26. NEDELJA MED LETOM, 1.10., rožnovenska ned.
7.00: živi in + farani
Bogu, Materi Božji v zahvalao za uslišano prošnjo
9.00: + starši KLINAR, stari starši, brata in sestra
(Gabrno)
10.30: v zahvalo za 65 let skupnega življenja
+ Albina ŠRAML, 2. obl.
11.00: Šmohor: + dekan Jože HORVAT

septembra 2017. Kapelica stoji malo niže pod Bencetovo
kapelico v vasi Reka. Kapelica je pozidana, prepleskana,
z dvokapno streho, prekrita z bobrovcem. V sredini ima
polkrožno zastekljeno nišo. V njej je kip Matere Božje.Namen postavitve ni znan. Nihče se ne spomni, kdaj je bila
kapelica postavljena. Enkrat je bila že malo obnovljena
ravno toliko, da ni propadala zaradi vremenskih razmer.
Odločitev Dušana Mačka, da jo bo obnovil pa se je zgodila
leta 2016, predvsem zaradi njegove vere v Marijino pomoč
in zato, da kapelica ne bi propadala. Še večjo motivacijo pa
je dobil zaradi svojih otrok, ker so h kapelici nosili svečke
in rožice. Ko so začeli obnovo, so videli, da je bila prvotna
kapelica postavljena iz zemlje in malo kamenja.
Na dan blagoslova kapelice nas je z izbranimi beesedami
nagovoril Franci Rezec. Dragi Marijini častilci
Veseli smo, da smo se lahko zbrali pri takem lepem dogodku
pri kapelici, v kateri stoji kip Matere Božje. Namen postavitve ni znan, pa po vsej verjetnosti zahvala za uslišano
prošnjo. Je pa znan izvajalec tega dela, ki se je prostovoljno
odločil, da obnovi to kapelo, ki je bila v zelo slabem stanju.
To je Dušan Maček, ki se mu vsi zbrani lepo zahvalimo. Kajti to je okras našega zaselka Podvin. Tistim, ki ste kakorkoli
pomagali z rokami ali z denarjem ali jo krasite, pa naj Marija usliši vaše prošnje. Hvala umetniku gospodu Filipiču za
brezplačno obnovo tega kipa. Enako tudi gospodu Franciju
Mačku, ki je imel skrb za blagoslov te kapele, ki ga je lepo
in z lepim obredom opravil dekan Rok Metličar. Hvala Vam.
Kajti tako bosta sedaj letnici obnove in blagoslova zapisani
v cerkvenem arhivu. Nam, ki smo tukaj zbrani, in tistim, ki
bodo obiskali in ustavili korak pri tej kapelici, pa naj Marija
pri Bogu izprosi nebeški raj.
Prijetno druženje in izborna pogostitev nas je združevala v
večerne ure lepega nedeljskega popoldneva.
Rok M.

Maše v prihodnjem tednu
25. NED. MED LETOM, 24.9., bl. Anton M. S., škof,

MARTINOVA LILIJA

Šmihelska in Slomškova nedelja

7.00 Sv. Mihael: živi in + farani
9.00: + Jože TOPOLŠEK
+ Martina REZEC, 5. obl., Mihael ter ostalo sorodtvo
10.30 Sv. Mihael: + starši Marija in Mihael ŠNUR
+ dva Mihaela HRASTNK, + HRASTNIK,
MAJCEN in KNEZ
PONEDELJEK, 25.9., sv. Firmin, škof, mučenec

7.30: + Marija POGOREVC
+ Anika VODIŠEK
+ Angela DERMOTA
celodnevno češčenje v Šmiklavžu nad Laškim
TOREK, 26.9., sv. Kozma in Damijan, mučenca
19.00: + Jože DEŽAN, obl., in Stane
+ Blaž LOKOŠEK
po maši molitve pred Najsvetejšim
SREDA, 27.9., sv. Vincencij Pavelski, duh, ust. lazaristov
7.30: + Tea BOLARIČ, 30. dan
+ Franc DEŽELAK, obl., Marija in Ciril
+ PAVČNIK in JENČIČ
ČETRTEK, 28.9., sv. Venčeslav, mučenec
19.00: + Jože KLEZIN, brat Ivan in starši
+ Miroslav VEBER, 30. dan
+ Slavica in Franc ŠON
PETEK, 29.9., sv. Mihael, Gabrijel, Rafael, nadangeli
9.00 Sv. Mihael: + Mihael GOLOUH
19.00: + Amalija JOVAN, obl., in Alojz
+ Lojze KAPELARI (8.dan)
SOBOTA, 30.9., sv. Hieronim, duhovnik, cerkv. uč.
.

kvatre

19.00: + starši Jožefa in Karel PUŠNIK
+ Neža, Franc PUŠNIK, + iz rodbin PUŠNIK in
KOLAR (Dobletina)

24. september 2017, leto 9, št.:33

Geslo letošnje Slomškove ne-

delje: je Vera -luč Slavje
poteka v Mariboru, v zavodu
Antona Martina Slomška.
Bogu in bl. Slomšku smo
hvaležni za prejete darove in
se priporočamo v prihodnje.

Spomin rojaka, duhovnika dr. Janeza Beleja
V župnijskem listu zaključujemo lepo obdobje prebiranja
spominov Poti do oltarja laškega rojaka, dr. Janeza Beleja. Gotovo ste še posebej tisti, ki ste določen del opisane
življenjske poti hodili skupaj, v mnogih zapisih obujali
spomine in se s tem poistovetili z marsikatero zapisano
resničnostjo, ki jo je avtor teh zapisov skušal iztrgati pozabi
in jo v zapisani obliki ohranil tudi prihodnjim rodovom. Na
ta način smo najlepše obudili dragocen spomin, saj mineva
letos že 25 let (27.10.1992), kar ga je »Gospodar življenja«
poklical k sebi. Zelo bi nam bil zanimiv tudi spomin na čas
med letoma 1946 in 1992. Naj navedem samo nekaj mejnikov njegove življenjske poti, ki je bila ves čas v aktivnem
delu v uradih Vatikana. Doktor cerkvenega prava (1951),
vodja papeške kongregacije (1953). Odlikovanja : papeški
kaplan (1959), papeški hišni prelat (1969), apostolski protonator (1989). To je bil čas dela v Gospodovem vinogradu.
Vsaj v strnjeni obliki bomo skušali to pot tudi obeležiti. Še
enkrat se zahvalim sorodnikom + duhovnika Janeza, ki so
nesebično odstopili neobjavljen tipkopis v objavo za celotno občestvo.
-----------------------------Veselje nad druženji ob obnovljenih znamenjih:
“Obadova” kapelica
V avgustu smo se ob obletnici družinskega jubileja
Razborškovih na Strmci, v lepem nedeljskem popoldnevu,
13. avgusta, zbrali pri
njihovi kapelici. S sveto mašo smo se želeli
zahvaliti za temeljito
obnovo in polepšanje
hišnega znamenja. To
baročno znamenje smo
v župnijskem listu že
predstavili
Postavljena je bila leta
1797, namen postavitve
ni znan. Starša Ivana
Razborška sta kupila
kmetijo s pripadajočo
kapelico od prejšnjih
lastnikov.
Prejšnji

lastniki so tudi kupili to kmetijo od še prejšnjih lastnikov.
V kapelici je kip device Marije z Jezusom, ki spominja na
Brezjansko Marijo Pomagaj. Tudi leta 1985 so znamenje obnovili. Gospod Lokovšek je naslikal poslikave farne cerkve
Sv. Martina in podružničnih cerkva : Sv. Mihael, Sv. Krištof
in Sv. Marija (Marija Gradec). Znamenje vzdržujeta in krasita Janez in Brigita Razboršek. V zadnjem letu je bila obnovljena, kar pa so domači želeli še prav posebej z zahvalno
mašno daritvijo spomina + Marjane Razboršek in ostalih sorodnikov ob tem znamenju potrditi. Z mnogimi sosedi in sorodniki smo zbrano molili, prepevali in se družili. Praznično
razpoloženje je trajalo še pozno popoldne.
Prevalska kapelica
Mašna daritev v sobotnem popoldnevu 9. septembra 2017 na
idilični poti, ki vodi iz Savinjske doline (Liboje) na Šmohor,
na odcepu za Zgornjo Rečico
Pisni viri in zapisi kronik nimajo podatkov o tem znamenju,
Starost kapelice lahko umestimo v obdobje 17. ali 18. stoletja, glede na način gradnje teh znamenj v naših krajih. Saj
sodi kapelica v čas,
ko so še gradili ta
preprosta znamenja
v stilu z dvokapno
streho in nišo, kot je
ta zgrajena. Seveda
gre samo za domnevo o postavitvi znamenja na poteh, ki
so vodile k romarskim krajem, ali pa
so znamenja postavljali v spomin na
kakšno nesrečo pri
delu. V gozdu pa
so bila dela vselej
življenjsko nevarna.
V zadnjem obdobju
je bila kapelica v
vse bolj slabem
stanju, kar so še posebej povzročala težja vozila ob spravilu
lesa.
Sedanji lastnik zemljišča, na katerem znamenje stoji, je

Franc Terbovc iz Zgornje Rečice.
Zaslužen za obnovo znamenja in donator temeljitega dela
obnove je Mihael Dežan, ki izhaja iz Spodnje Rečice. V
sodelovanju z izvajalcem Jožetom Seidlom iz Zgornje
Rečice in še nekaterimi drugimi, je prišlo od 1. prila 2017
do resnično kvalitetne obnove znamenja.
Poleg vsega ostalega še posebej ostane pogled na prvotni
strehi iz kamna škriljevca, iz katerega je tudi polica pred
Marijinim kipom v niši. Na tem znamenju je še zelo lepa
upodobitev iz barvane gline: v smeri ceste, ki vodi v Spodnjo Rečico, je reliefno upodobljen blaženi Anton Martin
Slomšek, stran kapelice, ki gleda proti Šmohorju, pa ima
reliefno upodobljena sv. Mohorja in Fortunata, zavetnika
cerkve na Šmohorju.
V tem sobotnem popoldnevu smo se v lepem številu zbrali, pri blagolovu tega znamenja. Sveto mašo sva darovala
župnika Rok Metličar in Stanko Domajnko. Z zahvalno
sveto mašo smo se spomnili župljanov treh župnij: Sv. Jedrti, Laškega in Griž, romarjev in dobrotnikov, ki so z veliko ljubeznijo sodelovali in obnovili to znamenje. Rodila
se je ideja, da bi vsako leto v spomin na blagoslov te kapelice na tem kraju opravili daritev svete maše ali kakšno
drugo srečanje, ki vključuje druženje ob molitvi.
Kljub temu, da so nas dežne kaplje nekoliko ostrašile, niso
vplivale na lepo druženje ob zelo dobri postrežbi številnih
domačih dobrot.
Mačkova kapelica
Tudi o tej kapelici smo že pisali v Marinovi liliji in takrat
napovedali blagoslov tega znamenja. Z daritvijo svete
maše smo se zahvalili za opravljeno obnovo v nedeljo, 17.

