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Maše v prihodnjem tednu
30. NED. MED LETOM, 27.10., žegnanjska n.
7.00: živi in + farani
9.00: + Justina, 1. obl., in Ivan ŠKORJA
10.30: + duhovnik Janez BELEJ, obl.
           + Antonija KOLŠEK, Heini FRECE in v dober
               namen
PONEDELJEK, 28.10., sv. Simon in Juda Tadej, apostola
7.30: + priprošnja za zdravje
         + Majda HRASTNIK
          + Ferdinand KRSNIK
TOREK, 29.10., sv. Ermelinda, spokornica
18.00: + Stanislava STARC, 4. obl. 
         + Štefanija, Adam KLINAR, obl., in sorod.(Gaberno)
       + Ernest, obl.,Marija KLADNIK in  za  zdravje v druž.
              + Jože TUŠEK, 8. dan
SREDA, 30.10., sv. Marcel, mučenec
7.30: + Alojz, Štefka, Jože PAJ, Jože, Kristina in Anica RAJER
       + Gašper SMRKOLJ, 8. dan
ČETRTEK, 31.10., sv. Volbenk, škof
18.00: + Jože, obl., Justina BALOH in vsi + iz druž.BALOH
          + Vojko in Karel KOLŠEK
          + Vladimir, 5. obl., in starši DORNIK
PETEK, 1.11., VSI SVETI
7.00: živi in + farani 
9.00: + sestra Marjeta POSPEH in starši RAJH
10.30: + Janez, 40. obl., žena Brigita ZALOKAR in iz 
                družine KRAJNIK
14.00: večernice v cerkvi sv. Martina 
15.30: blagoslov pokopališča 
18.00: molitev treh delov rožnega venca
SOBOTA, 2.11., Spomin vseh vernih rajnih
7.00: + Janko, 2. obl., in vsi iz družine DEŽELAK
9.00: + Karel, Rozalija BEZGOVŠEK, brata, tri sestre
           in rodbina KRAJNC
18.00: + Lenart DEŽELAK, obl.
po večerni maši celonočno češčenje Najsvetejšega

31. NEDELJA MED LETOM, 3.11., zahvalna n.
7.00: živi in + farani
9.00: + Fanika, 15. obl., in stari starši DEŽELAK
          + Marjana, 2. obl., starši PESJAK in sorodniki
10.30: + Tilka ŠKORJA

Tednik Družina 27. oktobra 2019, letnik 68, 
številka 43, str. 2. objavlja več prispevkov 
o obstoju satana in njegovem delovanju v 
današnjem svetu. Med temi članki je tudi zapis 
pogovora s patrom Petrom Vrabcem, eksorcis-
tom novomeške škofije. Ob številnih drugih 
vprašanjih lahko preberemo: Mnogi se posme-
hujejo, da je eksorcizem (in z njim tudi hudič) 
ostanek sredneja veka. Kakšne so v resnici 
eksorcistične metode?
Eksorcizem ni nastal v srednjem veku, za-
povedal ga je že Jezus. Ko je poslal svoje 
učence po svetu, jim je zapovedal oznanjanje, 
ozdravljanje in izganjanje. Od tega trojega je 
danes v Cerkvi ozdravljanja in izganjanja ve-
liko premalo.
Glavna eksorcistična metoda je molitev, samo 
pri nekaterih so potrebni izjemni prijemi. 
Nekatere je zaradi varnosti njih samih treba 
privezati na stol, da ne bi kam udarili z glavo 
ali skočili v nas,ko molimo zanje. Takšna sta 
recimo dva primera na teden. V večini prim-
erov pa so bolj mirni postopki; največkrat po 
grimasi in očeh vidim, da se bije duhovni boj.
Takšni prispevki nam lahko pripomorejo k 
razjasnitvi sodobnih vprašanj našega časa. 
Priporočam, da si vzamemo čas za branje. 

Zahvala za krašenje v oktobru vasem Marija 
Gradec, Modrič, Plazovje in Radoblje. V no-
vembru čistijo in krasijo Olešče, Padež, Požnica 
in Reka.

Sveti nadangel Mihael,
brani nas v boju.

Bodi nam v pomoč zoper 
zlobnost

in zalezovanje 
hudobnega duha.

Ukroti naj ga vsemogočni Bog,
ponižno za to prosimo.

In ti, vodnik nebeške vojske,
satana in druge 

hudobne duhove,
ki hodijo po svetu v 

pogubo duš,
z Božjo pomočjo 

v pekel pahni. Amen.



Blagoslov dveh obnovljenih znamenj v Lahomnem
Kolškov križ
Ob popisu znamenj v Martinovi liliji je bilo zapisa-
no, da Kolškov križ stoji v Lahomnem, na enem na-
jbolj strmih asfaltnih cestišč v laški župniji. Namen 
postavitve križa ni znan.  Najprej so ga postavili ob 
kolovozni poti na posestvu Kolškovih. Novi lastnik 
posestva, Janez Padežnik, je znamenje prestavil 
za približno 50 metrov više od poti. Ko so urejali 
in asfaltirali cesto v Lahomsko goro, je isti lastnik 
prestavil križ ob cesto, kjer je še danes. Streha na 
križu je bila že dotrajana. Ko so elektikarji čisti-
li drevje pod elektiričnimi drogovi, je padla veja 
na streho križa in jo uničila. Novo streho za križ 
je naredil Terbovc iz Rečice. Od takrat je preteklo 
mnogo let. Sedaj je lastnik posestva in znamenja 
na njem Zoran Jeftić.
Minulo soboto, 19. oktobra, pa smo se v Lahom-
nem veselili ob zaključku pomenljive obnove tega 
znamenja.. Vaščani v bližnji okolici so se vzorno 
potrudili.
Pobudnika za 
obnovitev križa 
sta bili družini 
Mlakar in 
Cepuš. Pri 
obnovi so 
solidarnostno 
sodelovali: 
Danijel 
Lokošek, ki je 
prispeval les in 
ga obdelal; 
Jože Lokošek, 
ki je poskrbel 
za mizarska 
dela pri obdela-
vi križa; Franc 
Zalokar, po 

domače »Zmetov Franc «, je opravil kleparska
dela, Tonči Mlakar je poskrbel za material. Mar-
jan Prašnikar je dotrajani korpus restavriral ter 
poskrbel še za druga manjša dela. Družini Mlakar in 
Cepuš sta poskrbeli za dokončni izgled  znamenja, 
okrasitev in okolico. Po končanem blagoslovu smo 
se pri Cepuševih veselili ob bogato obloženi mizi. 
Pobuda vaščanov, da se znamenja, ki so jih postavili 
naši predniki, ohranjajo, obnavljajo in vzdržujejo, 
je res vredna vse pohvale. Prostovoljstvo te oblike 
je žlahtno delo za ohranitev ne le znamenja, ampak 
tudi vere med nami, še posebej mlademu rodu. Ma-
riji Mlakar in Karliju Cepušu pa še posebej hvala 
za organizacijo in koordinacijo.
Vsi, ki se vozimo po tej zelo strmi asfaltirani cesti, ki 
zaradi strmine klanca kar nima primerjave v župniji, 
smo za to znamenje ob cesti še posebej hvaležni, saj 
se lahko ob njem priporočamo Božjemu varastvu.

.....................................
Na samema začetku sobotnega srečanja pa smo bla-
goslovili tudi Frecetov križ. Tudi o njem je že bil 
zapis v župnijskem listu, da namen postavitve križa 
ni znan. Nekoč 
je stal pred staro 
hišo lastnice Ama-
lije Frece. Sedanja 
lastnika domačije 
Branko in Marija 
Romih sta porušila 
staro hišo in zgra-
dila novo. Križ sta 
prestavila za prib-
ližno 100 metrov 
vstran od prvotne 
lokacije. Pred ne-
kaj leti so naredili 
novo cesto, zato sta 
lastnika znamenje 
postavila blizu nju-

ne hiše. Zdaj je križ dobil lepo mesto ob cesti v 
bližini hiše. Tudi na tem znamenju so bila potrebna 
manjša popravila, ki jih je opravil njegov lastnik.
Po sobotnem srečanju sem na njegovem domu 
obiskal tudi restavratorja korpusa Kolškovega 
križa, Marjana Prašnikarja, ki je v času po res-
tavraciji tega križa še bolj priklenjen na bolniško 
posteljo. Obujala sva spomine o tem, kako močno 
je bilo poškodovano znamenje, si ogledovala slike  
nekaterih obnovljenih znamenj in v zelo prijetnem 
vzdušju, kljub njegovi težki bolezni, preletela ak-
tivnosti, ki sta jih pri raznih obnovah še posebej s 
prejšnjim nadžupnikom Jožetom Horvatom uspela 
izvesti. Zelo živo še ima Marjan v spominu obnovo 
nadangela Mihaela, ki je sam od sebe padel s stene 
na Marija Gradcu. 
Še zdaj ve, kako je 
bil ta izdelek po-
lomljenj na kar 24 
kosov, prenešen v 
popravilo v vreči. 
Ob kipu nadange-
la Mihaela je prav 
na poseben način 
upodobljen tudi 
satan s preklanim 
jezikom. Nadan-
gel Mihael je hu-
dobca premagal, a 
preklani hudobčev 
jezik nam daje slu-
titi, koliko zla lahko naredi človeški jezik. Marjan 
se je spominjal tudi obnove korpusa pri žegnanem 
studencu v letu 1988. Tudi tisti korpus je bil zelo 
poškodovan zaradi vandalizma in uspelo mu ga je 
sestaviti in obnoviti. Z veliko hvaležnostjo sem ob 
tem obisku spoznaval veličino skritih žrtev, trpečih 
bolnikov in požrtvovalno strežbo njihovih svojcev. 
Tudi to so ”živa znamenja” naše vere.                             


