pomoč, da se ob pesmi, molitvi, prebiranju šmarnic zbe-
rete in s tem obudite šmarnično pobožnost.

Zahvala za slavje Florjanovo 2016

Minulo soboto, 7. maja,  smo ob 19.00 v cerkvi sv. Mar-
tina Laško,  slovesno obhajali s sveto mašo in proce-
sijo, praznovanje, ki nas povezuje z našo preteklo in pol 
preteklo zgodovino.
Po prekinitvi obhajanja te slovesnosti po drugi svetovni 
vojni, smo letos ta praznik obhajali v nekoliko spremen-
jeni obliki četro leto. 
Želim izraziti veselje in hvaležnost nad vsemi, ki ste 
bili prisotni in ste s svojo navzočnostjo in sodelovanjem 
povzdignili to slovesnost. Naj nam takšna praznovanja 
dajo spodbude, da bi utrdili svojo krščansko zavest, 
hkrati pa naj nam priprošnja svetega Florjana izprosi, da 
bi bili pogumni kristjani in da bi se zavedali svojih kore-
nin in to posredovali mlademu rodu.

 LATINSKI PREGOVOR
Calamitas virtutis occasio est. -- 
“Nesreča je priložnost za vrlino.”

Jezus odhaja v nebesa, da nam pripravi prostor. 
Obljublja nam Svetega Duha. Pripravimo svoja 
srca za prihod Svetega Duha v naše življenje!



O znamenjih v zaselku Gabrno je podatke zbirala Roza-
lija Grgurič. Bogata vsebina znamenj nam govori o ver-
nosti naših prednikov in skrbjo zanje v današnjem času. 
V mesecu maju smo še posebej vabljeni, da se ob njih 
ustavimo, molimo in naravnavamo izbiro življenjske 
poti.

Odprta kapelica s 
pritrjenim razpelom 
(Pšeničnikova kapeli-
ca)
Odprta kapelica s 
pritrjenim razpelom 
stoji v Gabrnem 1. Leta 
1945 sta Marija in Ivan 
Pšeničnik kupila malo 
posestvo z obstoječim 
lesenim razpelom. 
Blizu teče potoček in 
je veliko vlage, zato 
sta leta 1955 dala pozi-
dati kapelico in vanjo 

pritrditi leseno razpelo. Znamenje je bilo obnovljeno 
leta 1998 in ga je istega leta blagoslovil takratni dekan 
in nadžupnik Jože Horvat. Od leta 2012 je lastnik zna-
menja Mihael Vogrinc (Pšeničnik), ki je v kapelici pred 
križem namestil dve nabožni sliki, Svete Družine in Je-
zusa na Oljski gori. Omenjeni jo vzdržuje in krasi.

Zaprta lesena 
kapelica z lesen-
im razpelom 
(Kusova zaprta 
kapelica)
Zaprta kapelica 
z lesenim razpe-
lom je pritrjena 
na prazno leseno 
hišo v Gabrnem 
12. Znamenje je 
visoko 70 cm, 
široko 35 cm in 
globine 15 cm in 

je zastekljeno. Znamenje vzdržuje in krasi lastnik Albin 
Kus, ki živi v Vojniku, na Čufarjevi ulici 8.

Kapelica lurške Matere 
Božje (Železnikova kapel-
ica)
Kapelica lurške Matere 
Božje stoji v Gabrnem in 
sta jo leta 1966 dala pozi-
dati Rozalija in Ferdinand 
Železnik zaradi zaobljube 
med drugo svetovno vo-
jno. Marijin kip je Rozalija 
kupila v Trbovljah. Zna-
menje sta pozidala zidarja 
s Ptuja. Posebnost kape-
lice je valovita streha s 
križem, narejena iz betona. 

Istega leta je bila tudi blagoslovljena. Leta 1998 je bila 
ponovno obnovljena. Zidarska dela je opravil gospod 
Polde Vrbovšek. Prednjo stran in notranjost kapelice je 
poslikal Ernest Divjak, vitraje (barvna stekla) je nare-
dila Marija Teršek. Istega leta jo je blagoslovil takratni 
dekan in laški nadžupnik Jože Horvat. Sedanja lastnica 
znamenja je Rozalija Grgurič, ki ga vzdržuje in krasi.

Kapelica lurške Matere 
Božje z Bernardko (Pajko-
va kapelica)
Kapelica lurške Matere 
Božje z Bernardko stoji v 
Gabrnem 17. Čas in namen 
postavitve znamenja ni-
sta znana. Leta 1992 ga je 
dala obnoviti gospa Marija 
Klezin. Dela je opravil 
Franci Markovšek. Istega 
leta je kapelico blagoslo-
vil takratni dekan in laški 
nadžupnik Jože Horvat. 
Približno do leta 1965 so 
bile v popoldanskem času 

pri tem znamenju v mesecu maju šmarnice (molitev 
rožnega venca, prepevanje Marijinih pesmi). Zbrala se 
je vsa vas, včasih so prišli tudi iz vasi Trojno in celo iz 
Laškega.
Sedanji lastnik znamenja je Alojz Klezin, ki ga vzdržuje 
in krasi.

Leseno razpelo  (Patrosijev 
križ)
Leseno razpelo visi na zidu 
hiše v Gabrnem 11. Čas in na-
men postavitve nista znana. 
Včasih je stal na zelenici ob 
cesti. Leta 1973 so znamenje 
obnovili in to leto je bil tudi 
blagoslovljen. Približno leta 
2000, ko so razširjali cesto 
in dvorišče, napeljali mestni 
vodovod, so križ pritrdili na 
omenjeno hišo. Leta 2014 je 
znamenje delno obnovil Mar-
tin Klezin. Sedanja lastnica 
razpela je Marija Srebot (Pa-
trosi), ki ga vzdržuje in krasi.

Leseno razpelo (Železnikov križ)
Železnikov križ se imenuje po 
takratnem lastniku posestva in 
stoji v Gabrnem ob robu gozda. 
Čas in namen postavitve zna-
menja nista znana; domnevno naj 
bi bilo povezano z vojno. Prvič 
so ga leta 1975 obnovili sosedje. 
Sodelovala sta Janez Klezin in 
Rezec. Leta 2000 so križ ponov-
no obnovili. Sodelovala sta Jože 
Grmovšek in Stane Plevnik. Se-
danji lastnik znamenja je Drago 
Bajič, ki živi v Gabrnem 2. Križ 
vzdržujeta in krasita Marija in 
Drago Bajič.


