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Podoba župnije
v številkah

O

b praznovanju obletnice župnije, ko se Bogu zahvaljujemo za vse milosti, ki smo jih bili deležni po delovanju naše župnije, je priložnost, da se ozremo tako
v preteklost kot v prihodnost. Eden od načinov, kako gledamo na
zgodovino župnije, so tudi številke oziroma župnijska statistika.
Čeprav so številke videti tako natančne in vsemogočne, pa so v
resnici samo eden od kazalcev župnijskega utripa življenja in delovanja in kot take jih poskušajmo tudi razumeti.
Osnovni vir za spodaj navedene podatke je, poleg cerkvenih matičnih knjig, župnijska statistika, ki jo vsako leto vodimo in oddajamo na škofijski ordinariat. Žal so statistična poročila, zlasti
za prva leta župnije na Kostanjevici, nepopolna, nekatera so se
celo izgubila. Zato je dobrodošel drugi vir podatkov - samostanska kronika in statistika, v kateri frančiškani ne beležimo le pomembnih dogodkov samostana, ampak tudi župnije, ker smo njeni oskrbniki. Ta poročila oddajamo na Provincialat naše province in so (skoraj) vsako leto objavljena v našem internem glasilu
Poročila. Zahvaljujoč se obema viroma sem lahko navedel poleg
krstov, birm, porok in pogrebov tudi število razdeljenih obhajil,
število katehez (veroučnih ur) in/ali otrok pri verouku ter število
prvoobhajancev.
Naša župnijska statistika obsega podatke od ustanovitve samostojnega vikariata 16. septembra 1947 dalje. S tem dnem je začela
Kostanjevica delovati kot župnijsko središče in od takrat naprej
živi kot župnija, čeprav je bila za župnijo uradno razglašena dobrih šest let pozneje.
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Kaj vpliva na številke? Najpomembnejši vplivi so trije: prvi je demografski, razvoj in širjenje Nove Gorice, drugi je ustanovitev župnije
Kristusa Odrešenika leta 1976, tretji pa je odnos države do Cerkve,
saj je bila Kostanjevica eden tistih krajev, kamor so se obračali za
prejem zakramentov mnogi, ki tega niso mogli ali želeli narediti v
svoji domači župniji. Patri so jih vedno sprejemali z razumevanjem.
Morda bi lahko navedli še četrti, tako imenovani čustveni razlog, saj
želijo na Kostanjevici prejeti zakramente, predvsem krst ali poroko,
tisti, katerih starši so bili tu krščeni ali poročeni ali pa se za kostanjeviško cerkvico odločijo zaradi njene prisrčnosti in prijetnega okolja. Ta vpliv je čutiti še danes.

Nova Gorica – predel ob Erjavčevi ulici proti Kostanjevici leta 1971 (PANG)

Š tevilo

prebivalcev v župniji

Podatki včasih zajemajo število prebivalcev ali število katoličanov.
Tudi »število duš« bo verjetno pomenilo število katoličanov. Natančni
podatki duhovnikom verjetno niso bili dostopni ali si jih niso priskrbeli, ker to ni bilo lahko, saj uradna štetja niso upoštevala župnijskih
meja. Ob številkah se pojavljajo vprašaji, s čimer so označili, da je številka vprašljiva oz. da izraža samo približno oceno. Še bolj negotove so
številke pri številu katoličanov, saj je to zelo težko ugotoviti. Čeprav je
tudi število vseh krščenih nemogoče ugotoviti, pa tudi to število, če bi
ga dobili, še ne bi pomenilo, da je v župniji toliko katoličanov. Če bi hoteli zaneslivejše informacije o številu prebivalcev na področju župnije
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Kapela, bi morali seči po uradnih statističnih podatkih, v kolikor le-ti
navajajo število prebivalcev po ulicah in celo po posameznih blokih.
Takšen je podatek od leta 2003, ko je bilo na osnovi uradnega popisa
število dokaj natančno ugotovljeno (6.200 prebivalcev).

K rsti

Glavni in najzanesljivejši vir je krstna knjiga. Ta pove, da je bil prvi
krst 6. novembra 1947. Za to leto je vpisanih 10 krstov, čeprav so
bili trije otroci krščeni v Šempetru (ob teh zapisih je opomba: »Zaradi slabe poti so otroka nesli v Šempeter«), en otrok pa je bil zaradi bolezni krščen doma.
Število krstov je vztrajno naraščalo in doseglo višek leta 1968, ko je
bilo na Kostanjevici 106 krstov. Število ostane precej visoko vse do
leta 1976, ko je ustanovljena župnija Kristusa Odrešenika v Novi
Gorici.
Število krstov začne padati zaradi demografskih vzrokov, vernosti
in tudi zaradi uveljavljanja načela, da naj zakramente (še posebej
zakramenta krsta in poroke), obhajajo v domači župniji.
Krstov, ki so vpisani pod »0«, kar pomeni, da so bili naši župljani krščeni v drugi župniji in so nam od tam poslali sporočilo krsta, je malo.

V eroučenci ,

prvoobhajanci

V kroniki in v statistiki najdemo podatke o katehezi, ki jih naši samostani in župnije pošiljamo na vodstvo province. Drugi vir je bil
uradna katehetska statistika, ki jo pripravljamo za škofijo.
Pri pridobivanju podatkov sem naletel na več težav: Katehetska statistika se je začela voditi šele sredi šestdesetih let, v kroniko pa niso
vključevali podatkov o verouku. Težava je tudi v tem, da frančiškanske statistike do leta 1953 niso zajemale področja kateheze, kasneje
pa se je do vključno leta 1966 navajal samo podatek za število katehez (ure verouka), ne pa tudi podatek za število veroučencev. Zato
teh podatkov ne moremo primerjati, lahko pa opazujemo, kako se
je gibalo zanimanje za verouk. Podatki o številu ur verouka oz. o
številu veroučencev so navedeni v letu, v katerem se je šolsko oz. veroučno leto zaključilo. O velikem številu veroučencev pričajo tudi
fotografije posameznih skupin ali letnikov.
Število veroučencev iz drugih župnij, ki obiskujejo verouk pri nas, se
je nekoliko znižalo tudi po tem, ko smo duhovniki v okrožju pričeli s
poenotenji kriterijev in obsega priprave na prejem zakramentov.
Od leta 1967 je na razpolago tudi podatek o številu mladine, ki je
obiskovala mladinska srečanja. Čeprav jih statistika včasih deli na
več skupin, npr. mladina v poklicih, srednješolci, mladinci itd., navajam v preglednici skupno število.
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B irme

V vojnih letih 1941–1945 marsikje ni bilo birmovanja, po vojni pa
je bilo zaradi režima, ki je bil sovražen do dejavnosti Cerkve, marsikje onemogočeno ali vsaj oteženo. To moramo upoštevati ob navajanju števila birm na Kostanjevici in števila birmanih župljanov.
V takratnih zapletenih razmerah Slovensko Primorje ni imelo rednega škofa, ampak samo apostolskega administratorja. Dr. Franc
Močnik, ki je to službo opravljal od srede do konca septembra 1947,
ko so ga pregnali čez mejo v Italijo, je bival v Solkanu, njegov naslednik dr. Toroš pa je bil najprej v Poreču in se je šele 15. junija
1950 preselil na Kostanjevico. Ker je bila Kostanjevica od takrat
naprej sedež apostolske administrature, je na Kapelo prihajalo k
birmi veliko otrok in tudi odraslih iz drugih krajev, predvsem iz
Spodnje Vipavske doline in okolice Nove Gorice.
Pred letom 1950 je tudi nekaj naših župljanov prejelo birmo drugod. V Knjigi birmancev sta za leto 1948 dva vpisana prejela birmo v Ljubljani, kjer ju je birmal »mons. Anton Vovk, pom. škof
ljubljanski«, dva v Kobaridu, eden v Sv. Križu pri Ajdovščini in
eden v Dornberku. 5. septembra je bilo pri birmi v Solkanu 22
otrok, med njimi tudi skupina iz vikariata na Kostanjevici. Zakrament birme jim je podelil apostolski administrator msgr. Mihael Toroš. Tako dobimo za leto 1948 skupno število 28 birmancev s Kostanjevice.
Prva slovesna birma na Kostanjevici je bila 16. julija 1950, ko je
apostolski administrator msgr. dr. Mihael Toroš birmal 714 oseb.
Skupno je to leto na Kostanjevici prejelo zakrament svete birme
1.086 oseb, od teh je bilo 78 domačih župljanov.
Knjigo birmancev naše župnije so vodili od leta 1948 do srede leta
1962. Hkrati pa sta obstajali še dve knjigi: prva za obdobje 1950
do 1952, druga za čas od leta 1953 dalje, v katerih so bili vpisani
vsi, ki so bili birmani na Kostanjevici. Ko je bil sedež apostolske
administrature leta 1964 prenešen v Koper, ni bilo več dvojnega
vpisovanja, zadnja knjiga pa se nadaljuje kot enotna župnijska knjiga birmancev.
Med število birmancev tudi niso vključeni katehumeni iz drugih
župnij, ki so prejeli zakrament svete birme na Kostanjevici, potem
ko so se tukaj udeležili uvajanja v krščansko življenje.

P oroke

Prve poroke so bile na Kostanjevici, še preden je bil 16. septembra 1947 ustanovljen samostojni vikariat. Med 7. aprilom in 15.
septembrom 1947 se je poročilo 13 parov; večinoma jih je poročil
p. Otmar Vostner kot delegat. Te poroke so vse vpisane na eni
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strani, na kateri je tudi opomba, da so poroke, sklenjene v tem
času, veljavne tudi pred svetno oblastjo. Poroke, sklenjene po 16.
septembru, so vpisane na novi strani in tudi številčenje se ponovno prične s številko 1. Prva poroka po ustanovitvi vikariata je
bila 6. oktobra 1947.
Pri porokah upoštevam samo tiste, ki so bile sklenjene na Kostanjevici (torej tudi tiste, ko so zaročenci prišli od drugod, ne pa tistih, ko so zaročence na Kostanjevici pripravili na poroko in naredili zapisnik pred poroko, poročili so se pa drugje).

P ogrebi

V letu 1947 je bilo skupaj 10 pogrebov, od teh je 7 pogrebov opravil hišni duhovnik »umobolnice« v Stari Gori. Vpisani so v Knjigi umrlih na Kostanjevici, ker se je ustanova nahajala na ozemlju
naše župnije. Naslednje leto je bilo takšnih pogrebov kar 21, kot
kraj smrti pa se namesto »umobolnice« pojavlja naziv »Dom obnemoglih«; kronist je zapisal, da je »20 oseb umrlo v hiralnici
Usmiljenih bratov na Strmcu«, po zapisu v knjigi umrlih pa je tam
umrlo 21 oseb. Zadnji vpisani pogreb oseb iz Doma v Stari Gori je
bil 28. oktobra 1948.
21. decembra 1947 je bila pokopana prva faranka kostanjeviškega
vikariata (v kroniki je verjetno napačen datum pogreba, 28. december, in je bolj gotov datum v mrliški knjigi, kjer vpisu po časovnem
zaporedju za to leto sledita še dva vpisa: 28. 12. in 1. 1. 1948).

N edeljniki

in podeljena obhajila

Število tistih, ki so ob nedeljah zahajali k maši na Kostanjevico, je
gotovo zgovoren podatek. Redovna statistika ga prvič navaja šele za
leto 1978, župnijska statistika pa že od vsega začetka, ko so jo začeli
voditi po naročilu škofije. Tako je ta podatek prvič na razpolago za
leto 1965.
Dejavniki, ki so vplivali na nihanje števila, se tu najbolj neposredno
odražajo. Porast nedeljnikov in podeljenih obhajil nam kaže rast
mesta Nova Gorica, padec pa ustanovitev nove župnije Kristusa
Odrešenika in odprtje nove cerkve.
Število obhajil kaže tudi na spreminjanje verske prakse in pojmovanje obhajila pri maši, istočasno pa je število podeljenih obhajil
zelo odvisno od števila nedeljnikov, ki je nihalo zaradi objektivnih
razlogov.
Naj zaključim z besedami kronista p. Andreja, ki jih je zapisal ob
navajanju podatkov farne statistike za leto 1963: »Takšne so številke, ki povedo svoje. Koliko dela se krije vmes, ve Bog.«
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1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975

LETO

Prazen prostor pomeni, da ni podatka; poševnica pomeni »nič«.

6.000
6.200

4.000
6.000

5.500
7.000
7.000
7.000
8.500
8.500
7.000
8.000
8.000
8.000

1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
3.000
3.500
4.000

ŠTEVILO
»DUŠ«

ŠTEVILO
PREB.

8
31
33
34
47
43
61
50
56
56
64
58
56
60
60
52
44
59
68
99
103
106
104
68
75
96
74
79
86

KRSTI

424
435
416
411
454
459

311
406

177
176
164
170
145
216
234
264
270
265
410
530
720
720
660
720
720
860
900
850
850
1188
1098

VEROUČENCI/
KATEHEZE

/
24
34
39
20
27
10
25
28
27
35
29
39
39
29
40
45
60
65
65
69
58
68
70
79
75
53
96
68

PRVOOBHAJANCI

/
28
11
78
28
11
24
12
21
33
38
24
41
43
28
30
2
98
/
/
/
2
157
/
/
/
135
1
105

BIRMANCI

50
50
44
30
25
27

45
50

MLADINA

13+6
18
13
35
31
32
28
40
45
66
65
61
58
66
74
66
75
82
85
94
108
131
109
116
86
103
108
84
100

POROKE

3+7
34
13
8
11
15
14
14
17
13
11
12
14
14
7
11
11
14
15
24
22
19
21
15
21
16
28
22
29

POGREBI

26.095
28.850
25.000
24.200
27.270
33.165
29.170
33.495

13.000
7.450
9.155
9.800
8.402
9.142
9.625
8.085
8.381
8.364
9.345
8.917
8.863
9.698
9.362
10.372
10.400
21.751
25.123

OBHAJILA

758
932
767
801
886
892
800
852

808
794

NEDELJNIKI
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1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

LETO

ŠTEVILO
»DUŠ«

5.000
5.500
5.000
5.000

5.000
5.500

5.000
5.000

ŠTEVILO
PREB.

4.000
7.200
7.200
7.200
7.500
7.500
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.500
7.500

7.500
7.500

7.500
7.500
7.500
7.500
6.200
6.200
6.200
5.000

Prazen prostor pomeni, da ni podatka; poševnica pomeni »nič«.

20

81
58
44
34
39
50
28
18
46
33
26
42
43
40
39
42
44
45
47
44
36
27
54
37
38
29
42
32
20

KRSTI

497
418
355
318
315
251
227
203
187
158
164
161
149
165
148
176
182
164
177
203
227
207
223
232
230
273
266
232
228
213
188

1045
856

VEROUČENCI/
KATEHEZE

72
40
/
29
17
30
28
26
23
27
23
24
14
20
26
14
25
35
25
25
36
31
34
26
31
21
32
26
31
16
30

PRVOOBHAJANCI

/
118
/
154
/
/
/
/
92
/
5
/
82
3
4
9
73
/
26
/
49
/
47
/
44
/
79
/
57
25
/

BIRMANCI

34
45
30
31
39
25
30
15
17
18
20
25
20
12
15
12
12
45
32
39
25
20
20
15
18
15
7
15
15
10
10

MLADINA

101
87
73
72
65
66
51
31
39
37
43
41
53
39
55
43
46
41
41
43
43
44
28
25
26
23
15
15
23
13
15

POROKE

20
17
15
17
24
16
33
19
31
22
21
25
29
27
21
17
30
43
27
27
33
35
41
29
39
34
35
32
35
24
29

POGREBI

29.250
27.850
25.480
26.850
27.260
25.150
23.490
22.340
25.262
24.650
31.400
25.918
26.345
30.600
33.800
35.000
37.500
38.000
38.500
38.800
37.500
42.000
45.700
45.700
48.600
43.000
49.500
48.500
47.000
46000
45.100

OBHAJILA

817
746
747
583
560
575
510
474
428
465
494
480
491
500
491
470
507
586
587
600
643
613
565
585
600
500
554
566
530
525
510

NEDELJNIKI
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Predstavitev Kostanjevice
P. David Šrumpf

Predstavitev Kostanjevice

S amostansk a –

P

župnijsk a cerkev

rva cerkvica (»kapela«) je bila postavljena na Kostanjevici v letih 1623–1625. Postavil jo je grof Matija Turn. 16.
januarja leta 1648 je škof Pietro Vespa, doma iz Benetk,
sicer pa upokojeni škof mesta Pafos na Cipru, ki je takrat živel v samostanu, dobil naročilo oglejskega patriarha, da posveti cerkvico
v čast Kostanjeviški Materi Božji. Karmeličani so prišli na Kostanjevico leta 1650. O izročitvi cerkve karmeličanom govori plošča,
vzidana v korni ograji. Po svojem prihodu so karmeličani cerkev
večkrat prezidali in dozidali ter jo bogato okrasili s štukaturami
in freskami. Po njihovem odhodu s Kostanjevice leta 1785, ko so
jo morali zapustiti zaradi reform avstrijskega cesarja Jožefa II., ki
je v avstrijskem cesarstvu zaprl veliko samostanov in romarskih
Božjih poti, je bilo mnogo opreme raznešene in razprodane (dva
oltarja, zvonovi in drugo). Devet let pozneje je grof Turn dosegel,
da so pričeli cerkev spet urejati in opremljati, da bi bila primerna
za bogoslužje. Ko so se leta 1811 iz samostana sv. Antona v Gorici
preselili na Kostanjevico frančiškani, so od tam prinesli tudi glavni oltar in nekaj druge opreme.
Med prvo svetovno vojno je bila cerkev leta 1916 močno poškodovana, skoraj porušena. Ponovno so jo pozidali italijanski frančiškani v letih 1925–1928. Nekoliko manj je bil poškodovan prezbiterij,
zato ga krasijo štukature, ki so v veliki meri še iz časa karmeličanov.
Dokaj dobro ohranjene so bile tudi freska Marijinega darovanja s
štukaturnim okvirjem in štukature na korni ograji.
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Plošči na korni ograji sporočata, da je grof Thurn izročil cerkev na Kostanjevici karmeličanom l. 1650

Porušena cerkev med prvo svetovno vojno

Skica cerkve na Kostanjevici, ki jo je napravil
g. Janez Marija Marusig
leta 1705

Predstavitev Kostanjevice
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Med drugo svetovno vojno je bilo v samostanu nastanjeno vojaštvo.
Del samostana so uporabljali za zapore, v neposredni okolici pa so
skopali tudi nekaj bunkerjev in rovov. Enega od rovov so speljali iz
grobnice izpod cerkve na severno pobočje hriba. Neposredno po
vojni so bila na samostanu in cerkvi opravljena le manjša popravila
in vzdrževanje. V šetdesetih letih dvajsetega stoletja je bil preurejen prezbiterij in postavljen oltar proti ljudstvu, v sedemdesetih
pa je bila cerkev obnovljena dvakrat: najprej pred potresom 1976
in potem po potresu, ko sta bila cerkev in samostan, kot celoten
kompleks, povezana z železnimi vezmi. Zaradi bunkerjev in rovov
– »kavern« so večkrat nastali udori ob cerkvi. Posebno velik problem je zaradi tega nastal ob potresu, ko je bilo potrebno utrditi
jugozahodni vogal cerkve. V ogromno jamo so delavci nalili stotine kubikov betona. V devetdesetih letih so bile v cerkvi postavljene
nove spovednice, medtem ko je bil spovedni kabinet urejen že v
70-tih letih.

Sončna ura v atriju

Notranjščina cerkve – glavna ladja –
razglednica poslana leta 1955 (PANG)
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G robnice

pod cerkvijo

Ob vstopu v cerkev obiskovalec gotovo takoj opazi nagrobne plošče v tlaku cerkve in na stenah. Vseh skupaj je 24, nekatere so lepo
okrašene, druge so preproste, ene imajo napise, druge so brez njih.
Skoraj vse so poškodovane, saj se je nanje zrušila cerkev med prvo
svetovno vojno. Tudi stopinje obiskovalcev so skozi stoletja naredile svoje.
V teh grobnicah so pokopani ustanovitelj cerkve in samostana grof
Matija Turn in člani njegove družine, prvi stalni skrbniki Kostanjevice, karmeličani, drugi dobrotniki cerkve ter samostana in nekateri drugi odlični meščani, ki so bili povezani s Kostanjevico. Danes so gotovo najbolj poznani zadnji kralj iz francoske kraljevske
dinastije Burbonov, Karel X., in drugi člani poslednje kraljevske
družine z zadnjim prestolonaslednikom grofom Šambordskim oz.
Henrikom V.
Burboni so bili že okrog leta 900 grajski gospodje v kraju, ki se danes
imenuje Bourbon-l'Archambault. Postali so najprej vazali francoskega kralja, v 14. stoletju pa grofje in vojvode. V 16. stoletju je Henrik
III. najprej postal kralj Navarre, leta 1589 pa kot Henrik IV. tudi kralj
Francije. Po natanko dvesto letih jih je zamajala velika francoska revolucija. Tedanji kralj Ludvik XVI. je bil leta 1793 obglavljen, prav
tako njegova žena Marija Antonietta. Drugi člani kraljevske družine
so odšli v pregnanstvo. Po koncu vladavine Napoleona Bonaparteja
so jih leta 1814 poklicali nazaj v Francijo, da zasedejo kraljevski prestol. Kralj je postal brat Ludvika XVI., okronan kot Ludvik XVIII. Po
njegovi smrti leta 1824 je zasedel prestol tretji brat, Karel X. Ta je
s svojim načinom vladanja in odnosom do parlamenta ter državljanov spodbudil julijsko revolucijo leta 1830, ko se je moral odpovedati
kroni ter prestolu, kraljevska družina pa je morala Francijo za vedno
zapustiti. Najprej so odšli v Edinburgh na Škotskem, potem v Prago,
leta 1836 pa so prišli v Gorico kot gostje grofa Coroninija. 17 dni po
prihodu v Gorico je Karel X. umrl za kolero v starosti 79 let. Na njegovo željo so ga pokopali v cerkvici na Kostanjevici.
Ker je bil na Kostanjevici pokopan zadnji francoski kralj, zadnji
simbol slave in moči Bourbonov, so tudi drugi zadnji člani te kraljevske družine želeli biti pokopani ob njem. Poleg njega počiva njegov sin, prestolonaslednik Ludvik XIX.; žena Ludvika XIX. Marija
Terezija Charlota (njegova sestrična, hči Ludvika XVI. in Marije
Antoniette); njun nečak, ki je prav tako vnuk Karla X., Henrik V.;
žena Henrika V. Marija Terezija Beatrika Gaetana; sestra Henrika
V. Luiza Marija Terezija, vojvodinja Parmska (stara mama cesarice Zite, žene zadnjega avstrijskega cesarja Karla I.), ki je umrla v
Benetkah.

Cesar Karel I. in cesarica Zita gledata z goriškega gradu
porušeno Kostanjevico

Nagrobna plošča karmeličanov z njihovim
grbom in latinskim napisom: »Blagor jim, ki
umrjejo v Gospodu«

V sredinskem sarkofagu je pokopan Karel X.

Nagrobna plošča grofov Turnskih
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Medtem ko sta bila Karel X. in Ludvik XIX. pokopana pod tedanjim
karmelskim oltarjem (danes oltar sv. Antona), kjer imata svoje nagrobne plošče, so druge pokopavali, kjer so zanje našli prostor. Zadnja umrla, žena Henrika V., pa je pred svojo smrtjo grobnico uredila, kot jo vidimo še danes: odstranili so grobnice po sredini cerkve
(z družinami tam pokopanih so se dogovorili, da jih prekopljejo na
pokopališče, pustijo pa plošče v cerkvi) in pod sredino cerkve naredili ozek hodnik, ki vodi do kripte pod prezbiterijem. Takrat so
bili izdelani sarkofagi iz kraškega marmorja (razen za Luizo Marijo
Terezijo, ki so jo pustili v krsti, kot so jo pripeljali iz Benetk) in vanje
položili svinčene krste, v katerih so bili prvotno pokopani. Sarkofage
so namestili v kripto, po tri na vsako stran. V nišo pred kripto so
položili krsto njihovega dvornega ministra, vojvoda Blakaškega, ki
so ga v znamenje hvaležnosti za njegovo zvestobo pokopali v bližino
svoje grobnice.

Skozi tlak ... so jih spustili
prezbiterija ... v njihovo kripto
in pokrili s
spominsko
ploščo »Requies
Borbonum«

Predstavitev Kostanjevice
Med prvo svetovno vojno, ko je bila cerkev
porušena, je cesarica Zita poskrbela, da so
posmrtne ostanke prepeljali v Döbling (okraj
Dunaja). Ko pa so cerkev in samostan obnovili, je goriška mestna oblast preko italijanske in
avstrijske vlade zahtevala njihovo vrnitev. Leta
1932 so jih po železnici pripeljali na tedanji
»svetogorski kolodvor« (današnja novogoriška
železniška postaja) in od tam z vozovi na Kostanjevico. Skozi tla prezbiterija so jih spustili
na njihovo mesto v kripto, pozidali strop kripte
in v prezbiteriju položili preprosto marmornato ploščo z napisom »Requies Borbonum« - in
od tedaj počivajo v miru v svoji kripti pod našo
cerkvijo.

S amostan

Prvi samostan, ki ga je cerkvici dozidal Matija
Turn, je bil veliko manjši od sedanjega. Postavljen je bil tako, da je bil ločen od cerkve. Že karmeličani so ga povezali s cerkvijo; ta povezava
je današnja zakristija in samostanski oratorij.
Samostan so v zgodovini še večkrat preurejali in povečevali. Za potrebe šole in študija so
frančiškani v 19. stoletju dodali še vzhodni del,
ki so ga imenovali »burg«. Tega so pozneje še Skupnost Srečanje
podaljšali za skoraj polovico. V njem je imela
svoje prostore šola in patri, ki so bili z njo povezani, med njimi tudi p. Stanislav Škrabec. Po
drugi svetovni vojni sta bila tam sedež apostolske administrature in stanovanje apostolskih
administratorjev msgr. Mihaela Toroša in škofa Janeza Jenka, potem so v njem stanovali kleriki gimnazijci, od leta 1966 do 1989 je bil tam
noviciat in od leta 1994 Skupnost Srečanje.
Sredi 18. stoletja je bil takratni vzhodni del samostana poškodovan, ali zaradi potresa, zaradi
požara ali pa se je spričo obilnega dežja porušil
zaradi nestabilnih temeljev. V prvih treh celicah na južni strani so še danes plošče, ki povedo, da so dobrotniki te sobe popravili in da
prosijo, da stanovalci zanje molijo. Grof Janez
Krstnik Turenski je vsako leto od pepelnice do
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velike noči preživel v prvi celici, posvečeni njegovemu nebeškemu
zavetniku, z menihi jedel, molil in opravljal duhovne vaje.
Samostan je utrpel precejšnjo škodo tudi ob potresih leta 1976. Celotna stavba je bila razrahljana, škoda pa je bila najbolj vidna v eni od
sob, kjer se je zrušila četrtina oboka. Po potresu so samostan in cerkev
obnavljali pod vodstvom župnika in gvardijana p. Lojzeta. Na potres
spominjajo prečne vezi po sobah in v hodniku, medtem ko je povezovalni venec okrog celotnega samostana očem skrit.
Leta 1991 so pod gvardijanom p. Jožetom
prenovili bivalne prostore samostana. Po
dve celici so združili in ju uredili v delovno
sobo in spalnico, tretjo sobo pa so prezidali
in spremenili v dve kopalnici za dve bivanjski
enoti.
Leta 1994 je bila skupaj s cerkveno streho
obnovljena tudi samostanska, spomladi leta
1996 pa so tudi nad pastoralnimi prostori,
kjer je bila do tedaj samo betonska plošča,
ki je že prepuščala vodo, namestili streho. V
tem času so bile urejene sanitarije za obiskovalce v pastoralnem delu samostana. V letu
2001 je bila obnovljena severna fasada samostana. Hkrati z novo fasado so bila zamenjaVezi na podstrešju, s katerimi je povezan prezbiterij
na zunanja okna in polkna. To »investicijsko
vzdrževanje« opravljamo v veliki večini s sredstvi novogoriške občine
in delno tudi s sofinanciranjem ministrstva za kulturo.
Že pred leti so se pričeli dogovarjati o celoviti prenovi samostana.
Leta 2002 je ga. Anica Ličen idejo spet oživila in prišlo je do srečanj
z arhitekti in strokovnjaki. Ko je Ministrstvo za kulturo zagotovilo
sofinanciranje, so se načrti o izdelavi projektov pričeli uresničevati.
»GEA Consult«, podjetje za inženiring, projektiranje in svetovanje iz
Škofje Loke je najprej izdelalo posnetek stanja. Na osnovi tega smo
s pomočjo posvetovanj z vsemi, ki so nam bili pripravljeni pomagati,
izdelali idejni načrt, na osnovi katerega so bili pripravljeni projekti za
preureditev, vključno s predstavitveno dvorano v kletni etaži samostana, dvigalom, ki bo dodano stavbi na severni strani in povečanimi
prostori za pastoralno dejavnost. Cilj preureditve je predvsem ta, da bi
se osnovne dejavnosti, ki se odvijajo v samostanskem kompleksu, med
seboj ne prepletale in motile: samostanska (bivalni prostori samostana), kulturno-zgodovinska (koncerti ter druge prireditve), župnijska
(pastoralno-liturgična), turistična (obiski cerkve, knjižnice, grobnice
in rožnega vrta) ter Skupnost Srečanje. Upamo, da bomo lahko projekte in načrte tudi kmalu uresničili.

Od potresa porušen strop sobe

Vezi v samostanskem hodniku

Obnovljena severna
fasada samostana
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Samostanska

knjižnica p.

Stanislava Škrabca

Samostan hrani bogato zgodovinsko knjižnico, ki danes šteje nad
12.000 knjig. Zgodovina knjižnice sega na Sveto Goro. Ko so morali
frančiškani leta 1786 zapustiti tamkajšnji samostan, so s seboj prinesli v Gorico tudi knjižnico, ki so jo ob preselitvi na Kostanjevico
leta 1811 spet vzeli s seboj (okrog 2000 knjig). Knjižnico so za lastne
potrebe in za potrebe šole ter študija filozofije in teologije razširili in
obogatili. Med prvo svetovno vojno so knjige pred odhodom zložili
v sode in jih namestili v kletne prostore. Tam so se na vlagi počasi
uničevale, precej pa jih je tudi izginilo. Po prihodu italijanskih frančiškanov so knjižnico med obnovo samostana odpeljali v Videm in
jo po končani obnovi vrnili. V letih 1930–1932 je p. Romano Aldegheri knjižnico uredil in sestavil avtorski in predmetni katalog. Pred
svojim odhodom leta 1947 so italijanski frančiškani odnesli v Trento tudi najdragocenejše knjige, ki so se vrnile na Kostanjevico šele
po posredovanju slovenskih državnih oblasti leta 1962.
Leta 1998 je bila knjižnica popolnoma preurejena, obnovljena in
opremljena. Soba ob knjižnici je bila povezana s knjižnico in spremenjena v pisarno knjižnice, del hodnika pa je postal razstavni
prostor. Leta 2001 se je pričelo temeljito urejanje in katalogizacija
knjižnega fonda, ki je še vedno v teku.

Prvotna samostanska knjižnica
V knjižnici je največ del s področja cerkvenih študijev (filozofija, teo
logija, Sveto pismo, življenje svetnikov, pridigarska literatura ipd.).
Zaradi šole, ki je bila v našem samostanu, pa najdemo v knjižnici
tudi knjige z drugih področij, saj je morala šola izpolnjevati državni učni program. Največ knjig je v nemškem jeziku (pribl. 4.200),

Škrabčeva knjižnica - razstavni prostor
in glavni knjižnični prostor
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nekoliko manj je latinskih in italijanskih, slovenskih je okrog 730.
Precej slovenskih knjig je izginilo v času bivanja italijanskih patrov
na Kostanjevici med obema vojnama.
Najdragocenejši biseri knjižnice so inkunabule ali prvotiski (knjige, tiskane pred letom 1500), ki jih je v knjižnici 30. Najstarejša
med njimi, ki je hkrati tudi najstarejša knjiga v naši knjižnici, je iz
leta 1476. Za nas je največja dragocenost knjižnice eden od osmih
do danes ohranjenih izvodov prve slovenske slovnice, ki jo je leta
1584 izdal Adam Bohorič in nosi naslov »Arcticae Horulae« (Zimske urice). Na platnicah knjižice je lastnoročno posvetilo, ki ga je
napisal Adam Bohorič, ko je knjigo podaril Goričanu Juriju Ževu.
Od leta 1952 je knjižnica zavarovana kot kulturni spomenik, leta
1985 pa je bilo celotno območje Kostanjevice s cerkvijo in samostanom razglašeno za umetnostni in kulturni spomenik. Knjižnico že
več kot 50 let strokovno spremlja in zanjo skrbi g. Marjan Brecelj.

Adam Bohorič: Arcticae horulae

G. Marjan Brecelj s katalogizatorkama Mirjam in Nevenko
Lastoročno posvetilo
Adama Bohoriča
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P. S tanislav Š kr abec

in

Š kr abčevo

delo

P. Stanislav Škrabec se je rodil leta 1844 v Hrovači pri Ribnici na
Dolenjskem in dobil pri krstu ime Anton. Gimnazijo je obiskoval
v Ribnici in v Ljubljani, teologijo pa je študiral dve leti na Kostanjevici in dve leti v Ljubljani. Leta 1867 je bil posvečen v duhovnika in bil dve leti v Novem mestu na frančiškanski gimnaziji
profesor pripravnik. Po treh letih študija klasičnega in slovanskega jezikoslovja v Gradcu se je leta 1873 preselil na Kostanjevico,
kjer je bil učitelj in nekaj časa tudi ravnatelj tukajšnje (nekaj časa
državno priznane) modroslovne šole. Na Kostanjevici je od leta
1885 oz. že od leta 1880 urejal in izdajal nabožno revijo »Cvetje
z vertov svetega Frančiška«, kjer je na zadnjih platnicah objavljal
svoje jezikoslovne članke in razprave. Bil je zagovornik tradicije v
slovenskem knjižnem jeziku, težišče njegovega jezikoslovja pa so
govorne in pisne značilnosti slovenskega jezika (glasoslovje, pi-

Naslovnica prve številke, kjer je p. Stanislav Škrabec
naveden kot urednik

Predstavitev Kostanjevice
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sava, pravopis, naglas in deloma tudi stavčna
fonetika). Velja za očeta slovenske fonetike.
Več kot 42 let je živel na Kostanjevici v Novi
Gorici, leta 1915 pa se je moral umakniti pred
fronto in je tri leta pozneje umrl v Ljubljani.
Pokopan je na pokopališču manjših bratov na
ljubljanskih Žalah.
Pri vhodu v samostan je Klub starih goriških
študentov leta 1970 vzidal spominsko ploščo
z napisom, katerega prvi del je za njegovo nagrobno ploščo sestavil p. Evstahij Berlec.
Leta 1994 je bil na Kostanjevici ustanovljen
»Škrabčev odbor«, katerega namen je bil poživiti in ovrednotiti njegovo duhovno in jezikoslovno dediščino. Ustanovil ga je takratni
gvardjan p. Nikolaj Žvokelj z zvesto sodelavko gospo Anico Ličen. Predsednik odbora je
vedno gvardijan kostanjeviškega samostana,
glavna gonilna sila pa je še danes ga. Anica, ki
ji pomaga nečakinja Tatjana Ličen, zaposlena
pri odboru.
Škrabčev odbor je poskrbel, da imamo danes vsa Škrabčeva jezikoslovna dela izdana v
zbranih delih (4 knjige). Uredil jih je akademik prof. dr. Jože Toporišič, Janko Moder pa
je sestavil imensko in stvarno kazalo. Škrabčev odbor je izdal tudi nekaj drugih knjig o p.
Stanislavu Škrabcu, vsakih nekaj let pa organizira znanstvene simpozije o njegovem jezikoslovnem delu, ki jih vodi dr. Jože Toporišič.
Po simpozijih so predavanja izdana v zbornikih »Škrabčeva misel«. V okviru Škrabčevega
odbora je bila tudi v celoti obnovljena samostanska knjižnica, kar je finančno podprla
Mestna občina Nova Gorica; le-ta pomaga
tudi pri vzdrževanju in obnovi samostana ter
pri promociji drugih dejavnosti in znamenitosti Kostanjevice.
Trenutno potekajo priprave na postavitev spomenika p. Stanislava Škrabca v vrsto pomembnih osebnosti Goriške na Erjavčevi ulici v Novi Spominska plošča p. Stanislavu Škrabcu
Gorici.
ob vhodu v samostan
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Z birk a

vrtnic

Burbonk

Vrtnice »burbonke« so dobile svoje ime po otoku v južnem indijskem oceanu, ki je bil nekaj časa v lasti francoske kraljevske dinastije Bourbonov in se je po njih v tistem času tudi imenoval (»Ile
de Bourbon«, danes »Réunion«). Nastale so leta 1817 s slučajnim
križanjem kitajske vrtnice »Old Blush« in evropske damaščanke
»Quatre saissons«. S povratnim križanjem so vrtnarji vzgojili več
kot 1.500 različnih vrst vrtnic, ki so bile za tisti čas nekaj posebnega, saj so po pomladnem cvetenju pocvetale še vse leto, ene bolj,
druge manj. Večina jih je vonjavih, nobena pa nima primesi rumene barve. Danes se jih je ohranilo okrog 80.
Društvo ljubiteljev vrtnic je v sodelovanju s Frančiškanskim samostanom na Kostanjevici in Mestno občino Nova Gorica pričelo v
letu 2003 z urejanjem vrta in zbiranjem vrtnic burbonk. Zbirka je
kmalu postala ena najpomembnejših in najpopolnejših v Evropi in
v svetu.

Ljubka Šorli
POMLAD NA GORIŠKEM

S. Valtruda Levec ŠS
MATI NAŠA

Opojno v Brdih češnjev cvet dehti
in breskve rožnat nakit prepleta.
Ko Vesna mimo gre, strmi zavzeta:
»O, ta prelest! Nikjer enake ni.«

Mati naša, milostna Marija,
narod Tvoj pred Tabo, glej, kleči.
Ti si up naš, Ti nas boš rešila,
Ti sirot ne boš nas zapustila,
o Srednica Božje milosti.

Ujela rada Soča bi ta kras
v naročje svoje… z njim bi se pojila
in ga na poti vsakomur odkrila,
ki bi ljubó pogledal ji v obraz.
Vesel je vigredi Goriški grad,
od nje prevzet še sam se je pomadil,
vse naokrog si cvetja je nasadil.
S Kostanjevice se smehlja Marija:
»Moj tron dišeč kostanjev cvet ovija!«
In dahne v pómlad blagoslov bogat.

Skloni k nam se, o Gospa mogočna,
daj moči, da v boju zmagamo.
Z milostjo slabotne nas podpiraj,
v našo revo milo se oziraj.
Ti razsvetli greha nam temo.
Kakor nekdaj pred podobo Tvojo
so kristjani tu častili Te,
Tvoje ljudstvo pred prestolom Tvojim
prosi: Mati, z ljubim Sinom svojim
blagoslovi nas in naše vse!

Zbirka Zbrane pesmi,
Goriška Mohorjeva družba, 1973

Iz kronike

Ljubka Šorli
VSTAJENJE

Alojz Gradnik
KOSTANJEVICA

Na Kostanjevici potrkava:
vstali Kristus v sveto jutro gre…
Z alelujo verni ga slave,
Čast pobožno daje mu narava.

Kam si šla, Marija, v zlatem troni?
Kam ste šli vsi dobri vi menihi,
pater Oton, Severin, ki tihi
bili ste kot klas, ki glavo kloni.

Slavčku strune ko srebro zvene,
Kos visoko pesem požvižgava,
Z zvoki spaja cvetna se vonjava
V zor blesteči prazničnega dne.

Kje begunci večni ste, Burboni?
Kje ljubezni prve moje vzdihi!
Kje boječi prvi moji stihi,
ki sem tu jih bral svoji Madoni?

Slap velikonočne sinfonije
skoz kostanje pomlajene lije
na Gorico, na njen stari grad.

Groblje le in zevajoče jame.
Povrnila se je zlata vesna
ali gnezda nima niti vrabec.

Meje ni… Luč Vožjega vstajenja
čez in čez ko mavrica se vzpenja.
Sprejmi jo. Resnico, človek – brat!

Kje je celica zdaj tvoja tesna?
Kje zdaj mir uživaš? Ali zame
imaš kaj prostora pater Škrabec?

Katoliški glas, 17/1993

Zbirka Pot bolesti, Ljubljana 1922
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S kupnost S rečanje

Leta 1994 je dal samostan vzhodni del stavbe, ki so ga nekdaj imenovali »burg« in kjer je bila nekdaj šola, potem sedež apostolske
administrature in kasneje noviciat, na razpolago italijanskemu
duhovniku Don Pierinu Gelminiju. Ta je v njem odprl »Skupnost
Srečanje«, prvo v Sloveniji, kjer živijo fantje, ki so se odločili, da
zapustijo pot odvisnosti od drog. V skupnem življenju, s samopomočjo in medsebojno pomočjo, z navajanjem k redu, disciplini in
odgovornosti ter z delom si utrjujejo voljo, da bodo po 30 do 36
mesecih, kolikor traja program, sposobni živeti brez odvisnosti od
drog. Skupnost Srečanje je prevzela tudi skrb za samostansko posestvo, tako da si lahko večino hrane pridelajo sami. V Sloveniji je
trenutno šest centrov: Kostanjevica, Čadrg, Vremski Britof, Razbor, Sveta Trojica v Slovenskih Goricah in Kobilje v Prekmurju.
Zanje skrbi Slovenska Karitas, ki ima poseben oddelek za pomoč
zasvojenim.

Don Pierino (v sredini) na obisku skupnosti na Kostanjevici

Predstavitev Kostanjevice
P ot

na

Kostanjevico (ali

pot na

K apelo )

Tako imenujemo pot, ki v Gorici še danes nosi to ime (Via della
Cappella) in je bila v preteklosti glavna pot na Kostanjevico. Odkar
jo je leta 1947 prerezala državna meja, je bila zaradi 100-metrskega
obmejnega pasu do leta 1991 neprehodna in nedostopna. Spomladi leta 1993 so jo očistili in jo napravili prehodno, ob nedeljah pa je
bil na njej tudi začasni mejni prehod, da so lahko Goričani po njej
prišli na Kostanjevico, torej po isti poti kot pred 16. septembrom
1947. Sedaj je ta pot prosto prehodna.
Sama pot in znamenja ob njej imajo dolgo in bogato zgodovino.
Kot pot v Panovec in na posestvo grofov Turnov je obstajala že
pred nastankom prve cerkvice, po nastanku cerkve pa je postala
hkrati tudi »romarska pot« h Kostanjeviški Materi Božji. P. Chiaro
Vascotti v svoji knjigi pravi, da se je v njegovem času reklo: »Priti v
Gorico in se ne povzpeti na Kostanjevico je isto, kakor iti v Rim, pa
ne videti papeža.« Pot je že na zunaj nakazovala, kam pelje. Takoj
ko se ob današnji šoli Fumagalli prične pot dvigovati, je bilo na obzidju znamenje s podobo Kostanjeviške Matere Božje. Znamenja
danes ni več, ohranjeno je pa drugo znamenje s sliko Kostanjeviške. Na plošči pod angelom, ki drži Marijino podobo, je vklesan
latinski napis in se v prevodu p. Stanislava Škrabca glasi: »Ustavi
se, popotnik, tukaj! Zahvali se ali prosi milosti, Jezusa moli, Marijo
poprosi! Reci: »Mati, pozdravljena!«, da te reši hudega. L. P. G. P.
naredil 1705«.
Leta 1818 je malo naprej od tega znamenja dal neki Krpan, lastnik
lekarne v Gorici, postaviti slavolok čez pot na Kostanjevico. Popotnike je vabil: »Pobožni varovanci Marijini, pojdite gori, prosite,
bode vam rešenje. 1818.« Slavolok so leta 1859 na željo predstojništva samostana odstranili, poročila pa si niso edina, ali zato, ker je
oviral pot vozovom ali pa je bil res v tako slabem stanju, da je bila
nevarnost, da se poruši.
Naslednje leto je p. Peter Zupančič, dominikanec iz enega goriških
samostanov, ki jih je zaprl cesar Jožef II., dal postaviti znamenja
malo naprej od tega slavoloka. Stale so na severni strani poti in jih
je zob časa začel zelo hitro najedati. Zupančič jih je že leta 1822
podrl in dal postaviti šest novih iz rezanega kamna na južno, desno stran poti. V nišah so bile slike, risane na kovinske plošče in so
predstavljale prizore iz Marijinega življenja. Na plošči pod nišo je
imela vsaka kapelica vklesane kratke verze, ki jih je sestavil p. Krizostom Fogh, profesor na Kostanjevici in nekaj časa tudi gvardijan.
Prvo znamenje je bilo posvečeno skrivnosti Marijinega brezmadežnega spočetja, drugo Marijinemu rojstvu, tretje Marijinemu (Gospodovemu) oznanjenju, četrto je posvečeno Marijinemu očišče-
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Znamenje ob stopnicah na ploščad pred
cerkvijo
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vanju, peto njenemu vnebovzetju in šesto Kraljici svetega rožnega
venca. Po opisu p. Stanislava Škrabca v člankih z naslovom »Naša
Kostanjevica«, ki jih je pričel objavljati v začetku leta 1906, so bila
ta znamenja zelo podobna današnjim, po obliki in po merah, le napisi so bili drugačni. Tudi kovinskih plošč s slikami ni več. Danes
je težko z gotovostjo ugotoviti, v kolikšni meri so danes ohranjena
znamenja še tista, ki jih je dal postaviti Zupančič. Glede na mesta
in napise bi lahko sklepali, da je ohranjeno morda prvo znamenje
z napisom »Mater intemerata« (Mati brezmadežna), tretje z napisom »Mater Salvatoris« (Mati Odrešenikova) in šesto »Regina S.
Rosarii« (Rožnovenska Kraljica).
Znamenje pod stopnicami na ploščad pred cerkvijo verjetno ni iz vrste Zupančičevih znamenj, saj je
večje in drugačno. V njem je bila freska, ki je prikazovala Kristusa na križu in Marijo Magdaleno
pod njim; izdelal jo je Goričan Filip Pik, bila pa je
kopija Tominčeve slike, ki je bila v kapeli na nekdanjem goriškem pokopališču. Podobna slika istega
slikarja, naslikana na platno, je bila tudi v cerkvi
v oltarju sv. Križa (sedanji oltar sv. Frančiška). Pozneje je fresko v zunanji kapelici nadomestila slika,
narisana na pločevino. Vremenske razmere so naredile z materialom, ki je služil za podlago, svoje, zato
so sliko prenesli na spodnji samostanski hodnik. Ta
slika pa ne predstavlja le Marije Magdalene same
pod križem, ampak so na njej tri Marije pod križem:
Marija, Jezusova mati v spremstvu apostola Janeza,
Marija Magdalena in Marija Klopájeva.
Ob prvem znamenju so se začenjale tudi stopnice,
ki so vodile s poti na sam rob hriba, od koder je
pešpot potekala vzporedno s potjo. Po vsej verjetnosti tudi današnje stojijo vsaj približno na istem
mestu, kot so stale prvotne iz leta 1823. Kupljene
so bile na dražbi, ko so v Gorici podrli staro frančiškansko cerkev sv. Antona. Ob poti je vedno raslo
tudi drevje, največ lipe in divji kostanji. Kostanjev
je bilo nekdaj ob cerkvi in samostanu veliko več
kot danes in po njih so hribček, samostan, cerkev
in celo podoba Matere Božje v njej dobili ime. Še
posebno drevesa ob poti so bila vedno izpostavljena viharjem in večkrat polomljena ali izruvana.
Danes je pot v glavnem prazna, kostanjev pa je na
Kostanjevici komajda še za vzorec.

Tri Marije pod križem: Marija, Jezusova mati (v spremstvu
apostola Janeza), Marija Magdalena in Marija Klopájeva.
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Ob razrušeni kostanjeviški cerkvi in razrušenem samostanu sklepamo, da so bila znamenja med prvo svetovno vojno vsaj poškodovana, če ne povsem porušena. Italijanski kronist samo mimogrede
omeni, da je bila leta 1928 popravljena in urejena pot, ki vodi na
Kostanjevico nad železniškim tunelom. Verjetno gre predvsem za
popravilo, saj je bila pot zagotovo prevozna že prej.
16. septembra 1947 je večino te poti odrezala od sveta državna
meja. Na italijanski strani je »Via della Cappella« postala slepa
ulica oz. pot, ki je vodila do zadnjih hiš na italijanski strani, na jugoslovanski strani pa je bila del strogo varovanega 100-metrskega
obmejnega pasu. Čeprav je bila zemlja last samostana, poti niso
mogli in niso smeli vzdrževati, tako da je propadala.
P. Otmar v kroniki pripoveduje, da so leta 1961, ravno pred procesijo Svetega Rešnjega Telesa, enega od znamenj, ki se je pričelo
podirati, prestavili iz obmejnega pasu »na to stran žice«. Izrecno
pravi, da je to eno od znamenj, ki jih je dal postaviti dominikanec
p. Peter Zupančič. Ker omenja napis »Sancta Maria«, gre verjetno
za znamenje, ki stoji danes na severni strani trikotnika ob cerkvi.
Sklepamo lahko, da so ga leta 1961 prestavili iz obmejnega pasu na
rob parkirišča, ko pa so parkirišče novembra 1978 širili, so »na pol
porušeno« znamenje prestavili na njegovo sedanje mesto. To znamenje nima plošče z napisom, kot jih imajo druga, ampak je napis
vklesan kar na kamne. Ta napis se ne ujema z nobenim znamenjem, ki jih zadnji našteva p. Stanislav Škrabec leta 1906. Že konec
maja istega leta pa je kronist zapisal, da so z dovoljenjem oblasti
odstranili ruševine znamenja, oddaljenega 10 do 15 metrov od državne meje. Znamenja očitno niso postavili, nekateri kamni pa so
se ohranili. Verjetno je tudi ohranjeni kamen z napisom »Janua
Coeli« (Vrata nebeška) eden izmed kamnov tega znamenja.
Leta 2004, ko je Slovenija postala del Evropske unije, je prišla pobuda s strani g. Ivana Mignozzija in Krajevne skupnosti Nova Gorica, da bi pot obnovili. Za slovensko stran je že pripravil načrte
arhitekt Jelko Valenčak, ki je bil že prej vključen v arhitekturno
podobo okolice cerkve in samostana ter celotne Kostanjevice in ki
je tudi naš hišni arhitekt, saj je pripravil načrte za celovito obnovo
našega samostana. Tudi dogovori z goriškimi mestnimi oblastmi
so bili že v teku, a je pri njih prevladalo mnenje, da bi z obnovo in
torej tudi z odprtjem obnovljene poti počakali na vključitev Slovenije v območje Schenghenskega sporazuma, kar naj bi se zgodilo
1. januarja 2008. Tako se Gorica spet povezuje s kostanjeviškim
svetiščem, kot je bila vse od njegovega nastanka pa do na novo
ustanovljene državne meje med Italijo in Jugoslavijo, ki je Gorico
od Kostanjevice odrezala za več kot 60 let.

Prestavljeno znamenje z napisom
»Sancta Maria«

Zadnja, šesta kapelica je posvečena
Kraljici svetega rožnega venca

Frančiškovi bratje
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Frančiškovi bratje,
ki so živeli in delovali
na Kostanjevici
po letu 1945
P. Gracijan Heric (provincial):
23. 12. 1943 – 14. 9. 1947*
P. Otmar Vostner:
19. 10. 1945 – 16. 9. 1947 – 23. 8. 1962*
Fr. oz. p. Mavricij Supan:
? – 2. 1. 1948*
Fr. Alkantara Boldin:
? – 30. 12. 1958
P. Anton Galatia:
21. 2. 1947 – 14. 9. 1947
P. Oto Kocjan:
7. 11. 1947 – 24. 7. 1957
P. Tarzicij Toš:
12. 1. 1950 – 23. 1. 1949; 18. 4. 1950 – sept. 1950
P. Henrik Damiš:
15. 3. 1951 – junij 1952
Fr. Jernej Praprotnik:
13. 9. 1950 – sept. 1954
Fr. Krišpin Mlinar:
21. 4. 1952 – 25. 10. 1958
P. Atanazij Kocjančič:
24. 6. 1952 – 5. 8. 1959; 1966 - 1971
Fr. Peter Žgur:
25. 8. 1947 – 4. 10. 1952
Fr. Donat Simčič:
sept. 1954 – ?

Podčrtani in
poudarjeni datumi
pomenijo službo
župnika
* Pred 11. februarjem
1947 so bivali kot
gostje tridentinskih
frančiškanov
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Fr. Pashal Gorjup:
? – 13. 9. 1956
Fr. Leon Rupnik:
23. 9. 1956 – 5. 8. 1959; 17. 8. 1962 – 1966
P. Kerubin Begelj:
24. 7. 1957 – 5. 8. 1959 (umrl)
Fr. Nikolaj Vovk
23. 12. 1953 – ?
Fr. Ignacij Kukanja:
15. 2. 1953 – 14. 8. 1962
P. Pavlin Heybal:
5. 8. 1959 – 9. 4. 1961
Fr. Lucij Forte:
5. 8. 1959 – in julij 1986 – julij 1998
Fr. Rudolf Rudež:
1960 – ?
Fr. Julijan Ule:
1960
Fr. Didak Stopar:
? – 29. 3. 1962
Fr. Herman Masič:
13. 8. 1962 – julij 1986
P. Andrej Vovk:
20. 8. 1962 – avgust 1971; avgust 1989 –
P. Avguštin Jug:
31. 7. 1964 – 1965
P. Peter Vrtačič:
1965 – 1966; 6. 8. 1980 – 8. 8. 1983
P. Karel Dijak:
1966 – 1971
P. Mihael Vovk:
1966 – 1968
Fr. Egidij Kšela:
1966 – 1968
Fr. Srečko Bogataj:
8. 12. 1966 – ?
P. Leopold Grčar:
1968 – 1969
P. Matej Papež:
1969 – 1971; 8. 8. 1995 – 26. 11. 2001
P. Alojzij Kos:
16. 8. 1971 – 6. 8. 1980; 8. 8. 1983 – julij 1986; julij 1998 –

Frančiškovi bratje
P. Anastazij Bajuk:
30. 8. 1971 – junij 1986
P. Filip Rupnik:
18. 8. 1971 – 30. 7. 1980
P. Anton Jerman:
25. 4. 1973 – 8. 8. 1983
P. Marko Novak:
10. 8. 1983 – 24. 7. 1989
P. Hadrijan Brajnik:
8. 8. 1983 – 31. 7. 1984; julij 1986 – poletje 1993
P. Viljem Pustoslemšek:
julij 1986 – 13. 8. 1989
P. Jože Urbanija:
31. 7. 1984 – julij 1986 – 29. 8. 1992
Fr. oz. p. Miha Kramli:
jeseni 1991 – 15. 8. 1996
P. Nikolaj Žvokelj:
23. 8. 1992 – 8. 8. 1995
Fr. Jernej Glušič:
poleti 1993 – 10. 10. 2000 (umrl)
P. Bruno Korošak:
3. 7. 1995 –
Fr. Miran Vidic:
3. 10. 1995 – 1. 8. 1996; 28. 12. 1996 –
P. David Šrumpf:
21. 11. 2001 – 1. avgust 2007 –
P. Mari Osredkar:
2. 1. 2002 – 5. 8. 2004
P. Vid Lisjak:
14. 8. 2004 – 29. 8. 2005
P. Krizostom Komar:
29. 8. 2005 – 1. 8. 2007 –
DUHOVNI POMOČNIKI
(letnice pomenijo pastoralno oz. šolsko leto):
Fr. David Šrumpf:....................................................................1990/1991
Fr. Pepi Lebreht:.......................................................................1991/1992
Fr. Miha Kramli:.......................... 1991/1993 (potem do 1996 kaplan)
Fr. Simon Peter Berlec:...........................................................1996/1997
Fr. Peter Vrabec:.......................................................................1997/1998
Fr. Tadej Strehovec:................................................................ 2000/2001
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KLERIKI GIMNAZIJCI:
Fr. Ivo Belak:.................................................. 31. 8. 1964 – avgust 1965
Fr. Krizolog Cimerman:.............................. 31. 8. 1964 – avgust 1967
Fr. Silvin Krajnc:........................................... 31. 8. 1964 – avgust 1967
Fr. Vid Seničar:.............................................. 31. 8. 1964 – avgust 1967
Fr. Rafael Slejko:................................................ 23. 8. 1973 – 5. 8. 1977
NOVINCI:
Fr. Simeon Mavec:....................................... poletje 1966 – 11. 2. 1967
Fr. Ivo Vakula:................................14. 8. 1966 – pred avgustom 1967
Fr. Felicijan Pevec:.......................................... 14. 8. 1966 – 19. 8. 1967
Fr. Benedikt (Edi) Kovač:............................... 14. 8. 1966 – 19. 8. 1967
Fr. Jožef Jelen:.................................................. 14. 8. 1966 – 19. 8. 1967
Fr. Oto Hodnik:............................................... 14. 8. 1966 – 19. 8. 1967
Fr. Viljem Pustoslemšek:..............................13. 8. 1964 – 16. 9. 1967*
Fr. Janez Kapistran Žagar:.............................. 16. 9. 1967 – 17. 9. 1968
Fr. Patricij (Marko) Novak:............................ 16. 9. 1967 – 17. 9. 1968
Fr. Leonard (Matija) Remše:.......................... 16. 9. 1967 – 17. 9. 1968
Fr. Kazimir Čož:............................................ 10. 10. 1967 – 11. 1. 1968
Fr. Boris Markež:............................................ 14. 8. 1968 – 16. 8. 1969
Fr. Kerubin Gorenc:........................................ 14. 8. 1968 – 16. 8. 1969
Fr. Matija Debeljak:................................. 14. 8. 1968 – pred avg. 1968
Fr. Tadej Matjašič:.......................................... 14. 8. 1968 – 16. 8. 1969
Fr. Robert Mežan:........................................... 14. 8. 1968 – 16. 8. 1969
Fr. Emil Pušenjak:..................................... 3. 9. 1968 – pred sept. 1968
Fr. Venčeslav Studen:.................................... 16. 8. 1969 – 15. 7. 1971*
Fr. Jožef (Bernard) Goličnik:........................16. 8. 1969 – 17. 08. 1970
Fr. Peter Lavrih:.............................................16. 8. 1969 – 17. 08. 1970
Fr. Frančišek Pivec:........................................16. 8. 1969 – 17. 08. 1970
Fr. Ciril Božič:................................................16. 8. 1969 – 17. 08. 1970
Fr. Jožef Majer:...............................................16. 8. 1969 – 17. 08. 1970
Fr. Nikolaj Žvokelj:.........................................16. 8. 1969 – 17. 08. 1970
Fr. Bonaventura Obran:......................................1. 9. 1971 – 2. 9. 1972
Fr. Tarzicij (Milan) Kadunc:..............................1. 9. 1971 – 2. 9. 1972
Fr. Branko Gorjan:..........................................22. 8. 1972 – 23. 8. 1973
Fr. Jožef Urbanija:...........................................22. 8. 1972 – 23. 8. 1973
Fr. Pavel (Christian) Gostečnik:...................22. 8. 1972 – 23. 8. 1973
Fr. Pavel Jakop:................................................22. 8. 1972 – 23. 8. 1973
Fr. Marijan Grauf:...........................................22. 8. 1972 – 23. 8. 1973
Fr. Janez Tretjak:............................................... 4. 9. 1972 – 23. 8. 1973
Fr. Andrija Kekić:.............................................. 4. 9. 1972 – 23. 8. 1973

Frančiškovi bratje
Fr. Janko Milaković:..........................................4. 9. 1972 – 23. 8. 1973
Fr. Jurij Pivk:.....................................................29. 8. 1973 – 24. 8. 1974
Fr. Jožef Krajnc:......................................... 29. 8. 1973 – pred avg. 1974
Fr. Milan (Gabrijel) Krošelj:...........................29. 8. 1973 – 24. 8. 1974
Fr. Rafael Slejko:...............................................29. 8. 1973 – 24. 8. 1974
Fr. Anton Rogan:..............................................1. 10. 1973 – 26. 9. 1974
Fr. Vojko Zadravec:...............................................7. 9. 1974 – 8. 9. 1975
Fr. Sebastjan Miljančič:.....................................7. 9. 1974 – 30. 8. 1975
Fr. Ludvik Kolar:................................................5. 3. 1976 – 11. 3. 1977
Fr. Marjan Cvitak:............................................. 21. 8. 1976 – 2. 9. 1977
Fr. Franci Kovše:............................................ 22. 10. 1976 – 4. 1. 1979*
Fr. Janez Potrč:...................................................25. 8. 1977 – 3. 9. 1978
Fr. Stanislav Zore:............................................25. 8. 1977 – 25. 9. 1978
Fr. Jožef Turk:...................................................19. 8. 1978 – 26. 8. 1979
Fr. Miran Plohl:................................................19. 8. 1978 – 26. 8. 1979
P. Kazimir Marcikić:..................................... 10. 10. 1978 – 26. 7. 1979
Fr. Peter Jakopec:............................................ 28. 2. 1979 – 28. 9. 1980
Fr. Marjan Čuden:.......................................... 16. 8. 1979 – 22. 8. 1980
Fr. Mari Osredkar:.......................................... 16. 8. 1979 – 23. 8. 1980
Fr. Jurij Dolenc:............................................... 16. 8. 1979 – 28. 9. 1980
Fr. Anton Gorjup:......................................... 29. 11. 1979 – 5. 12. 1980
Fr. Vid Lisjak:.................................................... 17. 8. 1980 – 23. 8. 1981
Fr. David Šrumpf:............................................ 17. 8. 1980 – 23. 8. 1981
Fr. Zvonko Horvat:.........................................17. 8. 1981 – 6. 11. 1983*
Fr. Andrej Vuga:............................................... 17. 8. 1981 – 25. 8. 1982
Fr. Albin Šmon:............................................19. 10. 1981 – 26. 10. 1982
Fr. Andjelko Škrbina:......................................11. 1. 1983 – 13. 5. 1983
Fr. Pepi Lebreht:............................................. 26. 7. 1983 – 28. 9. 1985*
Fr. Anton (Patricij) Praznik:............................5. 9. 1983 – 15. 9. 1984
Fr. Franc Zore:.................................................10. 12. 1984 – junij 1985
Fr. Metod Ogorevc:.........................................25. 9. 1985 – 28. 9. 1986
Fr. Martin Vrbnjak:.........................................25. 9. 1985 – 28. 9. 1986
Fr. Marjan Čuk:.................................................. 25. 9. 1985 – 1. 9. 1986
Fr. Janko Obrulk:............................... 15. 10. 1985 – začetek leta 1986
Fr. Miha Kramli:.............................................. 25. 9. 1986 – 27. 9. 1987
Fr. David Ipavec:.............................................. 25. 9. 1986 – 27. 9. 1987
Fr. Miran Špelič:..............................................22. 9. 1987 – 25. 9. 1988
Fr. Janko Fritz:..................................................22. 9. 1987 – 25. 9. 1988
Fr. Darko Žnidaršič:........................................22. 9. 1987 – 25. 9. 1988
Fr. Igor Štamfel:................................................22. 9. 1987 – 25. 9. 1988
* Noviciat so prekinili zaradi služenja vojaškega roka

93

Posinovljenci

P. David Šrumpf

Posinovljenci
Slovenske frančiškanske
province iz naše župnije

V

Posebnih statutih naše Slovenske frančiškanske province imamo v čl. 21,2 zapisano: »Izredne dobrotnike
lahko provincialni minister na predlog skupnosti posinovi.« Slovesnemu dejanju »posinovljenja« smo pred leti dodali še
»posebno priznanje« naše province, ki ga prejmejo na predlog samostanske skupnosti naši zvesti sodelavci, pomočniki in prijatelji.
V našem frančiškanskem redu je tradicija, da nekatere laike na poseben način pridružimo redovni ustanovi in jih na ta način naredimo deležne naših molitev in drugih duhovnih dobrin: odpustkov, svetih maš itd. Na duhovni način pripadajo naši frančiškanski
skupnosti. Nekoč so lahko bili pokopani v frančiškanski »kuti«,
danes pa nas posinovljenje še bolj medsebojno duhovno poveže v
skupnost Frančiškovih bratov in sester.

Provincial p. dr. Viktor Papež
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Iz naše župnije so trije posinovljenci province:
G. Marjan Brecelj
• za njegovo strokovno skrb za našo knjižnico in za objavljanje
člankov in posebne knjižice o Kostanjevici.
Ga. Valerija Trpin
• za njeno zvesto služenje in skrb za čistočo in urejenost svetišča in za neutrudno pomoč v samostanu.
Ga. Anica Ličen
• za njena neutrudna prizadevanja in delo pri Škrabčevem odboru, v katerem je od njegove ustanovitve glavna gonilna sila;
za skrb pri prenavljanju knjižnice in celotnega samostana ter za
njeno pomoč samostanu Sveta Gora.

G. Marjan Brecelj

Ga. Valerija Trpin

Ga. Anica Ličen

Priznanje naše province sta prejeli:
Ga. Ada Ličen
• za pomoč in sodelovanje pri delu Škrabčevega odbora in za
skrb za cerkev, samostan in okolico.
Ga. Tatjana Ličen
• za opravljanje administrativnega dela pri Škrabčevem odboru
in na različnih področjih v samostanu.

GOSPA VALERIJA
Vsak redni obiskovalec naše župnijske cerkve jo pozna; za čistočo cerkve, grobnice
in samostana na Kostanjevici skrbi že preko 30 let. Tudi okolica cerkve je večkrat
urejena po njeni zaslugi. Vse opravlja z velikim veseljem in ljubeznijo do Boga in do
bližnjega. Kot sama prizna, ji tudi to daje veselje do življenja. Razen ob nedeljah in
praznikih, prihaja na Kapelo čistit vsak dan, že zjutraj, delavnik pa zaključi z večerno
sv. mašo. Nikoli ni opravljala del na Gospodov dan. S ponosom pravi, da zaradi tega
ni bila nikoli prikrajšana.
Mladim, vidno ganjena, toplo priporoča, naj vsak dan začnejo z izročitvijo v Božje
in Marijino varstvo. Zmeraj naj prosijo Svetega Duha za moč in razsvetljenje, da
se bodo v vsaki zadevi prav odločali. Za nedeljsko sv. mašo in praznovanje nedelje
morajo imeti vedno čas. Gospa Valerija poziva mlade, naj ostanejo zmeraj zvesti
Bogu in naj izpolnjujejo Božje zapovedi, pa bo Božji blagoslov vedno spremljal njih
in njihovo delo.
Intervju z go. Valerijo je pripravila sobotna skupina birmancev;
Kapelski zvon št. 8/II z dne 12. 4. 1992

BRAT LUCIJ
Brat Lucij je v naši župniji zakristan. Doma je iz Čemšenika blizu Trojan. Kot otrok je
bil pastir in si je želel postati redovnik ali misijonar. Za red frančiškanov se je odločil
leta 1949, ko je z materjo obiskal Brezje, kjer se je prvič srečal s frančiškani. Leta 1950
je vstopil v samostan. V Šiški je bil dve leti, nato pa je odšel v Novo mesto, kjer je bil
leta 1952 preoblečen v redovno obleko. V letih 1963/64 je bil v noviciatu v Novem
mestu, slovesne večne zaobljube je opravil leta 1967 v Mariboru. Delo v župniji ga
zelo veseli in med nami se dobro počuti. Skrbi, da je vedno vse pripravljeno za mašo.
Poleg tega sprejema telefonske klice, skrbi za turistične oglede grobnic, veliko veselja
pa ima s krašenjem cerkve. Zelo je spreten v izdelovanju ikeban, česar se je naučil na
Brezjah. Cvetje za krašenje prihaja z domačega vrta, nekaj ga prinesejo verniki, ob
večjih praznikih pa ga kupijo. Brat Lucij je precej šibkega zdravja, zato se vernikom
priporoča v molitev, pa tudi on za vse veliko moli.
Pogovor z bratom Lucijem so zapisali birmanci 7. razreda;
Kapelski zvon št. 6, leto II, z dne 15.3.1992

