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6. POSTNA NEDELJA, 9.4., cvetna nedelja
7.00:  živi in + farani
 9.00: + Katarina LOKOŠEK, 11. obl., in Andrej
           + Jožefa in Karel PUŠNIK (Radoblje)
10.30: + Silva HROVAT, obl.
           + Franc JUVAN, 5. obl.
15.00: križev pot k sv. Mihaelu
PONEDELJEK,10.4., ponedeljek velikega tedna 
7.30: + Vlado BOLČINA, obl.žena Anica
         + Jože KALDNIK in sorodstvo
          + Anika VODIŠEK
          + Ana HRASTNIK
TOREK, 11.4., torek velikega tedna 
19.00: + Peter HRASTELJ in starši
            + Janez PUŠNIK
            + Marija TRUPI
SREDA, 12.4., sreda velikega tedna
7.30: + Amalija in Slavko ROKSANDIĆ
ob 15.00 bo čiščenje cerkve in priprava svetišča za praznike
ČETRTEK, 13.4., VELIKI ČETRTEK
19.30:  + Antonija, Jernej RAZBORŠEK in sin Anton
                 + Franc, Marija ZUPAN in stari starši
                 + Bernard MEHLE 
PETEK, 14.4., VELIKI PETEK
15.00: križev pot
19.30: obredi velikega petka
SOBOTA, 15.4., VELIKA SOBOTA
7.00: blagoslov ognja
19.30: obredi velikonočne vigilije
           + Rudolf ZEMLJAK
            + OJSTERŠKOVI iz Plazovja
            + Janez ŠKORJA
VELIKA NOČ, 16.4. 
6.00: procesija; sv maša: živi in + farani
9.00: + Franc, Amalija KNEZ (Trojno)
         + Rudolf Amalija DEŽELAK
10.30: + Franc SREBOT, 33. obl., njegovi starši in
           starši KEZIN

Pred nami je VELIKI TEDEN

Na veliki četrtek zvečer praznujemo postavitev 
dveh zakramentov, in sicer evharistije in mašniškega 
posvečenja.
Zvečer je v cerkvah po župnijah slovesna sv. 
maša, pri kateri verniki podoživimo Gospodovo 
velikonočno večerjo. To je rojstni dan evharistije 
in izročitev Jezusove duhovne oporoke v zgledu 
ponižnega služenja. Pri tej daritvi je značilno tudi 
umivanje nog,  po vzoru kako je Jezus učencem 
razložil zapoved ljubezni.
Na veliki petek se spominjamo Jezusovega trpljen-
ja in smrti na križu. Jezusovo telo, ki je bilo za ljudi 
darovano na križu, smemo verniki prejeti v svetem 
obhajilu. Ta dan je tudi strogi post.
Velika sobota zjutraj ob 7,00 duhovniki blagoslav-
ljamo velikonočni ogenj, s katerim verniki blago-
slovite svoje domove.
Blagoslovi jedil v laški nadžupniji:
Sv. Martin: ob 11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00  
Marija Gradec: 15.00
Rifengozd (če ne bo padavin): ob 10.30 
Sv. Krištof ob 12.00. 
Velikonočna vigilija bo ob 19.30. To je noč, ko v 
molitvi, premišljevanju Božje besede in ob petju, 
verniki pričakujejo Kristusov prihod iz smrti v 
življenje.
Velika noč, vstajenjska procesija z Najsvetejšim ob 
6.00.
Po poti darovanja je prišel Jezus do slave vstajenja. 
Tudi naša pot pelje ob njegovi, zato se veselimo, da 
bomo z njim v nebeškem veselju.

Na veliki petek po obredih pričenjamo z de-
vetdnevnico priprave na nedeljo Božjega usmiljen-
ja . Opravljali jo bomo vsak dan pri sveti maši. De-
vetdnevnico lahko opravljate tudi doma. Blagoslovljen, ki prihaja v 

Gospodovem imenu!



Znamenje Ojstro

V zaselku Ojstro je še eno znamenje, ki sta ga opisala lastnika, za-
konca Jože in Anica Ojsteršek. Kapelica angela varuha stoji v Ojs-
trem 8b. Po Jožetovem pripovedovanju sta z ženo leta 1955 od 
njegovih staršev Mihaela in Terezije dobila zemljo v posest in last. 

Zaobljubil se je, da bo na tem kraju, 
v zahvalo staršema, postavil zna-
menje. Idejo o zasnovi kapelice sta 
oblikovala skupaj.  Kamne kapelice 
so na grobo obdelali na firmi Kamen 
Celje, fino obdelavo je opravil Jože 
sam. Spodnji del kapelice je iz zele-
nega peščenjaka, nad njim je pirami-
dasta streha, narejena iz avtohtonega 
kamna in ta je iz Padeža, kjer je mati 
preživljala otroška leta. Na vrhu 
strehe je križec iz belega peščenjaka 
in ta je iz Zgornje Savinjske doline. 
V kapelici je kipec angela varuha, 
nad njim je napis: Sveti angel, varuh 

moj - Jože pove, da sta ga starša naučila to molitev še preden je znal 
brati. V njej je tudi križ, ki sta ga z ženo prinesla s svetih Višarij. V 
spodnjem delu znamenja je v kamen vklesano nekaj besed zahvale. 
V temelj kapelice so vbetonirane inicialke njegove družine JONA, 
ki pomenijo Jože, Olga, Nena, Ana.  Znamenje je blagoslovil laški 
kaplan Klemen Jager 20. 9. 2015.  

Dve znamenji v zaselku Modrič - »Pintarjeva kapelica« 
in Štefanova »Marija Pomagaj«
Zadnja vas ob Savinji, ki še spada v upravljanje laške 

župnije, je MODRIČ, rojstna vas 
kulturnika Antona Tanca. Prav 
nad njegovo rojstno hišo stoji 
danes opuščeno obzidje nekdanje 
kapele, ki je v zadnjih desetletjih 
menjavala lastnike. Pred časom 
je postala lastnik, na osnovi de-
dovanja, družina Hriberšek iz 
Modriča 3.
Po pripovedi, lani še živeče 
najstarejše krajanke, Marije Pin-

tar (nazadnje bivala v domu v Loki), je to znamenje zelo 
staro. Po pripovedovanju njenega očeta, je kapelica spo-
min na žalostne dogodke, ko je v kraju razsajala kolera 
in je pomrlo veliko otrok. Dokler so bili lastniki kapele 
člani družine Pintar, je bila vzdrževana in krašena. Zad-
nje znamenje v kapeli je bil križ, ki pa je v vandalskem 
napadu izginil, prav tako je kapelica ostala brez strehe. 
Sedanji lastnik si želi, da bi mu kapelico uspelo znova 
obnoviti.

Sredi vasi Modrič 2 stoji domačija 
»Štefanovih«, ki izhajajo iz rodu 
Pintar. Sedanji lastnik je Deželak 
Ivan, nečak preminule zadnje last-
nice Marije Pintar. Na pročelju 
kmečke hiše je slikana tabla »Mari-
je Pomagaj«. Ob zadnji obnovi 
fasade so zidarji nagovarjali last-
nico, naj se slabo vidna poslikava 
prekrije. Pri svojih 94. letih, nekaj 
tednov pred smrtjo leta 2016, je z 
veseljem povedala,  da tega za no-

beno ceno ne bi storila. Takrat je sama poiskala restavra-
torja, da je ohranil hišno znamenje, ki je še dandanes 
rodovom v dokaz, da je tu imela dom krščanska družina.
                        Pripravili: Dragica Cverle in Tanja Tušek

--------------------------------------
V začetku leta 2016 smo začeli v župnijskem listu opiso-
vati verska znamenja, ki so jih postavili mnogi predniki 
vaših domov, nekatera so nastala tudi v zadnjem obdobju.
Vsako od znamenj: kapelice, križi, hišne kapelice na 
pročiljih hiš in druga znamenja imajo za seboj svojo zgod-
bo. Te zgodbe se nanašajo na usode ljudi in njih vero v 
Božjo pomoč, priprošnjo svetnikov in hkrati govorijo o 
mnogih usodah prednikov, ki so želeli zapustiti v postav-
ljenem znamenju prihodnjim rodovom svoje sporočilo. 
Ker se je to sporočilo prenašalo iz roda v rod po ustnem 
izročilu, so mnoge življenjske usode, ki so povezane z zna-
menji, pozabljene.
Če bi opis znamenj opravili pred stoletjem, bi bilo veliko 
več ohranjenega. A tudi zdaj je prav, da skušamo na ta način 
prihodnjim rodovom, zapisati sedanje vedenje. Morda je v 
tem času še bolj potrebno, saj smo manj medgenaracijsko 

povezani, kot so bili naši predniki. 
Poznavalci slovenske zgodvine v zvezi z verskimi 
znamenji določajo starost znamenj, koder ni drugega 
izročila, glede na način gradnje. Nekateri vedo povedati, 
da je največ zaobljub in postavitev znamenj botrovalo 
obdobje preizkušenj vojnih viharjev, ki jih na našem 
ozemlju v preteklih stoletjih ni manjkalo. Nekatera zna-
menja so nastajala v povezavi s peš potmi k romarskim 
cerkvam, pri nas še posebej k svetemu Mihaelu. Nekat-
era znamenja so nastala kot spomin na tragične dogodke, 
ki so se dogajale ljudem  pri delu in v obdobjih raznih 
kužnih bolezni, ki so prizadele družino ali širšo okolico.
Na zemljevidu laške župnije smo v tem času opisali 208 
znamenj. Največ je bilo kapelic (89), prosto stoječi križi 
(82), druga verska znamenja (18), predstavili smo hišne 
kapelice, vdelane v stene stanovanjskih hiš ali gospodar-
skih objektov (11), dotaknili smo se tudi znamenj, ki jih 
je zob časa ali nestrpnost do verskih znamenj uničila (8). 
Gotovo te številke niso popolne, saj smo se opisov lote-
vali na amaterski način. Hkrati je ta zapis pobuda, da 
tisti, ki ste z zanimanjem prebirali to naše skupno delo, 
še opozorite na kakšno znamenje, ki je bilo spregledano. 
Ob zadnjem srečanju ŽPS je bila ubesedena želja, da bi 
začeto delo nadaljevali s pripravo gradiva za tiskano ver-
zijo. Za takšen izdelek bo potrebno še pridobiti kakšne 
podatke, predvsem pa narediti kvalitetne posnetke, 
primerne za tisk.
Ob zaključku tega dela se prav lepo zahvalim vsem za 
sodelovanje pri zbiranju vsebine. Hvala tudi vsem last-
nikom znamenj, ki ste z veliko pripravljenostjo in dobro 
voljo posredovali ljudsko izročilo.
Hvala vsem, ki za ta znamenja skrbite, jih vzdržujete 
in krasite. Še posebej lesena znamenja so potrebna ne-
nehnega vzdrževanja. Nekatera znamenja so tudi nujno 
potrebna popravila. Človek v vseh življenjskih obdobjih 
ni kos takšnim posegom, zato še posebej hvala tistim, ki 
se organizirate in v obnovo vključujete širše občestvo. 
Zahvala tudi tam, kjer priskoči na pomoč lokalna skup-
nost.
Odnos do naših znamenj ni samo odraz vere, ampak tudi 
splošne kulture.                                     župnik Rok M.


