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Odsev župnijskega življenja in življenja na Kostanjevici skozi čas se zrcali v zapisih župljanov - prostovoljcev. Med nami ni nihče zgodovinar ne raziskovalec niti pisatelj. Pa vendar
nas je pri pisanju vodila želja po verodostojnosti, zanimivosti in lepem jeziku in upamo,
da so se članki po jezikovnem pregledu približali dostojnejši slovenščini. Napisani so na
osnovi spominov, a tudi na osnovi podatkov
iz ohranjene dokumentacije in zabeležk posameznikov. Podkrepljeni so s fotograﬁjami, ki
smo jih potegnili iz starih albumov; te nam z
zgodovinskim pridihom govorijo o življenju in
delu v župniji. Spomine smo zbirali kar nekaj
let, od l. 2003, kar se včasih zazna kot razkorak med zabeleženim in sedanjim stanjem.
Knjiga bo marsikomu le medel odraz 60 let
delovanja župnije in ugotavljali bomo, da bi
bilo potrebno omeniti še mnogo stvari. Žal
prenekateri dogodek ni zabeležen, ker je spomine pisalo le nekaj ljudi, nekateri pa so namenoma ostali skriti v dobrih srcih. Želela bi
si, da bi bili zapisani prav vsi, le tako bi bil
mozaik župnijskega utripa v obdobju od leta
1947 do 2007 naslikan v vseh odtenkih in pravih razsežnostih. Zavedamo se, da naše delo
ni popolno in da imajo vsake oči svojega »malarja«, zato te zapise sprejmite z dobro voljo
in razumevanjem.
Mira Bastjančič

Župnija Nova Gorica – Kapela
ob 60-letnici samostojnega vikariata in
50-letnici povišanja vikariata v župnijo
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Da spomini ostanejo živi
in ne utonejo v pozabo ...
16. novembra 2003 smo praznovali 50. obletnico,
ko je bil samostojni vikariat na Kostanjevici v Novi Gorici
povzdignjen v župnijo,
16. septembra 2007 pa 60 let,
odkar se je pričelo župnijsko življenje z ustanovitvijo
»Neodvisne vikarije na Kostanjevici«
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Župniji na pot

O

b 50-letnici župnije Nova Gorica – Kapela iz-

ražam patrom frančiškanom in vsem vernikom
iskrena voščila ter najboljše želje.
Naj Gospod dà živim svojo pomoč in varstvo, rajnim pa
večno srečo pri sebi.

Jezus v Svetem Rešnjem Telesu je najstarejši prebivalec vaše
župnije. Biti morate veseli in hvaležni, da biva med vami
in skupaj z vami. On je vaš Odrešenik, pravi Pastir, Prijatelj, življenjski sopotnik in spremljevalec. Radi se odzivajte
Kristusu in prihajajte k njemu, da vas bo poslušal, oblikoval,
razsvetljeval, poživljal, pravilno usmerjal in usposabljal za
različne službe in naloge v Cerkvi in družbi. Potem boste
lahko uresničevali Gospodovo naročilo: »Tako naj vaša luč
sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili
vašega Očeta, ki je v nebesih« (Mt 5,16).
Moje voščilo za zlati jubilej župnije je:
Kapela, bodi polna sonca, veselja in življenja, polna dejavnih
vernikov, polna otrok, polna mladih fantov in deklet, ki bodo
odhajali v Gospodov vinograd in na druga polja cerkvenega
in družbenega življenja ter pogumno pričevali in delali za
rast in napredek župnije. Naj se v vaši župniji trajno uresničuje Gospodova obljuba: »Vsak, kdor prosi, prejme. In kdor išče,
najde; in kdor trka, se mu bo odprlo« (Mt 7,8).
Vaš škof
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Župljanom in prijateljem

Dragi župljani in prijatelji Kostanjevice!

S

pominska knjiga, ki je pred vami, je nastajala ob dveh
obletnicah. Nobena izmed njih, ne 60-letnica ustanovitve samostojnega vikariata in še manj 50-letnica povišanja vikariata v župnijo, ni kakšna častitljiva obletnica. Čeprav je to
»novogoriška pražupnija«, ki je nastala celo pred samim mestom
Nova Gorica, in čeprav je kostanjeviška cerkev »protokatedrala«
sedanje koprske škofije, je Kostanjevica gotovo ena najmlajših župnij v Sloveniji.
Praznovanje obletnic v človeku najprej prebudi hvaležnost za vse,
kar se je v tem času dogajalo in zgodilo. Tudi praznovanje 50-letnice župnije leta 2003 se je odvijalo v znamenju hvaležnosti, na kar
nas je opozarjal napis nad prezbiterijem: BOGU HVALA.
Pri tem ne gre za neko splošno hvaležnost, ampak se v ljudeh zbudi
hvaležnost za neštete lepe spomine, tudi na čase težkih preizkušenj povojnih let, saj so župnijsko skupnost in župljane kalili ter ji
dajali odločenost in zagon: popisovanje ob poti tistih, ki so šli k bogoslužju na Kostanjevico, zapiranje poti na Kostanjevico, oviranje
življenja in dela frančiškanov na Kostanjevici, splošna sovražnost
do Cerkve s strani oblasti, potres leta 1976 in še bi lahko naštevali.
Vse to so le spomini, sedanja resničnost je svetlejša.
V tej spominski knjigi smo poleg zgodovinskega pregleda zbrali
nekaj utrinkov našega življenja v preteklosti in sedanjosti. Naj iz
celotne knjige in vsakega posameznega članka zveni iskren: Bogu
hvala!
Četudi korenine župnije Nova Gorica – Kapela niso globoke, pa so
zelo razvejane. Zalivajmo jih s svojo ljubeznijo in skrbjo, da nam
bo Kostanjevica še naprej kraj milosti, ki nam jih na priprošnjo
Kostanjeviške Matere Božje deli Vsemogočni Gospod.
BOGU HVALA!
Kostanjevica v Novi Gorici,
31. julija 2007

p. David Šrumpf,
župnik
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TA VZVIŠENA HIŠA
POSVEČENA OZNANJENJU BLAŽENE DEVICE,
JE BILA ZGRAJENA V LETIH 1623 – 1625.
POSVEČENA MED LETI 1640 – 1648.
POVEČANA PRETEŽNO
MED LETI 1655 IN 1661.
UNIČENA V VOJNI 1915 – 1917.
OBNOVLJENA V LETIH 1924 DO 1929.
PONOVNO POSVEČENA 29. APRILA 1930.

Spominska plošča - vzidana na južni cerkveni fasadi, ob vhodu v cerkev

Zgodovina samostana in župnije
P. David Šrumpf

Zgodovina
samostana Kostanjevica in
župnije Nova Gorica – Kapela

P

isanja zgodovine župnije Nova Gorica – Kapela zagotovo
ne moremo pričeti s 16. septembrom 1947, ko je takratni
apostolski administrator za del goriške škofije, ki je bil z
državno mejo med Italijo in takratno Jugoslavijo odrezan od svojega
škofijskega središča, z dekretom ustanovil »začasno neodvisno vikarijo«. Vsaj na kratko moramo poseči skoraj 400 let v preteklost, ko
je Kostanjevica postala kraj, kjer so ljudje čutili Božjo bližino, sem
romali in se priporočali v varstvo in priprošnjo Kostanjeviške Matere Božje. Tudi zgodovina župnije se na nek način prične z zgodovino
prve kostanjeviške cerkvice in nadaljuje s postavitvijo prvega samostana ter prihoda prvih varuhov cerkve in samostana.
Kot vire tega sestavka uporabljam: različne opise zgodovine
Kostanjevice, katerih glavni vir je knjiga »Storia della Castagnavizza« p. Chiara Vascottija, ki je izšla v Gorici leta 1848; zapise v
reviji »Cvetje z vrtov sv. Frančiška« p. Stanislava Škrabca; kronike
župnije in samostana, v kolikor obstajajo (1947–1963, 1971–1986
in 2002–2007); tiskana oznanila, ko so izhajala; oznanila, ki so jih
prebirali pri nedeljskih mašah; drobno knjižico, ki je izšla leta 1993
ob praznovanju 40-letnice, odkar je bil samostojni vikariat na Kostanjevici povzdignjen v župnijo. Včasih se poslužim tudi ustnega
izročila; ko ni najbolj gotovo, to tudi omenim.
Prvo cerkvico, po velikosti bolj kapelo, je dal na svojem poses
tvu in na svoje stroške zgraditi goriški grof Matija Turn v letih
1623–1625. Različne legende pripovedujejo, kaj ga je k temu nagnilo. Vanjo so prenesli Marijino podobo, naslikano na kamnito
ploščo. Sem je prihajalo vedno več ljudi, najprej Goričani, ki so ob
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kratkih sprehodih prišli počastit še Mater Božjo, potem pa tudi
romarji od drugod, ki so se tu ustavili na poti na Sveto Goro ali
prišli samo z namenom, da počastijo Kostanjeviško Mater Božjo.
Grof Turn se je zato odločil, da ob cerkvici postavi manjši samostan, kjer bi se naselili redovniki, ki bi skrbeli za cerkev ter bili na
razpolago romarjem in obiskovalcem. Leta 1650 so se v samostan
na Kostanjevici naselili redovniki karmeličani.

Risba cerkvice na Kostanjevici po letu 1700
Karmeličani so cerkev večkrat prezidali, povečali in okrasili z bogatimi štukaturami. Sedanja milostna podoba ni tista, ki naj bi jo
iz lope ali zidu prenesli v prvo cerkvico. Kdaj in kako je nastala, ne
vemo, gotovo pa pred letom 1686, saj je v cerkvi sv. Nikolaja v Velm
– Himberg (južno predmestje Dunaja) v glavnem oltarju slika Kostanjeviške Matere Božje z napisom »S. MARIA DE CASTAGNAVIZZA«, ki je bila naslikana leta 1686. Ker so v letu 1655 urejali sedanji
prezbiterij, kar razberemo iz plošče na njegovi desni strani, je možno, da je tudi podoba nastala takrat in da jo je podarila ista dobrotnica, grofica Caterina de Verdenberg roj. Coronini, ki je podarila
tudi oltarni nastavek. Kostanjevica je v 17. in 18. stoletju doživljala
pravi razcvet, ki pa se je končal z reformnimi odloki avstrijskega cesarja Jožefa II. Leta 1785 so morali zaradi njegove cerkvene reforme
karmeličani samostan in cerkev zapustiti. Prazna in zapuščena sta
propadala do leta 1796 (v samostan so naselili francoske begunce),

Oltar v cerkvi sv. Nikolaja v Velm - Himbergu

V spomin na karmeličane je grb na njihovi grobnici v cerkvi in nad
vhodom v nekdanjo knjižico
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Oltar v Podmelcu,
prenesen iz naše cerkve

Ruševine cerkve po bombardiranju
v I. svetovni vojni

takrat pa so pričeli cerkev ponovno urejati, saj je bila
cerkvena oprema skupaj z glavnim in enim stranskim
oltarjem odstranjena iz cerkve in prodana (glavni oltar je še danes v cerkvi v Podmelcu). Avstrijski dvor je
že leta 1796 poskušal na Kostanjevico preseliti frančiškane iz starega goriškega samostana sv. Antona,
kamor so se morali zaradi reformnih odlokov preseliti s Svete Gore, pa jim goriški škof ni dovolil, ker so
potrebovali frančiškane v mestu. Francoski guverner
Ilirskih provinc Marmont je odločil, da se samostan
izroči frančiškanom in 6. januarja 1811 so se iz Gorice
preselili na Kostanjevico.
Frančiškani so se takoj lotili obnove zapuščene
ter propadajoče cerkve in samostana ter leta 1821
v samostanu odprli »modroslovno šolo« (kot zadnja
razreda današnje gimnazije), leta 1823 pa so odprli
dva letnika bogoslovja (današnji univerzitetni študij). Bogoslovje se je preselilo v Kamnik leta 1884,
šola pa je delovala na Kostanjevici do leta 1915, ko
so jo zaradi bližajoče se Soške fronte preselili prav
tako v Kamnik. Tam je delovala do leta 1927. Leta
1915 so Kostanjevico zapustili vsi frančiškani, razen
p. Aleksandra Vavpotiča. Italijanski vojaki so ga
obtožili vohunstva, ga avgusta 1916 ustrelili in pokopali na samostanskem vrtu. V bojih soške fronte
je bila Kostanjevica razrušena. V začetku leta 1918
so se frančiškani pričeli vračati na Kostanjevico
z namenom, da jo ponovno pozidajo. Italijanska
oblast je bila vedno bolj neprijazna do slovenskih
frančiškanov na Kostanjevici ter jim onemogočala
popravila in obnovo. Leta 1924 so slovenske frančiškane pregnali z Goriške, na Kostanjevico pa so prišli italijanski frančiškani tridentinske province, ki
so cerkev in samostan v letih 1925–1929 ponovno
pozidali. O stanju cerkve, kot so jo našli italijanski
frančiškani, je kronist zapisal: »… so 17. maja 1924
pričeli čistiti cerkev, ki je bila polna ruševin; na njih
se je razbohotil plevel, nad razpadajočim zidovjem
so krožile ptice roparice, ki so z divjimi glasovi na
svoj način varovale nekdaj najlepšo goriško cerkev,
ki je sedaj ležala v ruševinah.«
Ko sta Italija in Jugoslavija 10. februarja 1947 v Parizu podpisali mirovno pogodbo in zarisali sedanjo
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mejo, so italijanski frančiškani naslednji dan, 11. februarja, samostan prepustili slovenskim frančiškanom, ki so že prej tu bivali kot
gostje. P. Otmar Vostner je prišel na Kostanjevico 19. oktobra 1945,
provincial p. Gracijan Heric 23. decembra 1945, za druge pa čas
prihoda ni znan. V kroniki, ki so jo pisali italijanski frančiškani,
preberemo, da so 8. decembra 1943 na glavnem oltarju izpostavili
v češčenje svetogorsko podobo. Ob tej priliki, pravi, da so uvedli
slovensko mašo s petjem ob 9. uri. Maševal je p. Oto Kocjan. Če
je on ali kdo drug od slovenskih frančiškanov v tem času za stalno
živel na Kostanjevici, ne vemo. Samostan je od italijanskih frančiškanov sprejel provincial p. Gracijan Heric, ki je postal tudi njegov
predstojnik, dokler ni 14. septembra 1947 zvečer odšel preko demarkacijske črte v Italijo.
Že takoj po 11. februarju lahko začnemo govoriti o nekakšnem
župnijskem življenju na Kostanjevici, še posebej za goriške Slovence. Takoj prvo nedeljo so oznanili spremembo mašnega urnika, ki
je pričel veljati naslednjo, 1. postno nedeljo: pri prvi maši ob 6:15 je
bil evangelij prebran v slovenščini in italijanščini, ob 7:00 je bila slovenska maša, ob 8:00 je bila maša za italijanske vernike, ob 10:00 pa
je bila slovesna slovenska maša. V petek po pepelnici so po dolgem
času imeli na Kostanjevici spet slovenski križev pot.
Kronika, ki jo je od prvega dne pisal p. Otmar, opisuje živo dogajanje na Kostanjevici: postne pobožnosti, nov Božji grob, slovesno
praznovanje praznika sv. Jožefa, nova maša p. Mavricija Supana na
praznik Gospodovega oznanjenja leta 1947, velikonočno praznovanje, praznovanje Karmelske Matere Božje, pobožnost šmarnic in
vrtnic (1. junija je bila pripravljena celo slovesnost prvega svetega

Pevski zbor z novomašnikom p. Mavricijem Supanom
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obhajila za pet otrok, ki se niso mogli udeležiti skupne slovesnosti
pri sv. Ignaciju na Travniku v Gorici). Po zaključku vrtnic se je 30
do 40 bližnjih vernikov zbiralo vsak večer pri večerni pobožnosti.
Slovesno so tudi praznovali praznik sv. bratov Cirila in Metoda,
slovanskih apostolov, ko so na hribu zakurili kres in prepevali slovenske pesmi. Tudi slovenska šola iz Gorice (na Via Croce) je bila
povezana s Kostanjevico, saj so imeli v cerkvi velikonočno obhajilo
in tudi mašo ob zaključku šolskega leta. Iz vseh teh dogodkov vidimo, kako so frančiškani takoj poskrbeli, da je Kostanjevica spet
zadihala slovensko.

Pogled na Kostanjevico z novozačrtane meje l. 1947
(PANG, Zbirka razgl. krajev, Tehn. enota 4)

Dr. Franc Močnik

Ko je mirovno pogodbo ratificirala še zadnja zaveznica Rusija,
je bil določen datum, ko demarkacijska črta postane meddržavna
meja. Ob tem dnevu je kronist zapisal: »V nedeljo 14. septembra
je veliko Slovencev prišlo po slovo od Kostanjevice. S težkim srcem
so se po petih lavretanskih litanijah ljubitelji Kostanjevice vračali
preko že postavljene demarkacijske črte v Gorico.« Nova meja je
dele goriške nadškofije dokončno odrezala od škofijskega središča,
prav tako pa je dele nekaterih goriških župnij odtrgala od župnijskih sedežev v Gorici. Za apostolskega administratorja dela goriške
nadškofije, ki se je znašel v Jugoslaviji, je bil imenovan dr. Franc
Močnik; takoj prvi dan, 16. septembra 1947, je apostolski administrator ustanovil na Kostanjevici »samostojno vikarijo«, v
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katero so bili vključeni deli župnij sv. Ignacija, sv. Vida in Modesta,
sv. Roka in sv. Hilarija (stolna župnija), ki so pripadali Jugoslaviji. Z
istim dekretom je bil p. Otmar Vostner imenovan za vikarja.
Od tu naprej lahko govorimo o pravem župnijskem življenju na
Kostanjevici, čeprav je bila do 16. novembra 1953 po nazivu samo
»neodvisna vikarija«.
Prva poroka v novi vikariji, ki jo lahko mirno imenujemo kar
župnija, je bila 6. oktobra 1947, prvi krst 6. novembra, prvi pogreb pa 18. decembra. V letu 1947 je bilo skupno 8 krstov, 6 porok
(4 iz domače župnije, 2 od drugod) in 3 pogrebi. V mrliški knjigi
je še pet vpisov tistih, ki so v tistem času umrli v »umobolnici«
na Liskurju. Naslednje leto je na Kostanjevici 18 otrok prejelo
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Prvo sveto obhajilo na Kostanjevici 1948
prvo sveto obhajilo, 21 jih je šlo k birmi v Solkan in 6 jih je bilo
pri birmi drugod.
V prvih letih je cerkveno in samostansko življenje na Kostanjevici krojila bližina državne meje, pa tudi sovražen odnos tedanjih
oblasti do Kostanjevice in do Cerkve: Državna oblast je izgnala
kuharico in organistinjo, ki nista dobili dovoljenja za bivanje v obmejnem pasu. Kaznovala je župnika p. Otmarja, ker je brez dovoljenja pobiral nabirke v cerkvi; miloščina je bila zaplenjena, potem
pa je dve leti sploh niso smeli pobirati. Kaznovan je bil tudi zaradi
opravljenega pogrebnega obreda, preden je bila smrt prijavljena
matičnemu uradu. Kronika našteva še več podobnih pripetljajev.
Predstojnik samostana je moral vsak dan poročati na milico, če
kdo prenočuje v samostanu ali ne. O odnosu oblasti do Kostanjevice pričajo tudi številni dopisi, prošnje za pobiranje miloščine
(dovoljenje je bilo dano vedno samo za tri mesece), za procesije
in zvonjenje. V eni od teh prošenj p. Otmar utemeljuje, zakaj naj
Okrajni ljudski odbor dovoli zvonjenje pred polnočnico in v noči
med 31. decembrom in 1. januarjem: »To zvonjenje tudi ne kali
nočnega miru, ker se zvoni tudi v Stari Gorici in bi pomanjkanje
tega običajnega zvonjenja pri nas na drugi strani samo povzročilo
kakšno krivično govorjenje zoper našo domovino.« Takšne dopise je
moral obvezno zaključiti s stavkom »Smrt fašizmu – svobodo narodu!« Njegove prošnje so bile včasih celo uslišane. Oblast je tudi
zaprla pot s Pristave na Kostanjevico; kot vzrok je navedla bližino
državne meje. Pot so zato morali urediti preko samostanskega sadovnjaka.

Prošnje in dovoljenja 1952 - 1953
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Pesmi je p. Otmar zapisal v kroniki.
Leto 1950 je kronist pričel z besedami: »Naj leto 300-letnega jubileja Kostanjevice, leto vselitve apostolskega administratorja in še
posebej sveto leto 1950 prinese Kostanjevici novega razmaha…« V
tem letu so namreč praznovali »300-letnico cerkve na Kostanjevici«,
čeprav gre za 300 let, odkar je kostanjeviški samostan dobil svoje
prve stalne prebivalce, redovnike karmeličane. Kronist p. Otmar navaja 4 pesmi, ki so bile napisane za ta jubilej, od katerih je kromberški župnik g. Vinko Vodopivec dve tudi uglasbil (dr. Joža Lovrenčič:
O Marija Pomočnica in s. Valtruda Levec SŠ: Kostanjeviški Mariji).
15. junija 1950 se je iz Poreča preselil na Kostanjevico msgr. dr. Mihael Toroš, apostolski administrator za jugoslovanski del goriške nadškofije, imenovan po izgonu dr. Močnika oktobra 1947. Državna oblast je zanj pripravila vzhodni del samostana, tako imenovani »burg«.
Seveda so ta del samostana (pa verjetno tudi celoten samostan) dobro
ožičili s prisluškovalnimi napravami, ki so jih odstranjevali še pri obnovi po potresu 1976. 16. julija 1950 se je zaključilo praznovanje 300letnice Kostanjevice s slovesno birmo, ko je bilo birmanih 714 oseb iz
bližnje in daljne okolice. Apostolski administrator je odtlej na Kostanjevici večkrat birmoval, večje skupine v cerkvi, posameznike ali manjše skupine pa na samostanskem koru. Patri in bratje v samostanu so
mu pri njegovem delu pomagali kot njegovi tajniki ali spremljevalci.
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Zaradi prisotnosti apostolskega administratorja, kot tudi zaradi prostora samega, so se na
Kostanjevici pričeli zbirati duhovniki iz bližnje
pa tudi širše okolice, ki so imeli vsako sredo
pred prvim petkom mesečno konferenco in
duhovno obnovo. Na Kostanjevici so se zbirali
tudi adoratorji in drugi.
Leto 1951 se je pričelo v znamenju podobe
Svetogorske Matere Božje. V kroniki italijanskih
frančiškanov preberemo, da je podobo 25. oktobra 1943 nekdo prinesel na Kostanjevico, ne
da bi komu kaj povedal in da se sedaj nahaja v
sobi p. gvardijana. Pred svojim odhodom s Kostanjevice so jo italijanski frančiškani odnesli v
Gorico. 7. junija 1947 bi se morala milostna podoba iz goriške stolnice vrniti na Sveto Goro, a
je tisto noč pred prenosom izginila. Pozneje se
je pojavila v Rimu, kjer je bila obnovljena ter 22.
decembra 1950 pripeljana v frančiškansko cerkev na Tromostovju v Ljubljani. 14. januarja 1951
sta takratni provincial p. Teodor Tavčar in p. Roman Tominec podobo prinesla na Kostanjevico,
kjer so ji pripravili slovesen sprejem. 31. marca je
bil iz Gorice vrnjen tudi okvir podobe, 1. aprila
pa so jo prenesli iz kostanjeviške cerkve v Solkan. 8. aprila je bila podoba slovesno prenesena
na Sveto Goro. V spomin na dvojno gostovanje Oltar sv. Antona v desni stranski ladji (proti
svetogorske podobe na Kostanjevici (1943–1947 oltarju) z milostno podobo Svetogorske
in 1951) je prof. Mirko Šubic naslikal kopijo, ki je Kraljice
bila slovesno »ustoličena« v kostanjeviški cerkvi
13. januarja 1952. Ob tej priložnosti je apostolski administrator dr.
Mihael Toroš Kostanjevico imenoval za »Malo Sveto Goro«.
Še dalj časa je bil na Kostanjevici kip Matere Božje, kot se je prikazala leta 1539 Uršuli Ferligojevi. Frančiškani so ga leta 1786, ko
so se morali preseliti v Gorico, prinesli s seboj, leta 1811 pa so ga
prinesli na Kostanjevico. Po vrnitvi frančiškanov na Sveto Goro so
v začetku prejšnjega stoletja dragoceni Marijin kip vrnili na Sveto
Goro, kjer se danes nahaja v kapeli prikazanja za glavnim oltarjem
bazilike.
Kostanjevica je bila v tem desetletju pomembno središče, tudi zaradi prisotnosti apostolskega administratorja. Duhovniki so sem prihajali na konference in sestanke. Kostanjevico imamo lahko za rojstni
kraj sedanjega verskega tednika Družina, ki ga je ustanovil dr. Toroš.
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P. Otmar,
prvi župnik
(srebrnomašnik)
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Patri s Kostanjevice so bili v veliko pomoč okoliškim župnijam. Večkrat so po nekaj mesecev upravljali solkansko župnijo, ko so morali
tamkajšnji župniki k vojakom ali v zapor. Ko je bil solkanski župnik
in dekan v zaporu, je apostolski administrator imenoval p. Otmarja
za prodekana. Po smrti g. Vinka Vodopivca 29. julija 1952 pa vse do
9. aprila 1961 so kostanjeviški frančiškani upravljali tudi kromberško
župnijo.
16. novembra 1953 je apostolski administrator povišal samostojni vikariat na Kostanjevici v župnijo in p. Otmarja imenoval
za prvega župnika. To se je očitno zgodilo ustno, ob godovanju p.
Otmarja, kot sam poroča v samostanski kroniki. Dekret o tem je
apostolski administrator izdal 5. februarja naslednje leto, pri čemer
pa ne omenja, da bi to predhodno razglasil že novembra. P. Otmar je
dal takoj po ustnem preimenovanju napraviti nov žig, ki ga apostolski administrator v dopisu Dekreta, s katerim p. Otmarja imenuje za
župnika, že omenja (P.S. Potreben je nov pečat s popravkom: Marijinega oznanjenja…). 1. septembra tega leta je sveti sedež dovolil, da se
župnija za trajno izroči oz. inkorporira frančiškanskemu redu.
Življenje na Kostanjevici je imelo svojevrsten utrip. Precej skrbi
je bilo posvečeno gospodarstvu in vzdrževanju samostana, ki je bil
delno zaseden od civilnih prebivalcev. Vračala se je oprava in opre-
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Srebrnomašnik p. Otmar (drugi z leve) z msgr. Torošem (tretji z leve
spredaj) in drugimi gosti leta 1960
ma, ki sta bili v preteklosti odneseni s Kostanjevice, nekatere stvari
pa so si patri tudi izposodili. Krstni kamen, ki ga cerkev ni imela, so
pripeljali iz Šlajmarjevega doma (porodnišnica) v Ljubljani. Vsakdanje dogodke so včasih popestrile nekatere posebne slovesnosti:
Praznovanje 300-letnice Kostanjevice smo že omenili, leta 1960 je
župnik p. Otmar praznoval na Kostanjevici svojo srebrno mašo, na
praznik svetih treh kraljev leta 1961 pa so praznovali 150-letnico
prihoda frančiškanov na Kostanjevico.
Leto 1962 je prineslo spremembo. P. Otmar, nekakšna stalnica Kostanjevice od leta 1945 (drugi patri in bratje so se pogosteje
menjavali), je to leto s težkim srcem zapustil Kostanjevico. Že na
začetku leta je v kroniko zapisal, da je leto 1962 »Leto mnogih nezgod«. 23. avgusta ga je v službi župnika župnije in gvardijana samostana zamenjal p. Andrej Vovk. Tega leta so prevzele
gospodinjstvo v samostanu Marijine sestre čudodelne svetinje. Po
svoje je zaznamoval duhovni utrip tudi začetek 2. vatikanskega
cerkvenega zbora 11. oktobra. V samostanu so se v tem letu lotili
tudi reševanja velikega problema, namreč oskrbe z vodo, za katero
so napeljali nove cevi s Pristave.
Zadnji zapis za leto 1963 govori o smrti apostolskega administratorja msgr. dr. Mihaela Toroša. Umrl je v nedeljo, 29. decembra zjutraj, pogrebne slovesnosti pa so bile opravljene 31. decembra. Najprej je ležal v svoji »katedrali« na Kostanjevici, kjer so zanj
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V času p. Andreja
se je tudi uradno
uveljavilo ime
“Kapela”, namesto
slovenskega imena
“Kostanjevica”.
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opravili pogrebno sv. mašo, pozneje pa so ga preko Solkana ponesli
v baziliko na Sveto Goro in ga tam pokopali za glavnim oltarjem.
Bratje iz samostana ter sestre so mu v času njegove bolezni stali ob
strani in pomagali njegovi gospodinji pri strežbi.
20. aprila 1964 je bil za apostolskega administratorja imenovan
dr. Janez Jenko. 6. septembra je bil posvečen v škofa in prišel na Kostanjevico. Ker je 17. julija istega leta postal apostolski administrator
tudi za slovenska dela tržaške in reške škofije in ker je bila tako ustanovljena »Apostolska administratura za Slovensko Primorje«, se je
preselil v Koper. Selitev se je izvršila v času, ko se je škof udeležil 3.
zasedanja koncila, uradno pa po vrnitvi s koncila, in sicer 4. decembra 1964.
Z zapisom o smrti apostolskega administratorja se je pisanje
kronike prekinilo do leta 1971, ko jo je ponovno pričel pisati p.
Anastazij Bajuk. Ta v povzetku dogajanj v letih 1964–1971 zabeleži naslednje:
»Prevzeli smo kar 16 ministrantov; kar številen pevski zbor z
vneto organistinjo Tereziko Paljk (na Kostanjevico je prišla leta
1961) ter dobro vpeljano ljudsko petje; njega duša je bil p. Andrej. Z
zborom se sedaj ukvarja p. župnik, ki je zbral že okoli 20 deklet tudi
v mladinski in otroški zbor, od njega pričakuje osvežitev velikega
zbora.«
»V samostanu živi že od januarja 1965 upokojeni župnik, že
zlatomašnik Anton Požar. Temu se je septembra 1971 pridružil še
Alojzij Ličen.«
Leta 1964 se je na Kostanjevici začel klerikat gimnazijcev, kar
pomeni, da so v samostanu živeli mladi frančiškani, ki so obiskovali gimnazijo. Dve leti pozneje (1966) se je klerikat preselil v Novo
mesto, od tam pa se je na Kostanjevico preselil noviciat z magistrom p. Karlom Dijakom. Tako kleriki gimnazijci in še bolj novinci so sodelovali v življenju župnije, v največji meri pri bogoslužju in
pri skrbi za cerkev. Noviciat je ostal na Kostanjevici do leta 1989.
Ko p. Anastazij našteva preureditve prostorov, zapiše: »Župnijska pisarna podaljšana in opremljena. Dve učilnici: spodnja
preurejena iz cvetličnjaka. 1964–65. Streha (plošča) nad šivalnico,
pralnico, učilnico in pisarno… «. Ker so si bratje uredili obednico v
nadstropju, so veliko obednico pričeli preurejati, da je bila uporabna tudi za razna srečanja. Dokončno jo je uredil p. Lojze. »Cerkev:
Oltar k ljudstvu iz litega železa iz Krope, dva nova zvonova (prelita), električni pogon za zvonjenje, dve peči za ogrevanje, ozvočenje,
nova vratca tabernaklja.«
Od 9. do 17. maja 1965 je bil na Kostanjevici prvič župnijski misijon. Vodila sta ga salezijanca Štefan Zorko in Stanko Rebek.
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Po ločitvi Kostanjevice od Gorice z državno mejo je bil dostop
do samostana oz. transport stvari precej otežen. S Pristave in iz
Nove Gorice sta bili le pešpoti, kolovozna pot po grebenu Kostanjevice pa je bila v zelo slabem stanju. Predstojnik samostana se
je večkrat obračal na pristojne lokalne oblasti, da bi cesto uredili.
3. julija 1961 pa je prošnjo za popravilo ceste poslal v vednost tudi
Verski komisiji v Ljubljano. Občinski odbor je tudi to prošnjo, kot
vse prejšnje, zavrnil, »ker ta dela niso predvidena v proračunu za
gradnjo komunalnih objektov«, mesec pozneje pa je dobil občinski
odbor od izvršnega sveta v Ljubljani naročilo, da cesto nemudoma
popravi. Cesta je bila sicer razširjena, posuli pa so jo s takšnim
kamenjem, da ni bila prevozna. Prošnje na okrajni in občinski odbor niso zalegle nič, čeprav se jim je pridružil tudi apostolski administrator. Lokalni veljaki so ignorirali celo posredovanja verske
komisije, dokler se ni njen voditelj ob obisku apostolskega administratorja sam prepričal, da je stanje ceste nevzdržno. Do maja
naslednjega leta (1962) so jo končno popravili, da je bila uporabna.
P. Andrej je zaprosil, da bi se uredila pešpot tudi s severne strani, iz Nove Gorice, kjer so bile do takrat samo stopnice. Geometer
je po državnem svetu postavil traso, buldožerist pa je po tej trasi
skopal pravo cesto. To se je zgodilo leta 1966. Njen pomen so spoznali tako na občini kot tudi gozdno gospodarstvo in vojska, ki
je tako imela boljši dostop za nadziranje državne meje. Spomladi 1971 so cesto poimenovali po p. Stanislavu Škrabcu, decembra

Novo cesto so pomagali urediti požrtvovalni možje. Dokler ni
bila asfaltirana, so jo morali več let stalno vzdrževati, saj je
ilovica hitro požrla gramoz.
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tega leta pa so jo tudi asfaltirali. Že od začetka je cesta pomenila
glavni dostop na Kostanjevico. Leta 1981 je dobila cesta tudi javno
razsvetljavo, medtem ko je bila pešpot s Pristave razsvetljena že
leta 1978. Kronist je leta 1981 zapisal: »P. Otmar je z nekaj verniki
uspostavil in utemeljil župnijo, sprožil potrebo po cesti; p. Andrej
jo je začrtal in izpeljal, p. Lojze asfaltiral, p. Peter pa elektrificiral.
Da bi nam vsem bila po Mariji pot k Bogu!«
16. avgusta 1971 je prišel na Kostanjevico za gvardijana in
župnika p. Lojze Kos, za kaplana pa p. Anastazij Bajuk. Nov župnik je z novim poletom poživil župnijsko življenje, tako na področju
kateheze kot tudi na področju bogoslužja, predvsem petja. Število
prebivalcev Nove Gorice se je večalo, naraščalo je tudi število veroučencev in veroučnih skupin. Ker je p. Anastazij večkrat bolehal, je
po veliki noči 1973 prišel za kaplana p. Anton Jerman, v župnijskem
življenju pa je veliko sodeloval tudi vzgojitelj novincev p. Filip Rupnik,
ki je kot magister prišel leta 1971. Poleg verouka in pevskih zborov so
poživili in obogatili tudi druge pobožnosti in prireditve: rožni venec
v oktobru, miklavževanje, »akademija« k Brezmadežni, božična devetdnevnica, proslave ob materinskem dnevu, šmarnična pobožnost,
mladinski verouk in mladinska maša ob ponedeljkih zvečer, romanja
ter drugo. Še posebej je pri cerkvenih prireditvah večkrat omenjeno,
da jih je pripravil »mladinec Peter Pirih«. Sestavni del bogoslužnega življenja sta bili dve procesiji: velikonočna in na praznik Svetega
Rešnjega Telesa. Prva je bila na veliko soboto zvečer, po velikonočni
vigiliji, telovsko procesijo pa je p. Lojze prestavil z nedelje po prazniku na sam praznični dan zvečer; odvijala se je zunaj pri dveh oltarjih
ob cerkvi. V tem času so se uvedla župnijska romanja na Sveto Goro,
običajno organizirana na zadnjo nedeljo v maju, ministrantje ter
otroški in mladinski pevski zbor pa so v poletnih mesecih odhajali
na letovanje v frančiškansko provincialno hišo v Strunjan.
Poleg koncertov, ki so jih pripravljali domači pevski zbori, so se v
cerkvi občasno odvijali tudi orgelski koncerti. Največkrat je koncertiral domačin Hubert Bergant, nekajkrat Angela Tomanič in drugi.
Sredi sedemdesetih let se je število ministrantov povišalo na skoraj
40. Dolga leta jih je ob pomoči p. Antona vodil Stojan Kravos. Ker so
se v mesto priseljevale predvsem mlade družine, obiskov bolnikov
po domovih v začetku ni bilo veliko (v glavnem po Rožni Dolini in
Stari Gori), z večanjem števila prebivalstva pa je bilo vse več obiskovanja in blagoslavljanja domov po prazniku svetih treh kraljev. Še
posebej pri dogajanjih v cerkvi (pri pobožnostih, akademijah in drugih prireditvah) so bili vedno vključeni tudi novinci. Oktobra 1972
so pričeli z obnovo električne napeljave v cerkvi, zato so bile delavniške maše nekaj časa v veliki samostanski obednici, ki so jo preuredili

S. Valtruda Levec ŠS
KOSTANJEVIŠKI MARIJI
O Mati Božje milosti,
pred Tabo narod Tvoj kleči,
zaupno prosi iz srca:
Marija, blagoslovi ga!
Kostanjeviška Ti Gospa,
za našo mater kronana.
Kakor si vernim tu nekoč,
še nam pohiti na pomoč,
nas varuj vsega hudega!
Ubogim sladko upanje
je Tvoje milostno srce.
Boječe v boju nas krepiš,
v težavah nam pomoč deliš.
Kostanjeviška Ti Gospa…
Kadar pa pride zadnji boj,
popelji nas pred prestol svoj,
na sveto goro Sionsko,
kjer Te svetniki hvalijo.
Kostanjeviška Ti Gospa…
Gospod Vinko Vodopivec, ki je pesem
uglasbil, je refren spremenil:
Kostanjeviška Ti Gospa!
nekoč pastirjem tu pomoč,
tolažba, varstvo si bila,
Ti Mati bodi tudi nam!
Danes pojemo pesem s sledečim
refrenom:
Kostanjeviška Ti Gospa,
za našo mater kronana.
Pastirjem tu nekoč pomoč,
pomoč zdaj bodi tudi nam.
Pesem je zapisana v kroniki:
Franc Kimovec jo je uglasbil pod
naslovom Kostanjeviška Gospa

Dr. Joža Lavrenčič
O MARIJA POMOČNICA
O Marija Pomočnica,
naša Mati in Gospa.
Ti si naša Tolažnica,
ti Kraljica si neba.
Na Kapeli Ti kraljuješ
in dobrote nam deliš.
Ljudstvu vsemu oznanjuješ,
da pomagat mu želiš.
Mali hribček si izbrala
za svoj dom si tu pri nas,
da boš tu gospodovala
in v nebo vodila nas.
Na Kapeli …
Tristo let je že preteklo,
kar med nami bivaš Ti,
pa nikdar se ne bo reklo,
da nas zapustila si.
Na Kapeli …
Pesem je zapisana v kroniki:
uglasbil jo je Vinko Vodopivec
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v »župnijsko dvorano«. Leta 1974 so pričeli s prenovo notranjščine
cerkve. Ta je obsegala: čiščenje zidov in fresk, popravilo razpokanih
sten, popravilo štukatur in pleskanje celotne cerkve. V tem času so
za bogoslužje uporabljali samostansko dvorano.
Leta 1973 kronist prvič omenja tudi verouk za katehumene. V
birmanski knjigi sta za naslednje leto tudi dva vpisa birme odraslih. Za leto 1986 je vpisana posebna birma, ko je bilo birmanih 6
oseb. Zadnji vpis birme (in krstov) odraslih je v letu 1991. Priprava
odraslih na prejem zakramentov krščanskega uvajanja je potekala na Kostanjevici do 1994, zakramente pa so po letu 1991 prejeli
v cerkvi Kristusa Odrešenika. Od dejavnosti, ki so bile namenjene širšemu goriškemu področju, in jih je, tako kot katehumenat,
pripravljalo goriško pastoralno območje, velja omeniti še tečaje
priprave na zakon, ki so se pričeli leta 1972. V tem času so začeli
tudi s predavanji za odrasle, še posebej za starše veroučencev.
Leto 1976 je bilo v znamenju potresov in odpravljanja njihovih posledic. Prvi potres je bil 6. maja zvečer. Za jutranjo mašo naslednjega
dne so za silo usposobili samostanski oratorij, potem pa so maševali
v samostanski dvorani. Glavni nedeljski maši sta bili na samostanskem dvorišču. Tam je bila tisto leto tudi slovesnost prvega svetega
obhajila. Cerkev in samostan so pričeli pod vodstvom p. Lojzeta nemudoma obnavljati in stavbo povezovati z vezmi. Tem popravilom
se imamo zahvaliti, da trije naslednji potresi istega leta, 6., 11. in 15.
septembra, cerkve in samostana niso še bolj poškodovali ali celo porušili. Pri prenovi, ki jo je izvajalo podjetje Konstruktor iz Maribora
oz. Slovenske Bistrice, so dejavno sodelovali župljani, frančiškanski

Prezbiterij je bil zasut z odpadlo malto

Samostansko dvorišče je služilo kot bogoslužni prostor

Obnova po potresu
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bogoslovci iz Ljubljane in vsa frančiškanska provinca. Strokovno jih
je vodil projektant Požauko iz Maribora. Glavna dela so bila opravljena do zahvalne nedelje, ki so jo prestavili na 14. november, da so jo
lahko praznovali v popravljeni in obnovljeni cerkvi. Slovesno zahvalno mašo je vodil provincial p. Polikarp Brolih. Kronist p. Anastazij
je za sklep poročila o prizadevanjih župnika in gvardijana p. Lojzeta
zapisal: »Zaključek vsekakor tale: Kdor je spremljal vse dogodke od 6.
maja dalje, ve, da je mogel to in tako izpeljati samo človek tolikšne
volje in energije ter zaupanja v Boga in ljudi.«
5. junija 1976 je bila za Novo Gorico ustanovljena še ena župnija,
Župnija Kristusa Odrešenika. Za župnijski dom so obnovili hišo na
Partizanski ulici, za župnijsko cerkev pa jim je v začetku služila pokopališka cerkev Sv. Trojice v Kromberku. Del ozemlja naše župnije je
bil priključen novonastali župniji, katere prvi župnik je postal g. Gaš
per Rudolf. Leta 1982 je bila posvečena nova cerkev. Pri slovesnosti je
naša župnija dejavno sodelovala: »… razumljivo. (Naša) Odrešenikova mati je dala življenje Odrešeniku,« je ob tem zapisal kronist.
Župnija Nova Gorica – Kapela združuje danes Pristavo, Rožno
Dolino z manjšim delom Ajševice, Staro Goro in del Nove Gorice;

Nova Gorica, jeseni 2007, Kostanjevica, v ozadju Gorica z goriškim gradom
Fotoatelje Pavšič Zavadlav
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Naši pevci pri božični maši v Domu upokojencev
meja v Novi Gorici poteka od slovensko-italijanske meje vzhodno
po Rejčevi ulici do Cankarjeve, potem južno do Erjavčeve in nato
vzhodno po Erjavčevi in Ulici Tolminskih puntarjev do Vojkove
ter nato južno do grebena Panovca.
Leta 1976 je bil v Novi Gorici, na ozemlju naše župnije, odprt
Dom upokojencev. V soglasju z upravo Doma ali na željo oskrbovancev patri obiskujejo v Domu tiste, ki ne morejo v cerkev. 8. februarja
1986 je bila prvič maša v skupnem prostoru Doma, od takrat naprej
pa so ob praznikih redno maše za vse, ki se jih želijo udeležiti.
Na praznik vseh svetih leta 1977 so bile na novem pokopališču
v Stari Gori prvič molitve za rajne. Od leta 1995 se k skupni molitvi za rajne zbiramo ob na novo postavljenem pokopališkem križu.
Leta 1979 je prva nedelja v oktobru, znana tudi kot rožnovenska
nedelja, prvič omenjena v kroniki kot »Frančiškova nedelja« in
hkrati tudi dan celodnevnega češčenja Najsvetejšega za župnijo. Iz
zapisa ne moremo sklepati, ali je bil takrat prvič na Frančiškovo
nedeljo dan celodnevnega češčenja ali je bilo to uveljavljeno že prej.
Zagotovo pa so imeli prvič celodnevno češčenje Najsvetejšega na
praznik Karmelske Matere Božje leta 1954, ko je bila na pobudo
apostolskega administratorja Toroša ob Marijanskem svetem letu
na Kostanjevici tridnevna marijanska pobožnost pred praznikom.
V kroniki beremo: »Ob priliki te jubilejne Marijanske pobožnosti
je bilo tudi uvedeno celodnevno češčenje, ki naj bo zanaprej na dan
Karmelske Matere Božje (16/7).«
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Miklavževanje 1976

Ministrantje v Strunjanu 1980

Srečanje Vera in luč

Pevci se veseli vračajo z romanja na Sveto Goro

Zgodovina samostana in župnije
6. avgusta 1980 je prišel na Kostanjevico za župnika in gvardijana p. Peter Vrtačič. Kot kaplana sta ostala na Kostanjevici
p. Lojze Kos in p. Anastazij Bajuk. P. Anton Jerman je postal magister novincev, p. Filip pa je odšel v Kamnik. Na Kostanjevico je
bil prestavljen tudi p. Ildefonz Langerholz, ki pa je že kmalu odšel
v Maribor.
Za pastoralno delo je bilo sedaj na razpolago več moči, saj je
p. Anton kot magister na mnogih področjih nadaljeval svoje kaplansko delo. Ob svojem župnijskem predhodniku, ki je ostal v
župniji kot kaplan, p. Peter kakšnih posebnih sprememb ni uvajal,
ampak je zagnano peljal naprej utečeno delo tako v samostanu kot
v župniji. Leta 1980 je prišlo iz Vatikana dovoljenje, da se dosedanji zapovedani prazniki na delavnik spremenijo v nezapovedane,
saj so nekateri verniki težko zadostili obveznosti praznične maše.
Tako so ostali zapovedani prazniki na delavnik le božič, Marijino
vnebovzetje in vsi sveti. Ker je bilo pri dopoldanskih mašah zelo
malo ljudi, so poskusili z dodatno popoldansko mašo ob 17. uri, a
večjega odziva ni bilo. P. Peter je bil dvakrat izvoljen za tajnika Goriškega pastoralnega področja. V cerkvi je poskrbel za oblazinjanje klopi in uredil razsvetljavo ceste na Kostanjevico. Po treh letih,
leta 1983, je postal župnik in gvardijan ponovno p. Lojze Kos,
za kaplana je prišel p. Hadrijan Brajnik, za magistra novincev pa je
bil namesto p. Antona imenovan p. Marko Novak. Poleg skrbi za
noviciat je dejavno sodeloval v župnijskem življenju in bil nosilec
pastoralne dejavnosti župnije. Na Kapeli je ustanovil skupino za
diakonijo, ki se posveča skrbi za starejše in bolne, bolnim in ostarelim pa se je posvečal tudi v Domu upokojencev, kjer je maševal
po sobah za tiste, ki niso mogli k maši v cerkev. Kmalu
so pričeli tudi z organiziranimi prevozi stanovalcev Doma
k 10. maši. P. Marko je organiziral skupino Vera in luč za
duševno prizadete, njihove družine in prijatelje. Skupina se
je po njegovem odhodu s Kostanjevice preselila v Šempeter
pri Gorici. Pričeli pa so tudi s srečanji za bolne in ostarele v
naši župniji. Mlajše zakonce je spodbudil za redna srečanja
in za oblikovanje zakonske skupine. V adventu so pripravili
letak, ki bi bil v pomoč adventni molitvi v družini. P. Lojze
se je moral na začetku svojega župnikovanja spet spoprijeti
s popravili.
Oktobra 1983 se je ob močnem deževju, ki je povzročilo
velike poplave na Goriškem, udrla cesta na severni strani
samostana v dolžini 20 do 25 metrov. Sanacijo, ki je bila
dokončana šele konec maja 1985, je vodila občina in izvajalo Cestno podjetje v sodelovanju s strokovnimi službami.
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Leto 1984 zaznamuje nova maša p. Rafaela Slejka, prvega novomašnika in duhovnika iz Nove Gorice. To leto pride namesto p.
Hadrijana za kaplana p. Jože Urbanija. Skupaj s p. Markom še bolj
poživita župnijsko življenje: Medtem ko so se dejavnosti skupin
uspešno nadaljevale (ministrantje, otroški, mladinski in mešani
pevski zbor, veroučne in druge skupine), se je na »cecilijino« nedeljo 1984 predstavila še ena skupina. V kroniki beremo: »Naši mladi fantje so začeli z novo dejavnostjo: Radovan, Niko, Ervin, Stane
in Jože so se zbrali v skupino pritrkovalcev, si za mentorja naprosili
izkušenega g. Šateja in danes že nastopili.«
Župnijsko življenje smo vse doslej spremljali ob zapisih v kroniki, dokler 25. aprila 1986 kronist p. Anastazij ne umolkne. To
poletje je prišlo v samostanu do sprememb: Župnik in gvardijan
postane p. Jože Urbanija, p. Lojze pa je prestavljen na Sveto Goro.
Skupaj s p. Lojzetom sta na Sveto Goro odšli tudi obe Marijini
sestri. S Kostanjevice odideta tudi p. Anastazij in br. Herman Masič, na Kostanjevico pa prideta za kaplana p. Hadrijan Brajnik in p.
Viljem Pustoslemšek, za zakristana pa br. Lucij Forte.
Za naslednja štiri leta ni veliko virov, saj kronike bratje niso
pisali, tiskanih oznanil niso izdajali, ohranjena so le oznanila, ki
so jih prebirali pri nedeljskih mašah. Že v letu 1985 je bil napovedan misijon, ki naj bi se odvijal jeseni 1986, še prej pa priprava
nanj. Misijon je potekal od 4. do 12. oktobra 1986, vodila sta ga p.
Bernardin Sušnik in p. Krizolog Cimerman. Prva obnova misijona je bila v začetku novembra naslednjega leta, druga novembra
1988.

Zgodovina samostana in župnije
V letu 1987 so pričeli s posebno pobožnostjo in spominom na
sv. Frančiška ob prvih torkih v mesecu. Običajno so prisluhnili
premišljevanju, molili rožni venec, ki so ga včasih obogatili s premišljevanji, in tudi sv. maša je bila zaznamovana z mislijo na sv.
Frančiška.
Maja 1987 so pri mašah oznanili: »Turistična zveza Slovenije bo
podelila turistični nagelj našemu samostanu. To je priznanje vsem,
ki so se trudili za ohranitev in lepoto cerkve, knjižnice in grobnic.«

P. Andrej, Valerija Trpin, Mirjam Brecelj in br. Miran Špelič
V tem času je poživila župnijsko življenje Mirjam Žnidaršič, sedaj
poročena Brecelj, ki je prišla na Kostanjevico konec novembra 1987.
Čeprav je prišla kot gospodinja, se je v župnijsko življenje vključevala
na mnogih področjih, najbolj na področju kateheze, in je bila v župniji prva redna katehistinja s kanoničnim poslanstvom.
V letu 1988 so uredili prostor pred cerkvijo, predvsem parkirišča. Dela so opravljali s pomočjo občine in krajevne skupnosti.
Leta 1989 se noviciat preseli na Sveto Goro. S Kostanjevice odideta p. Marko in p. Viljem, sem pa pride za kaplana p. Andrej Vovk,
bivši kapelski župnik v letih 1962–1971. Kot duhovni pomočnik je
prihajal za tri dni na teden br. David Šrumpf; naslednje leto ga je
zamenjal br. Pepi Lebreht, leta 1991 pa je prišel br. Miha Kramli, ki
je ostal dve leti kot diakon in potem tri leta kot kaplan. Leta 1996
je prišel za eno leto br. Simon Peter Berlec, naslednje leto br. Pe
ter Vrabec, v letu 2000/2001 pa je bil duhovni pomočnik br. Tadej
Strehovec. Duhovni pomočniki so bili diakoni ali pa so postali diakoni v času službovanja na Kostanjevici.
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Za božič 1990 in za veliko noč naslednje leto izdajo tiskana
Oznanila s sporedom dogajanj ob praznikih, 19. maja naslednje
leto (1991) pa pričnejo z rednim izdajanjem tiskanih oznanil
vsako drugo nedeljo, kar je veljalo do zaključka kapelskih oznanil
konec februarja 2001, ko so jih nadomestila skupna oznanila
štirih novogoriških župnij. Do konca pastoralnega leta 1996/1997

nosijo oznanila ime »Kapelski zvon«, takrat pa se preimenujejo v
»Oznanila« župnije Gospodovega oznanjenja Mariji – Kostanjevica.
Prva leta jih je urejala Mira Bastjančič, roj. Rutar, ki se je v kolofonu
podpisovala z »rumbas«. Do začetka pastoralnega leta 1995/1996
so oštevilčena po koledarskem letu, s tem letom pa izide prva
številka naslednjega letnika v začetku septembra. Že v prvi številki
Kapelskega zvona je napovedan najpomembnejši dogodek, na
katerega so se pripravljali: nova maša p. Andreja Vuga, ki je bila 30.
junija med alarmom za preplah in med boji vojne za Slovenijo ob
mejnem prehodu v Rožni Dolini. K praznovanju, tako liturgičnem v
cerkvi kot družabnem na samostanskem dvorišču, so bili povabljeni
vsi farani. Pred novo mašo so se lotili obnavljanja gornjega dela
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stopnic na severnem pobočju Kostanjevice, »spodnjo polovico
Kostanjevica vabi
pa si je prisvojil ambiciozni sosed«, kot beremo v Kapelskem
Nova Gorica (mb) zvonu. V tem letu so pričeli s prenavljanjem stanovanjskega
Župnija na Kostanjevici v
dela samostana. V oznanilih se pogosto pojavljajo
Novi Gorici praznuje letos
40.
obletnico. Leta 1947, preobvestila župnijske Karitas, po katerih sklepamo, da je bila
den so začeli graditi Novo
takrat že precej dejavna; 10. maja prvič zasledimo besedo o
Gorico, so na Kostanjevici
ponovno začeli delovati sloskavtih in njihovo vabilo na informativno srečanje. V letu
venski frančiškani, Kostanje1991 pričnejo z obnovo električnega zvonjenja.
vica je takrat postala samostojni vikariat, leta 1953 pa
V letu 1992 so bile priprave na praznovanje 40-letnice župnisamostojna župnija. Priprave
je v polnem zagonu. O praznovanjih obletnic imamo v kroniki
na 40. obletnico župnije so
začeli že prejšnji mesec, saj
en sam zapis iz leta 1957, ko so slovesno praznovali 10. obletnico
vsako soboto mašujejo neustanovitve samostojnega vikariata, torej 10. obletnico pravega
kdanji duhovniki. Vrhunec
župnijskega življenja na Kostanjevici. Kronist p. Andrej ne omenja
praznovanja je bil prejšnjo
nedeljo s slovesno mašo, na
kakšnega praznovanja leta 1963 (ob 10. obletnici povišanja vikakateri je pel domači cerkveni
riata v župnijo). Tudi za leto 1967 nimamo kroniških zapisov, po
pevski zbor ob sodelovanju
komornega orkestra Cameustnem izročilu pa praznovanja ni bilo. Skrbni kronist p. Anastarata Labacensis iz Ljubljazij ne omenja praznovanj ne za leto 1973 ali 1977 in tudi ne za leto
ne. To nedeljo bo ob 17. uri
koncert domačega pevskega
1983. Tudi leta 1987 niso praznovali obletnice. Za ponedeljek, 22.
zbora, ki bo pel cerkvene in
junija 1992 je bil sklican sestanek tistih, ki bi želeli sodelovati pri
narodne pesmi.
pripravah na praznovanje 40. obletnice župnije naslednje leto. V
okviru tega praznovanja oz. priprave so se odločili, da bodo praz- Primorske novice,
novali obletnico glede na leto 1953, čeprav se je takrat spremenilo 23. 4. 1993
samo ime, in ne na leto 1947, ki pomeni dejanski začetek župnijskega življenja na Kostanjevici. Sprememba imena vikariata v župnijo
leta 1953 (16. novembra ustno, 4. februarja 1954 z dekretom) namreč
na župnijsko življenje na Kostanjevici ni imela vpliva. Na prvem pripravljalnem sestanku 22. junija 1992 so zarisali obseg praznovanja in
se dogovorili za intenzivnejša srečanja po skupinah v jeseni. To pa se
je zgodilo že pod novim župnikom.
23. avgusta 1992 je prišel na Kostanjevico nov župnik, p. Nikolaj Žvokelj. Najprej je izpeljal stvari, ki jih je začel že njegov predhodnik: zamenjava oken na pročelju cerkve in v župnijskih prostorih
ter praznovanje 40-letnice župnije. 17. oktobra tega leta je škof Metod
Pirih blagoslovil nove mrliške vežice na pokopališču v Stari Gori, ki
leži na ozemlju naše župnije. 7. februarja 1993 beremo v Kapelskem
zvonu: »ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET (ŽPS) – ustanovitev sveta
laikov se je menda v preteklosti že pripravljala. Ker bi radi odgovornost župljanov za župnijo priklicali k življenju, nameravamo tudi pri
nas ustanoviti ŽPS, ki naj bi združeval vse skupine in plasti našega
občestva.« Volitve so bile napovedane za 28. februar. V Kapelskem
zvonu 20. februarja je še bolj natančno opisana vloga ŽPS, župljani
pa so povabljeni, da volitve vzamejo resno in odgovorno. Prva, ustanovna seja je bila v petek, 12. marca.
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Pot na Kapelo danes

V tem času so tudi odprli pot,
ki je vodila iz Gorice na Kostanjevico (v Gorici: Via della Cappella) in je bila zaradi meje od 16.
septembra 1947 zaprta. Zaraščeno in neprehodno pot so morali
najprej očistiti, kar so prostovoljci naredili zadnji dve soboti
v marcu. Pot so pozneje odpirali ob nedeljah, ko je bilo možno
prečkanje državne meje preko začasnega prehoda.
Po vstopu Slovenije v Evropsko unijo 1. maja 2004 velja na
tej poti podoben režim, kot na
planinskih mejnih prehodih: slovenski in italijanski državljani ga
lahko prečkajo kadarkoli, pri sebi
pa morajo imeti osebni dokuZnamenje ob poti na Kapelo
ment. Leta 2004 smo načrtovali
obnovo poti, zaradi zadržanosti Italije pa smo projekt odložili na
čas po vključitvi Slovenije v Šengensko območje. Leta 1993 so se
pričela tudi popravila razbitega in zanemarjenega stopnišča na
Kostanjevico. Poleti je odšel na Sveto Goro kaplan p. Hadrijan.

Zgodovina samostana in župnije
Hkrati z zunanjo pripravo cerkve in okolice na praznovanje 40.
obletnice župnije se je pričela tudi duhovna: koncert Vodopivčevih
spevov in dvospevov (Hubert Bergant, Marko Bajuk, p. Vid Lisjak)
26. marca in posebna maša domačina p. Andreja Vuga 27. marca
1993. Tridnevnico so imeli že prve tri dni aprila, v velikonočnem
tednu so pri večernih mašah posebno pripravo vodili posamezni
gostje. Osrednje praznovanje je bilo organizirano na belo nedeljo, 18.
aprila, ko je slovesno somaševanje vodil provincial p. Polikarp Brolih,
prepeval pa je župnijski pevski zbor pod vodstvom zborovodje Petra
Piriha in ob spremljavi orkestra iz Ljubljane.
Jeseni tega leta je pričel z delovanjem »svetopisemski krožek«, ki
ga je vodil p. Andrej, Karitas pa je spodbudila akcijo »posvojitev na
razdaljo« za pomoč otrokom, invalidom in bolnim na Hrvaškem,
v Bosni in v Sloveniji. Na adventne petke so veroučence in njihove
družine vabili k družinskim večernim mašam, pripravljali pa so tudi
posebna spokorna bogoslužja in spovedovanje. Na materialnem področju so pričeli z načrtovanjem obnove strehe cerkve in celotnega
samostana, kar je bilo uresničeno spomladi 1994.
7. januarja 1994 je minilo
stopetdeset let od rojstva p.
Stanislava Škrabca, ki je na Kostanjevici živel dobrih 42 let. V
počastitev njegovega spomina
so na Kostanjevici imeli zanj
mašo zadušnico, pripravili posebno razstavo o njem, hkrati
pa je pričel z delovanjem tako
imenovani »Škrabčev odbor«,
ki si je zadal nalogo, da poživi
Škrabčevo jezikoslovno dediščino. To je bil hkrati tudi začetek prvih »Škrabčevih dnevov«,
ki so se nadaljevali s simpozijem 11. maja 1994. Do danes je bilo že šest simpozijev. Tega leta
je pričel Kulturni dom v samostanski dvorani prirejati koncertne
nize z naslovom »Glasba z vrtov svetega Frančiška«, ki so prva leta
bili v jeseni, že nekaj let pa se pričenjajo konec maja.
Vzhodni del samostana, kjer je bil prej noviciat, je bil leta 1994
dan na razpolago italijanskemu duhovniku Don Pierinu Gelminiju,
ki je v njem ustanovil »Skupnost srečanje« za pomoč tistim, ki se
hočejo rešiti zasvojenosti od drog. Prva skupina fantov je prišla na
Kostanjevico 27. decembra 1994, slovesno odprtje in blagoslov pa
sta bila v nedeljo, 8. januarja 1995.
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Župnija je dobila
dokončno ime:
“Župnija
Nova Gorica Kapela”.

Znamka v počastitev
150-letnice rojstva
p. S. Škrabca
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To leto je bila vstajenjska procesija prvič na velikonočno nedeljo
zjutraj ob 6. uri, medtem ko je bila prejšnja leta po velikonočni
vigiliji. Župnik p. Niko je uvedel spremembo z utemeljitvijo: »Kris
tusovo vstajenje preseneti lahko le zaspance!«
V teh letih je bilo precej srečanj in predavanj, namenjenih predvsem staršem veroučencev. Predavali so domači in zunanji gostje.
Tudi gostovanj zborov in manjših glasbenih skupin je bilo v tem
času veliko.
V zadnji številki Kapelskega zvona v pastoralnem letu 1994/1995
preberemo: »Provincialni kapitelj, ki se je končal prejšnji teden,
je potrdil kar nekaj sprememb… P. Niko odhaja na novo delovno
mesto v Novo Štifto, župnik in gvardijan na Kapeli bo p. Matej
Papež, ki je trenutno na Sveti Gori.«
Župnija se je vključila v pripravo na papežev obisk v Sloveniji,
za božič 1995 pa je bil napovedan misijon v štirih »novogoriških«
župnijah (Kapela, Kristus Odrešenik, Solkan in Kromberk). Misijon naj bi bil naslednje leto (1996), vendar izgleda, da ga ni bilo, saj
Kapelski zvon o njem ne spregovori več, oz. je bil prestavljen v leto
1999. V tem času je več aktivnosti organiziranih na ravni štirih
novogoriških župnij, med njimi predavanja, adventno in postno
romanje mladih, priprava na krst in drugo. Januarja 1996 so pričeli z nameščanjem strehe nad župnijskimi prostori, saj je betonska
plošča prepuščala vodo.
Pastoralno oz. veroučno leto 1997/1998 je
prelomno predvsem na področju kateheze. Sicer
je Mirjam Brecelj poučevala verouk že od svojega prihoda na Kostanjevico leta 1987, to leto pa
so v spored verouka vključene štiri katehistinje
iz župnije, slušateljice 4. letnika Teološko-pastoralne šole. V tem letu so se veroučenci pripravljali na birmo z delom po birmanskih skupinah.
Leta 1997 se je pričela obnova Škrabčeve
knjižnice. Knjige so začasno preselili v samostansko dvorano, knjižnico pa so povečali na račun
hodnika, kjer je sedaj razstavni prostor. Obnovo
je izdatno denarno podprla Mestna občina Nova
Gorica. Cerkev v Sloveniji se je v tem pastoralnem letu pričela pripravljati na Slovensko sinodo
(plenarni zbor Cerkve na Slovenskem), koprska
škofija pa na zidavo Škofijske gimnazije v Vipavi.
Medtem ko so lahko leta 1959 s Kostanjevice
samo opazovali, kako so s helikopterjem pripeljali
kip Fatimske Matere Božje na obisk v Gorico, je
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kip v letu 1997 obiskal tudi Slovenijo. Potem, ko je kip prekrižaril Slovenijo, je bilo na praznik sv. Štefana slovo od Fatimske na Sveti Gori.
Kip so nato pripeljali na Kostanjevico, kjer so ob njem vztrajali v molitvi do zgodnjega jutra, ko se je preko letališča Ronki vrnil v Fatimo.
Konec leta 1998 je bil ponovno napovedan misijon za tri župnije:
Kapela, Kristus Odrešenik in Solkan. Potekal je od 12. do 21. novembra 1999. Na
Kostanjevici sta ga vodila p. Nikolaj Žvokelj in p. Marjan Čuden. Obnova misijona
je bila od 14. do 17. marca 2002, vodila pa
sta jo p. Marjan Čuden in p. Krizostom
Komar. 19. marca 2000 so bile po vseh
župnijah v Sloveniji volitve v Župnijske
pastoralne svete. Tudi naša župnija je dobila ŽPS v novi sestavi. Slovesno so bili
novi člani predstavljeni ob župnijskem
prazniku na belo nedeljo, 30. aprila.
10. aprila se je pričela obnova severne fasade samostana, pri kateri so bila
zamenjana tudi vsa zunanja okna in
polkna na cerkvi in na samostanu. Obnova fasade in samostana se po delih še
odvija s pomočjo sredstev novogoriške
občine in delno s sredstvi ministrstva
za kulturo.
Že ob skupnem misijonu se je porodil
predlog o skupnih Oznanilih novogoriških mestnih župnij. V kostanjeviških
Oznanilih, ki so izšla 18. februarja 2001,
beremo: »Že dalj časa je naša želja, da bi
vse štiri mestne župnije – Kapela, Kristus
Odrešenik, Solkan in Kromberk – zaradi
čimboljše obveščenosti izdajale skupna
tedenska Oznanila. Glavno besedo imajo
pri tej odločitvi člani ŽPS. Skupna Oznanila naj bi izšla za prvo postno nedeljo, ki
je letos 4. marca. Če se to pričakovanje
uresniči, se naša Oznanila v tej obliki
poslavljajo. Srečamo se v drugačni obliki
in v drugačnem obsegu.« 4. marca so res
izšla skupna Oznanila, ki so imela poleg
naslovnice še vsebinski del (4 strani) in
informativni del (3 strani).
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24. novembra 2001 je postal župnik na Kostanjevici p. David
Šrumpf. P. Matej Papež je odšel v Maribor. Namesto p. Andreja, ki
je ostal na Kostanjevici, je prišel za kaplana in gvardijana p. Mari
Osredkar. P. David je prišel z zamudo zaradi vezanosti na prejšnje
službeno mesto, p. Mari pa je prišel prve dni januarja 2002, ko se
je vrnil s študija.
Medtem ko je »Luč miru iz Betlehema« že nekaj let prihajala na
Kostanjevico in od tu v domove, smo se za silvestrovo 2002 prvič
zbrali v dvorani in novo leto dočakali v molitvi. Birmanci, ki so se
pripravljali na prejem zakramenta v birmanskih skupinah, so se
predstavili župnijskemu občestvu pri župnijski maši, v okviru priprave pa naj bi sooblikovali »birmanske« maše ob nedeljah zvečer.
Po birmi so bili mladi povabljeni, da še naprej oblikujejo nedeljsko
večerno mašo, da bi postala »mladinska« maša. Petje je vodila in
ga spremljala na kitaro Kristina Škibin, ki od januarja 2003 pripravlja in vodi »šolo kitare«; nekateri od njenih učencev iz naše
župnije sodelujejo tudi pri nedeljskih večernih mašah in ob drugih
priložnostih.

Na pikniku v Prilesju 2006

Zgodovina samostana in župnije
V maju 2002 so pričeli pevci štirih novogoriških župnij z obeleževanjem 50-letnice smrti skladatelja in kromberškega župnika
Vinka Vodopivca. Vsebinsko in oblikovno je praznovanje zarisal
naš zborovodja in organist Peter Pirih, ki je sicer običajno pobudnik sodelovanja župnijskih pevskih zborov na Novogoriškem. Prvo
v nizu praznovanj je bilo v naši cerkvi, kjer je maševal poznavalec
skladateljevega dela in življenja g. Jožko Kragelj, pevci pa so bogatili
bogoslužje z Vodopivčevo glasbo. Po maši so pripravili tudi kratek
koncert.

Notni zapis Vinka Vodopivca
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Oktobra 2002 smo pričeli z »veroukom za odrasle«, ki je bil namenjen v prvi vrsti staršem naših veroučencev. Vodil ga je p. Mari.
Jeseni 2002 je p. David prevzel koordinacijo in oblikovanje medžupnijskih Oznanil. Tem je bila že v lanskem letu dodana posebna priloga, ki bo staršem pomagala oblikovati družinsko molitev
v adventu, v postu in ob praznikih. V postu smo še bolj poudarili
smisel in pomen odpovedi, ki mora roditi sadove v dobroti do bližnjega. Sadovi posta, še posebej pepelnice in velikega petka, so bili
namenjeni takšni pomoči (Anin sklad, Žarek upanja, Karitas, Sveta dežela…). Novembra tega leta smo uvedli skupne maše za naše
pokojne. Na posebne lističe lahko vsakdo napiše imena tistih, za
katere darujemo večerne maše v novembru.
Za župnijska dogajanja smo v tem času pridobili dva prostora:
skladišče pod zakristijo smo uredili v prostor za sprejemanje obi
skov ter delovno in družabno srečevanje manjših skupin (arhitekt
Danilo Fürst ga je poimenoval »vodnjak«), iz bivše samostanske
shrambe pa smo uredili novo veroučno učilnico s pomočjo darov in
z izkupičkom od srečelova ob koncu veroučnega leta. Prostore smo
potrebovali za verouk, za veroučne delavnice in za delavnice Slomškovega bralnega priznanja, ki jih vodijo katehistinje, pa tudi zato,
ker je v letu 2003 istočasno potekala dvojna priprava na birmo: leta
2004 smo imeli našo redno birmo za zadnja dva razreda osemletke
(57 birmancev), naslednje leto pa je šel k birmi samo en razred (25
birmancev), da smo se uskladili z drugimi novogoriškimi župnijami. Tudi dveletna priprava poteka usklajeno; nekateri deli priprave
so skupni (slovesen pričetek priprave, romanja v Oglej in v Koper,
duhovni vikendi na Sveti Gori…), drugi potekajo v župniji (reden
verouk, birmanske skupine, sodelovanje pri bogoslužju…). To je sad
tesnejšega sodelovanja med župnijami na Novogoriškem v okviru
novogoriškega pastoralnega okrožja. Skupnim Oznanilom sta se
pridružili še župniji Šempas in Osek.
Na belo nedeljo 2003 je bil gost na Kostanjevici naš provincial
p. Stane Zore. S slovesnim bogoslužjem smo pričeli pripravo na
praznovanje 50-letnice naše župnije (glede na datum povišanja
samostojnega vikariata v župnijo). Do novembra naj bi bil vsak
mesec poseben dogodek, posvečen pripravi na praznovanje. Prvi
je bila »majnica« otroških in mladinskih pevskih zborov novogoriške in šempetrske dekanije, ki je bila 11. maja, vodila pa jo je zborovodkinja veroučnega pevskega zbora in organistinja Hermina
Ličen. Tudi prvi koncert glasbenega niza »Glasba z vrtov sv. Frančiška« je bil posvečen naši petdesetletnici: naš župnijski zbor je za
zaključek šmarnic v cerkvi izvedel koncert »Najlepše Marijine«.
Junija so skavtje pripravili kresovanje na hribu nad samostanom.

Nova učilnica

»Vodnjak«
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Julija je bil prvi župnijski piknik, ki se je odvijal na Trnovem. Septembra smo blagoslovili
novo veroučno učilnico in poromali v Slomškove kraje. Oktobra smo se spomnili obletnice smrti p. Stanislava Škrabca in gostili zbor
iz Nove Štifte na Dolenjskem, ki nosi njegovo
ime. Neposredno pripravo na praznovanje
smo pričeli na zahvalno nedeljo, teden dni
pred slovesnostjo. Po večerni maši je bila akademija v počastitev obletnice, vsak dan v tem
tednu pa je bila pred mašo molitvena ura, ki
so jo pripravljale različne skupine v župniji.
Zadnje tri dni so vodili tridnevnico nekdanji
kapelski duhovniki: p. Viljem Pustoslemšek,
p. Anton Jerman in p. Niko Žvokelj. Na predvečer praznika je bil v samostanski dvorani
slavnostni koncert, ki sta nam ga pripravila
pianistka Andreja Kosmač in flavtist Matej
Zupan. Slovesno somaševanje je vodil koprski škof msgr. Metod Pirih. Somaševal je provincial p. Stane Zore, domači duhovniki ter
gostje. Posebno priznanje ŽPS je g. škof podelil dolgoletni organistinji Tereziki Paljk in
bivšima župnikoma p. Andreju in p. Lojzetu. Maši je sledilo praznovanje s pogostitvijo
pred cerkvijo.

»Majnica«, skupni nastop otrok ob zaključku prireditve

»Najlepše Marijine« - otvoritveni koncert domačih pevcev
v okviru prireditev »Cvetje z vrtov sv. Frančiška«
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Ob praznovanju smo se še bolj posvetili urejanju okolice cerkve
in samostana. V pomladanskih delovnih akcijah uredimo okolico,
tako da urejenost poleti samo vzdržujemo. Pri urejanju in skrbi za
okolico sodelujemo z našo krajevno skupnostjo in z Mestno občino, ki poskrbi, da podjetje Želva redno kosi travo.
Ob sprejemu Slovenije in devetih drugih držav v Evropsko unijo
je bila osrednja slovesnost na novem trgu, na meji ob novogoriški
železniški postaji. Ob tej priložnosti je bilo tudi v naši cerkvi več dogodkov: skupna molitev dveh narodov 30. aprila popoldne, ki sta jo
vodila koprski škof in goriški nadškof, obisk veleposlanikov in diplomatov, akreditiranih pri Svetem sedežu, binkoštna molitev mladih
iz Gorice, skavtski pohod s Kostanjevice v Gorico itd. Tudi mnogi
drugi slavnostni udeleženci proslave so obiskali Kostanjevico, cerkev, knjižnico in grobnico Burbonov.
Že ob prvem župnijskem pikniku v letu 2003 na Trnovem smo
se odločili, da mora ta način druženja župljanov postati tradicija.
V naslednjih letih smo imeli piknik v Prilesju pri Plavah. Prestavili
smo ga na mesec junij ter ga združili s srečelovom ob koncu veroučnega leta in s tombolo.

Prvi piknik na Trnovem l. 2003

Zgodovina samostana in župnije

Prvoobhajanke v svečanih haljicah
Za prvoobhajance smo leta 2004 priskrbeli posebne obleke, ki
jih od takrat naprej oblečejo za svoj praznik. Staršem na tak način
zmanjšamo stroške ob prvem obhajilu. Pri slovesnosti se prvoobhajanci in drugi lažje usmerijo na najpomembnejši dogodek – na
srečanje z Jezusom pod podobo kruha.

Avgusta 2004 se je s Kostanjevice poslovil kaplan in gvardijan p.
Mari Osredkar, na njegovo mesto pa je prišel p. Vid Lisjak.
V adventu 2004 je prvič po naši župniji potovala »Marija romarica«. Družine, ki so jo sprejele na njeni poti v Betlehem, so bile povabljene, da »molijo za naše družine, da bi jih vera v Jezusa Kristusa
vedno povezovala…«.
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V decembru 2004 je župnija dobila internetno spletno stran kot
del spletne predstavitve Kostanjevice. Na njej poleg splošnih informacij o župniji najdemo tudi mašne namene ter medžupnijska in
posebna župnijska oznanila.
Novi direktor Doma upokojencev je pokazal veliko razumevanje za našo večletno željo po kapelici v Domu. Našli so poseben
prostor v spodnji etaži Doma in ga preuredili v kapelo. 24. decem-

Bogoslužni prostor v novogoriškem Domu upokojencev

Zgodovina samostana in župnije

bra 2004 dopoldne jo je po maši, ki je bila zaradi večje, praznične udeležbe stanovalcev Doma v jedilnici, blagoslovil škof Metod
Pirih. Posvečena je škofu Antonu Martinu Slomšku, sprejme pa
lahko nekaj nad 30 ljudi. Od takrat naprej je tam maša vsak petek
popoldne. Med mašo običajno dva obhajata po sobah tiste, ki ne
morejo k maši. Na velikonočni ponedeljek, na praznik vnebovzetja
Device Marije in na praznik sv. Štefana pa je slovesnejša maša v
prostorih jedilnice Doma. Člani in članice župnijske Karitas takrat
pomagajo osebju Doma, da se lahko maše udeležijo tudi težje pokretni. Za veliko noč in za božič jim vedno pripravijo tudi skromna
darila. Leta 2006 smo pričeli s šmarnično pobožnostjo v kapelici
Doma. Člani župnijskih Karitas novogoriških župnij se menjavajo
pri oblikovanju in vodenju pobožnosti.
13. februarja 2005 so bile volitve v Župnijski pastoralni svet za
naslednji petletni mandat. Volitve so bile že drugič hkrati po vseh
župnijah v Sloveniji, pred volitvami pa smo izvedli tudi postopek
kandidiranja, h kateremu so bili povabljeni vsi župljani in vse skupine, ki delujejo v župniji. Število članov smo zaradi boljše organiziranosti zmanjšali na skupno 16: približno tretjina je bila izvoljena, tretjino so imenovale posamezne skupine, tretjino članov je
imenoval župnik.
Po nekaj letih, ko se je naša župnija pridružila romanju koprske
in goriške škofije, smo zadnjo nedeljo maja 2005 spet organizirali
samostojno župnijsko romanje na Sveto Goro. Prvoobhajanci so se
s tem romanjem zahvalili za Božji dar evharistije, župljani pa za
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Župnijsko romanje na Sveto Goro
vse dobro, ki smo ga bili deležni v iztekajočem se pastoralnem letu.
4. junija smo spet organizirali srečanje za bolne in ostarele župljane. Po maši v cerkvi je bila pogostitev v samostanski dvorani. Kapelska župnija pa že nekaj let za vse novogoriške župnije organizira
romanje starejših, bolnikov in invalidov na Brezje tretjo soboto v
juniju. Mladi so se lahko med počitnicami udeležili novogoriškega
oratorija, Frančiškovega tabora ali vsakoletnega letovanja mlajših
župnijskih sodelavcev v Strunjanu.

Ministranti na oddihu v Strunjanu

Zgodovina samostana in župnije
Konec avgusta 2005 je po enem letu odšel s Kostanjevice p. Vid
Lisjak, v začetku septembra pa je prevzel službo kaplana p. Krizostom Komar. P. David je poleg službe župnika postal tudi gvardijan
samostana.
V okviru novogoriškega okrožja smo se dogovorili za dva niza
predavanj: v adventu in v postu. Adventna bodo na Kapeli, postna v župniji Kristusa Odrešenika. V okviru teh predavanj smo
v adventu 2006 ponovili dve predavanji iz Nikodemovih večerov v
Ljubljani.
Na nedeljo Svetega pisma smo pričeli s svetopisemsko skupino.
Srečevala naj bi se tedensko, delo pa bo vodil p. Krizostom. Septembra 2006 sta imela predavanje in predstavitev dela v skupinah
zakoncev Vilma in Dani Siter iz Krškega. Po tem srečanju smo oblikovali dve zakonski skupini, starejšo in mlajšo. Srečujeta se mesečno in oblikujeta srečanja po priročniku Družina in življenje, ki
sta ga predstavila zakonca Siter.

Jaslice pred cerkvijo –
zanimiva umetniška in sporočilna postavitev Jurija Poše
Jaslice smo v letu 2006 gradili ves advent, kar naj bi spodbujalo
tudi našo adventno rast. Nastajale so ob glavnem in daritvenem
oltarju v cerkvi, kjer je vodil postavljanje p. Krizostom, hkrati pa
tudi v trikotniku pred cerkvijo, kjer jih je iz plastenk postavljal naš
župljan, umetnik Jurij Poša s sodelavci. Posebna adventna priloga
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nas je spodbujala, da smo ob evangeljskih odlomkih posamezne
nedelje tudi mi potovali v Betlehem, kjer smo doživeli Božje rojstvo. Tudi v postu smo pripravili za Oznanila posebno prilogo, ki
nam je v letu Svetega pisma pomagala stopati skozi postni čas priprave v družbi Božje besede. Ob letu Svetega pisma so imeli veroučenci posebno svetopisemsko delavnico. Poleg te so bile letos še
nekatere »posebne« delavnice: delavnica izdelovanja voščilnic za
bolne in ostarele, delavnica peke peciva za župnijsko praznovanje
na belo nedeljo in delavnica krašenja cerkve v maju. Pastoralno in
veroučno leto smo spet zaključili s srečelovom in piknikom v Prilesju pri Plavah.

V začetku avgusta 2007 je nastopil službo župnika na Kostanjevici dosedanji kaplan p. Krizostom Komar. P. David ostaja
gvardijan samostana, v življenje župnije pa je vključen kot kaplan.

•
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P. Evstahij Berlec OFM
SLAVNOSTNA PESEM V ČAST
MATERI BOŽJI NA KOSTANJEVICI
Pesem zadoni iz srčnih globin!
Danes obhajamo slavni spomin…
Gleda podoba nas ljubezniva:
v senci kostanja Mati počiva,
v njej pa v naročju Večnega Sin…
Tukaj sprejema ljubljence svoje,
ljudstvo slovensko vdano ji poje:
»Zdrava Marija, Gospa visočin!«
Pesem zadoni nam vsem iz srca
v hvalo Mariji, Kraljici neba!
Milosti kraje vera proslavlja…
Sveta podoba Mater predstavlja…
V raju nas vidi njeno oko.
V cerkvi po delih je pričujoče,
Božje darove vernim izroča:
»Čednost zasluži naj srečno nebo!«
V zboru naj pesem hvaležno doni!
Dete naj Božje in Mater časti!
Sonce Gorici vedno je zvesto:
»Zdrava Gorica, ljubljeno mesto!«
Dušam pa Jezus sije povsod…
Skrito prebiva v Rešnjem Telesu…
V slikah z Marijo, vidno očesu,
z Materjo združen je Kristus Gospod!
Pesem zadoni iz srčnih globin!
Danes obhajamo slavni spomin…
Srečna je naša Kostanjevica,
njo je izbrala zase Devica.
Čudežna slika, milosti zor,
vernikom kliče: »Tukaj je mati!«
K sebi vas hoče vse popeljati,
v blagor na veke, v nebesa navzgor!
Pesem zadoni nam vsem iz srca,
v hvalo Mariji, Kraljici neba!
Ljubljena Mati! Tebi zahvala!
Ti si »Kapelo« našo izbrala,
da je po Tebi milosti kraj,
da bi po veri mogli živeti,
da bi postali blagi in sveti,
da bi dospeli v preblaženi raj!
V zboru naj pesem hvaležno doni,
Dete naj Božje in Mater časti!
Mati! Nevidno Tvoja postava
često med nami verniki plava.
Tvoja bližina vliva sladkosti,
hvaljena Mati Božja ljubeča!
Kristus je Tebi radost in sreča,
sladko žareča je Tvoja svetost!
Pesem zadoni iz srčnih globin,
danes obhajamo slavni spomin!

pesem hvaležna v čast in proslavo
verno se dvigaj v srečno višavo:
»Slavljena, Mati, naša Gospa!
Davno si v raju venec prejela
v zborih sijajnih, v Bogu vesela,
bodi pozdravljena, Roža neba!«
Pesem zadoni nam vsem iz srca
v hvalo Mariji, Kraljici neba!
O Pomočnica, blaga patrona!
Glavo Ti venča slavnosti krona,
Tebe zaupno kliče srce…
Hočemo vselej zvesti ostati,
hočemo biti Tvoji, o Mati,
naše usliši ponižne prošnje.

Spreminjajoči se refreni:
a) (Ob praznovanju 300-letnice):
Zdrava, o Mati, naša Kraljica!
Tristo že let si tu priprošnjica,
tristo že let
siplješ na vernike milosti cvet!

b)

Bogorodica, rajska Devica,
Tvojih dobrot je narod deležen,
naj Ti bo zanje srčno hvaležen!
S svojim nam Sinom daj blagoslov!
V raj nas pripelji k sebi domov!

c)

O Marija! Našega življenja pot!
Prostovoljno žaljen naj ne bo višav Gospod!
O Marija! Pri nas ostani!
Prosi za Cerkev Božjo!
Prosi za slovenski rod!

d)

Zdrava, o Mati, naša Kraljica!
V ljubem svetišču vsem priprošnjica!
Slednji nam čas
sije ljubeče Tvoj mili obraz!

e) majniški:

Zdrava, o Mati, naša Kraljica!
Stvarniku v slavo vsem Priprošnjica!
Majnik nas Tvoj
vabi, naj bomo hvaležni s Teboj!

Pesem je zapisana v kroniki
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