Župnijski sodelavci in dejavnosti

Župnijski sodelavci in
dejavnosti

Mira Bastjančič
IN ZAKAJ SPOMINSKA KNJIGA?

v

S

estdeset let je v merilu večnosti nezaznavno. To je tako
kratka doba, a je le doba ene človeške generacije. To je
doba generacije, ki je gradila mesto Novo Gorico in župnijo Gospodovega oznanjenja Mariji na Kostanjevici. Novo mesto
in prvo mestno župnijo Nove Gorice, tik ob meji, so oblikovali in
gradili staroselci - Goričani, Kromberžani in priseljenci, ki so imeli
tu nove možnosti in velika pričakovanja, da bodo živeli v boljših življenjskih razmerah po prestani vojni in tudi v novem ustvarjalnem
okolju. Starši in njihovi otroci, generaciji, ki sta sodelovali skupaj v
prizadevanjih, da bi ohranili vero in dediščino. Ta skrb in delo se
prenaša iz roda v rod, prevzemajo jo mlajše generacije, ki jo bodo
ohranile in tudi nadgradile za bodoče rodove.
Na Kostanjevici, tem mirnem in odmaknjenem kraju, so se zbirali
verniki novega mesta, ki mu še vedno očitamo, da je brez duše. Tisti,
ki so s »postaje«, iz »ruskih blokov«, »magistrale« ali z Grčne prihajali po starih stopnicah, prihajajo še danes. Prav tako tudi tisti, ki
so pripešačili ali se pripeljali s kolesom z Rafuta, iz Rožne doline in
Stare gore. Ljudje, ki so prišli iz bližnje in daljne okolice, predvsem
z Banjške in Trnovske planote ter Soške doline, kasneje pa tudi od
drugod, so nosili vero v Boga v sebi in so v novem okolju poiskali
studenec žive vode na Kostanjevici. Tu so nadaljevali svoje duhovno
življenje. Čas se ni ustavil in tudi ljudje niso mirovali. Pevci so se
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kmalu začeli zbirati in peti, postopoma so pristopili tudi ministranti
in življenje župnije se je vedno bolj organiziralo. Mnogi so zavihali
rokave in z ljubeznijo skrbeli za sveti kraj, za svojo župnijo, za samostan in za svojo dušo. Na začetku niso bili prijetni časi, saj je oblast
morala vedeti, kdo ji je naklonjen: marsikateri je bil popisan, vsi pa
so bili opazovani in nadzorovani. Prvi povojni župniki in gvardijani
so prevzeli popolnoma neurejene in izropane prostore in se trudili
za samostan in cerkev v najbolj trdih časih. Bili so trn v peti takratni oblasti. In ne le oni, tudi kasneje so bili frančiškovi bratje izpostavljeni šikaniranju. Večkrat so bili zaslišani in tudi zaprti. Njihovo
žrtvovanje je bilo neizmerno.
Ko so se gmotne razmere uredile in je že vse lepo steklo, nas je na
preizkušnjo dal hud potres, ki je razmajal samostan, staro cerkev
in njene temelje. Dela je bilo zopet več, kot so dopuščale človeške
moči.
Kljub temu, da sta mesto in župnija v naših očeh nastajali v zadnjih
60 letih, meščani oz. župljani ne občutimo le teh let župnije. Smo
dediči večstoletne zgodovine! To je ohranjal predvsem samostan,
ki pa ga nismo ločevali od župnije, saj je bilo v njem življenje in
delo frančiškovih bratov, naših duhovnih voditeljev. V nedostopnih skrivnih hodnikih in knjižnici so bili hranjeni temelji današnje
visoke duhovne in kulturne zavesti, ki tudi danes plemeniti posvečeni kraj Kostanjevico in cerkev s samostanom na njem. In ta diha
– cerkev je v l. 2003 praznovala 380 let obstoja – tudi iz »naše«
zgodovine in današnjega občutenja milostnega kraja.

Milena Stepančič: Kostanjevica, akvarel

In zakaj spominska knjiga
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Mnogo dogodkov se je zvrstilo v teh letih.
Tudi spremembe, ki se jih ne spomnimo in
ne zavedamo, so vplivale na Kostanjevico in
Župnijo Nova Gorica - Kapela, kot jo vidimo
in občutimo danes. Dogodki, tisti bežni, ki
so nas le oplazili in se izmuznili, in tisti močni, ki so nam prikovali noge na Kostanjevico in srce na oltarne stopnice, so se nalagali
dan za dnem, leto za letom. Kot bi se nalagala biserovina v naše duše… Za marsikoga
niso bili vsi lepi in zato so nas nekateri zapustili. Smo ljudje, ki delamo napake. Tisti, ki
se vzpenjamo po bregu na Kostanjevico in
tisti, ki nas sprejemajo. Včasih se srečamo
kot bratje, včasih kot sodniki in obtoženci, včasih začutimo le neizmerno mlačnost.
Vendar smo v teh 60 letih v to župnijo vložili
toliko molitev, dela, prizadevanj in truda že
samo zato, da se je fizično ohranila. Frančiškovi patri in bratje, ki so živeli in delali
zanjo brez premora, in neumorni farani, ki
so jim po svojih močeh pomagali leta in leta.
Zgodili so se zelo pomembni dogodki, ki
so poživili in dvignili duhovno življenje te
Stara lipa ob zahodnem cerkvenem vogalu
Marijine župnije - župnije v senci tako ljube
Svetogorske, ki se ji vsakič, ko smo na Kostanjevici, poklonimo na nasprotno goro. In to je tisto, kar nas sili, da delo in rast v župniji pregledamo in zabeležimo!
Kot zapisane in fotografirane spomine vam jih poklanjamo z upanjem, da bodo tudi naši potomci z veseljem in s še večjo zagnanostjo
skrbeli za Kostanjevico, milostni kraj za mnoge v Novi Gorici.
Vsem, ki ste pomagali pri zbiranju podatkov, ki ste prispevali fotografije, vsem, ki ste zapisali svoje spomine ali zbrane podatke in vsem, ki
ste pomagali pri tehnični izvedbi te knjige, se najlepše, vsakemu posebej,
zahvaljujemo. Le z vašo pomočjo je lahko nastal ta spominski zapis o
preteklih časih.
Moja posebna zahvala gre p. Davidu Šrumfu. Najprej zato, ker je moj
predlog sprejel, potem pa za vse njegovo prizadevanje, da je zbornik kot
spominska knjiga ob obletnici župnije pred nami. Veliko truda je vložil
v pripravo prvega dela knjige, to je zgodovinskega orisa Kostanjevice in
župnije, priskrbel je tudi večino fotografij. Pri obilici pisnega in slikovnega materiala je njegova tehnična podkovanost in dobra organizacija
pripomogla, da se je moja zamisel lahko uresničila.
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Matija Vidrih
ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET
NOVA GORICA 1993 – 2007
“Pojdite tudi vi v moj vinograd!”

T

Ivan Gorjan pri
delu v vinogradu.
Ivan je vsa leta,
dokler mu je zdravje
dopuščalo, skrbel
za samostanski
vinograd, da je
bilo delo pravilno
in pravočasno
opravljeno, saj trta
ni mogla čakati.
Pomagal je tudi pri
drugih opravilih v
samostanu, enako
tudi vsa njegova
družina.

o so Jezusove besede iz prilike o delavcih v vinogradu, ko
gospodar vinograda naroči svojemu oskrbniku, naj gre
najemat delavce. A Kristusov klic govori tudi vsem nam,
da s čutom odgovornosti za Cerkev, za župnijo, za svojo družino
in osebno versko življenje postanemo delavci in sodelavci, vsak
na svoj način, v svojem poklicu, v osebnem in javnem življenju.
Naj se torej vsak kristjan ob Jezusovem povabilu “Pojdite tudi vi v
moj vinograd” čuti nagovorjenega k odgovornemu služenju Bogu,
Cerkvi, samemu sebi, družini, bližnjemu, skupnosti in družbi. Služenje drugemu naj sprejme kot svoje temeljno poslanstvo.
Taka življenjska naravnanost pa kliče vsakega kristjana - laika k
oblikovanju žive Cerkve, ki se začenja v njegovi župniji.
Župnijsko pastoralno delo je obsežno, raznoliko in zahtevno. Že zaradi vsega tega so duhovnikom potrebni sodelavci. Novo vlogo laikov v Cerkvi je cerkveno vodstvo začrtalo na drugem vatikanskem
vesoljnem zboru, ko je naročil škofom in vsem dušnim pastirjem, naj
si pridobijo čim več laiških sodelavcev in jih za takšno delo seveda
usposobijo. Prav tako je papež Janez Pavel II. po sinodi l. 1988 spodbujal laike k njihovemu aktivnemu sodelovanju v Cerkvi. Za večje
aktivno vključevanje laikov v delovanje Cerkve so bili odprti tudi
slovenski škofje, ki so že l. 1981 napisali posebno pastirsko pismo,
v katerem so orisali vlogo župnijskih pastoralnih svetov (v nadaljevanju ŽPS). Seveda pa je bil potreben čas, ponekod krajši, drugje
daljši, da je delo ŽPS zaživelo. Vzrokov za počasnejše sprejemanje
vlog laikov v Cerkvi je več: od tradicionalne navajenosti vernikov
in duhovnikov, da ta dela opravljajo duhovniki sami, do potrebne
usposobljenosti laikov za takšne odgovornosti. Gotovo bodo v prihodnosti ŽPS odigrali pomembno vlogo v delovanju Cerkve.
ŽPS je bil na Kapeli ustanovljen v času župnikovanja p. Nika Žvoklja. 28. 2. 1993, na 1. postno nedeljo, so bile volitve v prvi ŽPS,
katerega mandat je trajal do aprila 2000. V svet so bili izvoljeni
predstavniki župnijskega občestva (Edi Abram, Milka Abram, Jože
Bole, Zdenko Kuštrin, Radovan Ličen, Aleksandra Pirih, Stanislav
Šatej, Pavla Šaver, Matej Valič, Matija Vidrih in Janko Žvokelj) in
predstavniki skupin, ki so delovale v župniji (Martin Faganel in
Aljoša Pirjevec iz mladinske skupine, Hermina Kogoj, por. Ličen
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in Tomaž Slokar iz župnijskega pevskega zbora, Marjan Rupnik izmed ministrantov, Albina Boltar in Cvetka Marinič iz župnijske
Karitas ter Zdenka Furlan iz Frančiškove družine). V ŽPS je bila
vključena tudi samostanska družina (p. Niko Žvokelj, p. Hadrijan
Brajnik, p. Andrej Vovk, diakon br. Miha Kramli in katehistinja
Mirjam Žnidaršič). Na ustanovni seji smo izbrali tajništvo ŽPS, ki
skrbi za operativno delo in sklicevanje sej ter za izvrševanje sklepov. Za tajnika-zapisnikarja je bila izvoljena Aleksandra Pirih, za
člana tajništva Matija Vidrih, za predsednika ŽPS je bil po službeni dolžnosti imenovan župnik p. Niko Žvokelj.
V času prvega mandata ŽPS so nastale spremembe v članstvu. Brat
Miha je junija 1993 postal duhovnik in ostal na Kapeli za kaplana. V
decembru 1993 je župnik p. Niko imenoval Valentina Goljevščka za
člana ŽPS namesto pok. Stanislava Šateja. 8. avgusta 1995 smo se
poslovili od p. Nika Žvoklja in pozdravili novega župnika p. Mateja
Papeža, ki je prevzel tudi vodenje ŽPS. V avgustu 1996 nas je zapustil kaplan p. Miha Kramli; še prej je odšel p. Hadrijan.
Druge volitve ŽPS so bile 19. aprila 2000, in sicer v času župnikovanja p. Mateja Papeža. Izvoljeni oz. imenovani člani ŽPS za drugi
mandat so bili: p. Matej Papež, p. Andrej Vovk, Milka Abram, Mira
Bastjančič, Jože Bole, Zdenka Furlan, Branko Gorkič, Helena Ipavec,
Samo Juretič, Samo Kosmač, Julijan Kranjc, Tomaž Kulot, Martina
Madon, Aleksandra Pirih, Alenka Požar, Marjan Rupnik, Matej Valič, Sonja Valič, Matija Vidrih, Simon Vuga, Petra Zavrtanik, Mirjam Žnidaršič in Janko Žvokelj. V tajništvo ŽPS so bili izbrani: župnik p. Matej – predsednik, Janko Žvokelj – tajnik, Petra Zavrtanik
in Simon Vuga – člana ter Mira Bastjančič – zapisničarka. Župnik
p. Matej je vodil ŽPS do svojega odhoda s Kapele novembra 2001.
Nasledil ga je p. David Šrumpf. V januarju 2002 je prišel na Kapelo
še p. Mari Osredkar in tudi on se je vključil v delo ŽPS. V maju 2002
je p. David imenoval Uroša Medveščka kot predstavnika skavtov namesto Mateja Valiča, ki se je odselil iz Nove Gorice. Oktobra 2004 je
po odhodu p. Marija prišel na njegovo mesto p. Vid Lisjak.
Na tretjih volitvah v ŽPS 13. 2. 2005 pa so bili izvoljeni naslednji člani: Loredana Aucin, Mirjam Gorjan, Helena Ipavec, Samo Kosmač,
Tomaž Kulot, Ada Ličen, Radovan Ličen, p. Vid Lisjak (po funkciji),
Uroš Medvešček, Aleksandra Pirih, Alenka Požar, Tomaž Slokar, p.
David Šrumpf (po funkciji), Matija Vidrih, Ana Vončina in Leonarda Žvokelj. Na ustanovnem srečanju novega ŽPS 17. 3. 2005 smo
njegovi člani izvolili tajništvo: za predsednika p. Davida Šrumpfa,
za tajnika Matija Vidriha, za zapisničarko Loredano Aucin in za
člana tajništva Radovana Lična. Kot že v preteklih mandatih ŽPS
smo tudi tokrat poimenovali člane za posamezne skupine, in sicer
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Filip Aucin je bil
vedno na voljo za
vsakršno pomoč kostanjeviškim patrom,
nazadnje pri gradnji
ceste.

Br. Herman je bil
skoraj 25 let naš
»mežnar«: zakristan,
ključar, ministrant; z
vso skrbnostjo je bedel
nad samostanskim
posestvom, živino
in hlevom. Krašenje
cerkve je bilo njegovo
veselje in je pričevalo
o njegovi umetniški
žilici.
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za oznanjevanje, bogoslužje, karitas in gospodarski svet. V septembru je p. Vid Lisjak odšel v Ljubljano, na njegovo mesto pa je vstopil
p. Krizostom Komar, ki je prevzel vodenje ŽPS 1. 8. 2007, ko je bil
imenovan za župnika. Leta 2006 je p. David imenoval Mateja Berceta namesto Uroša Medveščka, ki se je odselil v Ljubljano.

Kronika omenja novo
električno napeljavo.
Delo je opravil
Ervin Sosič, ki je
desetletja napeljavo
tudi vzdrževal in po
potrebi preurejal ter
dopolnjeval.

Poslanstvo in delo Župnijskega pastoralnega sveta
“ŽPS je župnikovo posvetovalno in delovno telo, ki preučuje, načrtuje, usklajuje, spremlja in preverja izvajanje pastoralnega dela v
župniji” (1. člen statuta).
Da bi se raznovrstne naloge v župniji laže in uspešneje reševale, so
bile po določilih statuta iz članov ŽPS imenovane naslednje 4- do
6- članske komisije:
• komisija za oznanjevanje,
• komisija za bogoslužje,
• komisija za dobrodelnost in
• gospodarski svet.
Delo ŽPS naj bi se zaradi večje učinkovitosti v glavnem odvijalo v
zgoraj navedenih skupinah, njihovi voditelji pa naj bi na sejah ŽPS
poročali o delu svojih komisij in predlagali sklepe v potrditev. Žal
pa ni bilo vedno tako, zato smo imeli večkrat na dnevnem redu
“poživitev dela v komisijah”. V dosedanjem delovanju ŽPS je bilo
vendarle marsikaj sklenjenega in potem tudi storjenega. Seveda so
pri tem dali župniki s svojimi talenti in zagretostjo poseben pečat.
ŽPS se je sestajal po potrebi, trikrat do petkrat letno.
Člani ŽPS so poklicani, da na svoj način sodelujejo pri oznanjevanju z zglednim krščanskim življenjem, pomagajo pri velikih
praznovanjih cerkvenega leta (božič, velika noč), pri praznovanjih
župnije (prvo obhajilo, birma, župnijske obletnice, devetdnevnice,
srečanja mladih, bolnih in ostarelih, romanja, materinski oz. starševski dan, delavnice, žegnanja ...), pri zbiranju pomoči misijonarjem, pri razširjanju verskega tiska in podobno.
Na belo nedeljo 18. 4. 1993 je naša župnija praznovala 40. obletnico. Ker so bile priprave na praznovanje že v teku, se je na novo
ustanovljeni ŽPS takoj vključil v razna dela, npr. čiščenje cerkve in
okolice ter krašenje. Seveda je bila vrhunec praznovanja slovesna
sv. maša, ki jo je daroval p. provincial Polikarp Brolih skupaj s somaševalci. Pri bogoslužju so sodelovali tudi člani ŽPS z uvodnim
pozdravom, branjem beril in prošenj. Po končani daritvi se je praznovanje nadaljevalo z bratskim srečanjem zunaj cerkve.
Pomembna novost v l. 1994, za katero se je odločil ŽPS, je bila
prestavitev vstajenjske procesije z velikonočne vigilije (velike sobote zvečer) na velikonočno jutro. Med župljani je bila sprememba
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ugodno sprejeta in vsako leto prihajajo v velikem številu k procesiji
v čast Kristusovemu vstajenju.
Prvo sveto obhajilo in sv. birma pomenita za družine in župnijo
praznik. V priprave za čim lepše praznovanje teh dveh zakramentov se je vključil tudi ŽPS. Lepo in prav je, da se poleg otrok duhovno pripravljajo na ta praznovanja tudi njihovi starši ter ostali župljani. V ta namen je p. Miha Kramli v l. 1994, 1995 in 1996 poživil
izobraževanje odraslih in mladine; nekaj predavanj je pripravil
sam, nekaj pa s pomočjo povabljenih gostov. Njihova vsebina je bila
posvečena družinski in šolski vzgoji ter medsebojnim odnosom v
družini in šoli, odnosom med Cerkvijo in družbo ter kristjani in
družbo ter delovanju Svetega Duha. Med gosti so bili: dr. Angelca
Žerovnik, dr. Borut Košir, p. Christian Gostečnik, p. Lojze Markelj,
dr. Stanko Gerjolj, dr. Bogdan Dolenc in dr. Ciril Sorč.
Posebna zahvala gre tudi p. Andreju Vovku za organizirane biblične večere enkrat mesečno v pastoralnem l. 1995/96. Začel je z razlago Markovega evangelija. Na žalost se ti večeri v naslednjem letu
niso nadaljevali.
Po odhodu p. Miha Kramlija je delo na področju izobraževanja
odraslih zastalo. Delo z mladimi je nadaljeval frančiškanski bogoslovec - diakon, ki je konec tedna prihajal iz Ljubljane. Žal se je
v tem času obisk rednih obiskovalcev mladinskega verouka zelo
zmanjšal. ŽPS je iskal rešitve v poživitvi izobraževanja župljanov,
predvsem mladih, a tudi odraslih, tako da bi prišlo do sodelovanja z župnijo Kristusa Odrešenika, toda do pravih sadov ni prišlo.
Na novo je začel z mladinsko pastoralo p. Mari Osredkar, ki je v l.
2002/03 organiziral tudi tedenska srečanja za odrasle in je z njimi
nadaljeval do svojega odhoda, do septembra 2004. Zaradi zanimivih tem in dobre priprave so bila njegova srečanja odmevna in so
privabila relativno precej obiskovalcev. L. 2005 smo si “privoščili”
malo predaha, potem pa je v začetku l. 2006 pričel p. Krizostom z
biblično skupino in z delom nadaljeval v naslednjem letu. Upajmo,
da bo zanimanje za biblična srečanja tudi v prihodnje.
Za duhovno rast članov ŽPS je bilo pripravljenih troje celodnevnih
srečanj: l. 1994 pod vodstvom p. Andreja Vovka, v l. 1995 sta bila
povabljena p. Pavle Jakop in novinarka RTV Marjana Lavrič, oboje
na Kapeli; v postnem času l. 2001 pa na Sveti Gori s p. Bernardom
Goličnikom. Teme so bile: vloga ŽPS, odnos kristjan - družba in
smisel posta. V l. 1994 in 1996 se je ŽPS srečal s frančiškanskim
provincialom p. Polikarpom Brolihom, ko je na Kapeli opravljal
vizitacijo, v l. 2000 pa z g. škofom Metodom Pirihom, ko je le-ta
obiskal župnijo in podelil zakrament sv. birme, pozneje tudi z novim frančiškanskim provincialom p. Viktorjem Papežem.
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Učo Bednar pri
varilskem delu.
Povezan skoraj z
vsem, kar je bilo v
zadnjih desetletjih v
cerkvi in v samostanu
kovinskega,
narejenega ali
preurejenega.
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Skoraj 40 let je skrbela
za čistočo in urejenost
cerkve ter samostana
Valerija Trpin.
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V času od 29. avgusta do 26. decembra 1997 je po Sloveniji potoval
kip Marije romarice iz Fatime. Župnija Kapela je sprejela kip prav
zadnji dan za slovo (26. 12. ob 18. uri). Obisk fatimske Marije je imel
velik odmev med župljani kot tudi verniki iz bližnjih župnij. Ganjenost in zaupna predanost Mariji je odsevala z obrazov obiskovalcev.
Člani ŽPS so skupaj z župnikom p. Matejem, pevci ter mladinsko
skupino pripravili celonočno bedenje: s sveto mašo smo pričeli in
zaključili češčenje, vmes so sledile molitve in premišljevanja; ob 5.
uri zjutraj 27. 12. so kip prevzeli verniki iz sosednje Gorice.
V l. 1997 je ŽPS na eni izmed sej izrazil željo, da bi v župniji pripravili misijon v novembru ali v postnem času l. 1998. Župnik p.
Matej je povedal, da se v l. 1998 pripravlja dekanijski misijon. Ker
pa do dekanijskega misijona ni prišlo, so se duhovniki treh mestnih župnij Nove Gorice (Kapele, Kristusa Odrešenika in Solkana)
dogovorili, da na pragu novega tisočletja pripravijo novogoriški
mestni misijon z namenom, da bi verniki poživili in poglobili
svojo vero, utrdili medsebojne vezi ter bolj dejavno živeli v cerkvi
in svetu. Leta 1999 je v času priprave na misijon prišlo do večje
povezave med novogoriškimi župnijami. ŽPS vseh treh župnij so
se dvakrat srečali pri Kristusu Odrešeniku in obravnavali predlog o poteku misijona. Misijon, ki si je izbral za vodilo Slomškovo
misel “Sveta vera bodi Vam luč!”, je potekal v času od 12. do 21.
novembra 1999, ločeno po župnijah. Začetek misijona je bil skupen, in sicer v cerkvi Kristusa Odrešenika s predstavitvijo vseh
misijonarjev in slovesno mašo, ki jo je daroval g. škof Metod Pirih.
Dve srečanji za posamezne skupine (mladi, starši ...) sta bili skupni za vse tri župnije pri Kristusu Odrešeniku; za mlade je bil gost
večera p. Christian Gostečnik, za starše pa ga. Marinka Pahole.
Dve predavanji – okrogli mizi, prav tako z gostoma (dr. Anton
Jamnik, nadškof dr. Franc Perko), sta bili organizirani v KD Nova
Gorica. Tudi člani ŽPS so imeli posebno skupno srečanje z misijonarjem g. Alfonzom Grojzdekom, ki je budil duha in vlival voljo
za odgovorno delo v dobro celi župniji ter orisal lik člana ŽPS-ja.
V vsaki župniji sta bila dva misijonarja: na Kapeli sta misijonarila
frančiškova brata p. Marjan Čuden in p. Niko Žvokelj. V svojih
misijonskih govorih sta odkrivala resnico o Jezusu Kristusu in
bodrila zaupanje v Božjo ljubezen. Pripravila sta srečanja, združena s sv. mašo ali brez nje, s predšolskimi otroki, šolarji, birmanci
in katehistinjami, mladinci in študenti, starši, zakonci ter pevci.
Posebno spokorno bogoslužje sta pripravila za bolne, invalide in
ostarele v cerkvi na Kapeli ter v Domu za starejše občane. Vsa srečanja z misijonarjema so bila dobro obiskana in samo upati je, da
njun trud ni bil zaman.
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“Prisrčna hvala, draga misijonarja, p. Marjan in p. Niko, za vajino
vztrajno nagovarjanje ... Upajmo, da sta nam kot dobra Kristusova sejalca preorala ledino naših src in posejala nekaj semena Božje
ljubezni. Naj ležejo v naša srca vajine besede, ´kako ubijamo tudi z
jezikom in kako lahko potone naš čolnič, če z njega ne odvržemo
skalo greha; tudi majhni kamenčki naših slabosti se zmorejo zlepiti
v ogromno skalo, če jih pustimo usedati se drug na drugega; bolje je,
da se sončimo v Božji ljubezni in z njo ogrevamo tudi druge ...´”.
Misijon je bil velik dogodek za mesto Nova Gorica in okolico. Bil
je javno odmeven, saj so se misijonarji predstavili na TV Primorka,
radiu Ognjišče in Robin. Po končanem misijonu so se sestali na
Kapeli vsi trije ŽPS skupaj z duhovniki, da bi podali nekaj misli o
uspehu misijona in zastavili načrte za skupne naloge v bližnji prihodnosti. Ugotovili so, da so bila srečanja z misijonarji dobro obiskana; posebno razveseljiv je bil velik obisk otrok in število opravljenih spovedi. Obiskali so nekaj družin, starejših ter bolnih župljanov
na domu. Zagotovo se je močno čutilo, da so vsi župljani mesta
Nova Gorica eno občestvo. Sadovi misijona bodo, upajmo, vidni,
vendar šele čez nekaj časa. Eden od njih bi bil gotovo sodelovanje
vseh treh ŽPS pri programih, ki so za vse tri župnije lahko skupni,
kot npr. programi za mlade, izobraževanje odraslih, praznovanja
(npr. dan družine, jubileji ...), duhovne vaje za člane ŽPS.
Od 14. 3. do 17. 3. 2002 je bila obnova mestnega misijona pod
geslom “Glejte, kako nas ima rad!”.
Misijon je potekal prav tako ločeno po župnijah pod vodstvom
enega misijonarja iz prvega misijona. Izjemoma je naša župnija gostila dva misijonarja, in sicer p. Marjana Čudna ter p. Krizostoma
Komarja, ki je nadomestil p. Nika Žvoklja. Razveseljivo je, da se je
v misijon vključila tudi župnija Kromberk.
Povezanost med župljani in občutek pripadnosti župnijski skupnosti je eden glavnih pokazateljev medsebojnih odnosov. To je imel v
mislih ŽPS, ko se je odločil, da povabi p. Rafka Slejka in p. Andreja
Vugo, nekdanja župljana in novomašnika Kapele. Povabilu sta se
oba radovoljno odzvala; tako smo gostili p. Andreja Vugo na belo
nedeljo 2002, ko župnija Kapela obhaja zunanjo slovesnost župnijskega praznika Gospodovega oznanjenja, p. Rafka Slejka pa na
Frančiškovo nedeljo v mesecu oktobru 2002, ko je v župniji celodnevno češčenje sv. Rešnjega telesa.
Naglica in individualizem modernega časa neizogibno vplivata
tudi na utrip župnije, kjer se župljani premalo družijo ali skoraj
ne poznajo. Da bi te hibe vsaj zmanjšali, je ŽPS spodbudil organizacijo župnijskega piknika ob koncu pastoralnega leta v mesecu
juniju. Prvič je bil organiziran l. 2003 na Trnovem, vsa naslednja
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leta pa ob reki Soči v Prilesju. Da bi bila srečanja čim bolj prijetna,
pripravi organizacijski odbor srečolov in družabne igre, kar vnese med udeležence sproščenost in veselje, ob hrani se udeleženci
okrepčajo in dodatno povežejo, sveta maša pa v vzdušje prinese še
občutje Božje bližine. K večjemu sodelovanju predvsem mladih naj
bi doprineslo kresovanje, ki so ga pripravili skavti v l. 2005 in 2006
na predvečer dneva državnosti. Tudi v bodoče bo treba iskati, kako
bi te oblike druženja ohranili, poživili in iskali še druge načine, povezovanja župljanov v prijateljsko skupnost.
Skrb ŽPS je tudi lepo bogoslužje in urejen bogoslužni prostor.
Po bogoslužnih znamenjih in obhajanju bogoslužja se človek odpira skrivnostni navzočnosti Boga med ljudmi. Člani ŽPS morajo pri
vernikih vzbuditi pripravljenost za sodelovanje pri mašah, molitvenih srečanjih in verskih prireditvah, saj se le tako lahko razodeva Cerkev kot Božje ljudstvo, kjer vsak s svojimi talenti doprinese k
lepšemu češčenju Boga. Pevci, ministranti in bralci beril odigrajo
pomembno vlogo. Razveseljivo je, da je po nekajkratnih poizkusih
končno zaživela v letu 2001 skupina bralcev Božje besede, ki od takrat sodeluje pri vseh nedeljskih in prazničnih mašah. Za pripravo
razporeda bralcev skrbi članica ŽPS Alenka Požar.
ŽPS je prisluhnil željam nekaterih župljanov, da se je oktobra 2004
začelo s češčenjem sv. Rešnjega telesa vsak četrtek pol ure pred
večerno sveto mašo: pri molitveni uri vsak prvi četrtek prosimo za
duhovne poklice, ostale tri četrtke pa imamo molitev v tišini.
ŽPS naj bo odprt za nudenje pomoči vsem potrebnim v župniji
(služenje ljudem v stiski), pa naj gre za pomoč bolnikom, žrtvam
raznih zasvojenosti, ostarelim, socialno šibkim, priseljencem,
beguncem in drugim. To področje obvladuje pod okriljem župnijske Karitas komisija za dobrodelnost, ki enkrat letno pripravi poročilo za ŽPS.
Ravno tako se mora ŽPS aktivno vključiti v reševanje gospodarskih in finančnih zadev župnije, kamor sodi tudi skrb za
urejenost cerkvenih prostorov in skrb za duhovnike v župniji (finančno stanje, zdravje, počutje ...). Za to področje je zadolžen
gospodarski svet. V letih 1993, 1994, 1995 (v času župnikovanja
p. Nika Žvoklja) je bila opravljena obnova oken in strehe cerkve,
župnijskih prostorov (učilnice, pisarna), izdelava in vgradnja
dveh spovednic; v letih 1996, 1997 (v času župnikovanja p. Mateja Papeža) pa obnova fasade severnega dela cerkve. V zvezi s pripravo na praznovanje 50-letnice župnije Kapela je ŽPS razpravljal tudi o beljenju notranjosti cerkve in zamenjavi razsvetljave,
vendar je sklenil, da se to prenese na poznejši čas. Za nekatera
redna dela v župniji si ŽPS prizadeva vključiti čim več vernikov-
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prostovoljcev k sodelovanju. Organizirano je bilo redno čiščenje
cerkve, učilnic in cerkvene okolice. Žal so pri organiziranju čiščenja cerkve bile nekajletne težave.
V l. 2002 je ŽPS med drugim začel s pripravami na praznovanje
50. obletnice župnije. Prvi planirani datum zaključne slovesnosti
je bil postavljen na belo nedeljo l. 2003, ko župnija Kapela obhaja
zunanjo slovesnost župnijskega praznika Gospodovega oznanjenja.
Kasneje je bil datum praznovanja prestavljen na 16. 11. 2003, ker
je bil na ta dan pred 50 leti dotedanji samostojni vikariat povzdignjen v župnijo Nova Gorica – Kapela. Slovesno zahvalno mašo je
daroval koprski škof msgr. Metod Pirih.
Medžupnijsko sodelovanje
V času priprave na Prvi plenarni zbor Cerkve na Slovenskem (sinoda)
je bil 20. 3. 1999 organiziran dekanijski sinodalni dan v prostorih
župnije Kristusa Odrešenika, ki se ga je udeležilo šest članov našega
ŽPS-ja. Najprej je članica tajništva sinode predstavila opravljeno delo
in načrte. V nadaljevanju so udeleženci v šestih skupinah obravnavali gradivo “Izberi življenje”, ki ga je pripravilo tajništvo sinode in
omogočilo dajanje pripomb in predlogov. Teme so obsegale področja
oznanjevanja, kateheze, vzgoje, bogoslužja, sredstev obveščanja, odnosov Cerkev – družba in kristjan – družba, gospodarskih zadev in
drugo. Naj povemo, da je bil Sklepni dokument Plenarnega zbora
Cerkve na Slovenskem slovesno razglašen na Brezjah 18. 5. 2002.
Po Mestnem misijonu se je nadaljevalo sodelovanje med ŽPS mestnih župnij Kapele, Kristusa Odrešenika, Solkana in Kromberka, ki
se je pridružil kasneje. Po drugih volitvah članov ŽPS (19. 4. 2000) je
bilo ustanovljeno tajništvo Mestnih ŽPS; iz ŽPS Kapela je bil imenovan Janko Žvokelj. Prednostna
naloga, ki si jo je zastavilo tajništvo Mestnih ŽPS je bila priprava
skupnega glasila ter odprtje sprejemnega središča s svetovalnico v
Solkanu.
Glasilo župnij Kapela, Kristus
Odrešenik, Kromberk in Solkan,
z naslovom “Oznanila”, so začela
izhajati v postnem času 2001; sčasoma so se v skupnosti prijela in
dosegla svoj namen. V l. 2003 je
pristopila k skupnemu glasilu še
župnija Šempas, pozneje še Osek. Pogled s Kostanjevice proti Oslavju
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Svetovalnica za ljudi v težavah je v Solkanu začela delovati v začetku leta 2001 pod okriljem Škofijske Karitas, in sicer kot odziv
Cerkve na potrebe družbe v sedanjem času. V delo so se vključili
prostovoljci, ki so v pomoč psihologu. Ta oblika pomoči ni zaživela
iz več vzrokov in se je opustila.
V maju 2000 so se člani Mestnih ŽPS srečali z g. škofom Metodom
Pirihom pri Kristusu Odrešeniku. G. škof je zastavljeno sodelovanje pohvalil in v vzpodbudo povedal nekaj besed za uspešno delo.
23. 9. 2000 je bilo skupno celodnevno duhovno srečanje, prav tako
pri Kristusu Odrešeniku, na katerem je g. Ivan Albreht spregovoril
o krizi vrednot, krizi v Cerkvi, različnih duhovnih gibanjih v Cerkvi ter o nalogah kristjanov in ŽPS. Med razpravo je prav naš ŽPS
dal pobudo o izbiri skupnega zavetnika novogoriških župnij, kar
naj bo tudi ena izmed nalog v prihodnosti.
Po tretjih volitvah v ŽPS l. 2005 je bil ustanovljen Okrožni pastoralni svet, v katerega so vključeni predstavniki župnijskih svetov Kapele, Kristusa Odrešenika, Kromberka, Oseka, Solkana in
Šempasa. Združitev moči v tem svetu, ki vključuje raznovrstnost
talentov in večje število pripravljenih za delo pri skupnem verskem
delovanju, lahko prispeva k hitrejšemu reševanju skupnih župnijskih problemov ali omogoči skupne dejavnosti, vendar bi se zaradi
neizkušenosti takega sodelovanja morali vsi še učiti. Sodelovanje
se je že začelo pri poskusni skupni mladinski pastorali, pri organiziranju počitniških oratorijev, pri priložnostnih delavnicah, pri
organiziranju adventnih in postnih predavanj in morda še kje.
Zaključek
V svojem petnajstletnem delovanju je ŽPS Kapela premagal svoje
uvajalno obdobje in z nekaterimi deli dokazal upravičenost in potrebnost svojega delovanja. Gotovo pa bo poleg truda še potrebno
tudi učenje in iznajdljivost. Upajmo, da se bo zaradi pridobljenih
izkušenj ŽPS znal v prihodnosti odzivati potrebam svoje župnije.
Pri delu naj ga vodi Sveti Duh in mu vliva modrost in pogum pri
odgovarjanju na Božji klic. Naš cilj naj bi bil isti, kot ga vsebuje
Sklepni dokument Plenarnega zbora Cerkve na Slovenskem (426
in 428, str. 166 - 168):

Župnija naj postane kraj žive vere, kjer se učinkovitost pristnih
krščanskih odnosov pokaže v vsakdanjem življenju. Župnija
naj bo kraj, kjer je vernik doma in se počuti sprejetega .... Skupnosti, ki gradijo na evangeljskih vrednotah in predvsem na Jezusovi navzočnosti med njimi, so ljudem velika opora v rasti
njihove osebne vere, pa tudi v medsebojni pomoči.

Freska na levi strani glavne ladje, ki prikazuje Darovanje Device Marije
- naslikal Leonardo Rigo, 1884

Nadangel Gabrijel nad milostno podobo Marije v mogočnem zaključku glavnega
oltarja z napisom Pozdravljena milosti polna
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Mirjam Brecelj
VEROUK - »NAUK« - KATEHEZA
V NAŠI ŽUPNIJI

E

no najpomembnejših poslanstev vsake župnije je gotovo
kateheza oz. poučevanje verouka. Po katehezah poteka krščanska vzgoja mladih generacij in priprava na prejem zakramentov krščanskega uvajanja. Morda je tudi ta samoumevnost
kateheze v župniji vzrok, da se v prvih letih po nastanku vikariata
in župnije verouk skoraj ne omenja.
Samostani oz. župnije Slovenske frančiškanske province sv. Križa so pošiljale statistiko svojemu redovnemu vodstvu in podatki
so bili objavljeni v internem glasilu Poročila. Zahvaljujoč tem podatkom dobimo prve informacije o obsegu verouka v naši župniji
za leto 1954, ko je navedeno število katehez, torej veroučnih ur v
tistem letu. Prve podatke o številu veroučencev dobimo šele v Katehetskem poročilu oz. statistiki za leto 1966/67.
Učitelji verouka so bili prvih trideset let izključno duhovniki: župnik, kaplani in drugi duhovniki, ki so živeli v samostanu, četudi
niso imeli pastoralnega dekreta. Ker je bil v našem samostanu dol-

Sveto obhajilo leta 1956

Prvoobhajanci l. 1965

Prvoobhajanci »podružnične veroučne šole« v Stari Gori s p. Matejem
24. 5. 1970
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ga leta noviciat (spoznavanje reda in redovnih pravil kandidatov za
vstop v frančiškansko skupnost), je bil voditelj noviciata oz. magister vedno vključen tudi v katehetsko delo. Vse do leta 1971 sta bila
vedno dva kateheta, pozneje pa običajno trije. Od leta 1989 so bili
vključeni v katehezo tudi diakoni, ki so bili na Kostanjevici duhovni pomočniki v zadnjem letu svojega teološkega študija.
Da pa poučevanje verouka ni bilo vselej tako preprosto, kot je danes, nam govori tudi izkušnja »podružnične veroučne šole« v Stari
Gori.
Gospa Pavla Šaver iz Stare Gore se še danes dobro spominja dneva,
ko je k njim domov prišel p. Andrej Vovk, ki je bil na Kostanjevici
takrat župnik, s predlogom, da bi otroke iz njihove soseske poučeval verouk na njihovem domu. Bilo je leta 1969 in takratne razmere
niso dopuščale, da bi otroke, ki so obiskovali podružnično šolo na
Ajševici, vozili k verouku v župnijske prostore, saj avtomobilskih
prevozov skoraj ni bilo, avtobusne povezave z Novo Gorico pa so
jim to onemogočale.
Z možem Jožefom sta z veseljem sprejela njegov predlog, saj sta se
zavedala, da bodo njihovi otroci le tako prišli do potrebnega verouka in zakramentov. P. Andrej je to odločitev sporočil tudi na občino in tam so zahtevali, da so prostori primerni in dostop varen,
tako sta vso odgovornost za otroke sprejela na svoja ramena.
V njihovi hiši je v začasni veroučni učilnici verouk enkrat tedensko
obiskovalo okrog 30 otrok iz naselij Ajševica, Stara Gora in Rožna
Dolina. Otroci so bili razporejeni po razredih, kot so obiskovali
tudi šolski pouk in so začenjali z veroukom po opravljenih šolskih
obveznostih. Prihajali so vsi otroci, od predšolskih do konca osemletke, našli pa so se tudi starejši fantje , ki so z veseljem prisluhnili
patrom po končanem verouku za otroke. S »podružničnim verou-

Veroučenci p. Andreja

Verouk - "nauk" - kateheza v naši župniji

P. Filip z veroukarji na samostanskem vrtu
kom« je začel p. Matej Papež, ki je bil takrat kaplan, potem pa so se
vrstili p. Filip Rupnik, p. Lojze Kos in p. Anton Jerman.
Tako je bilo vse do marca 1975, ko je na nenapovedan »obisk« prišel občinski uslužbenec in jim prepovedal nadaljevanje verouka.
Ker moža Jožefa takrat ni bilo doma, ga je poiskal kar v službi in
mu jasno povedal, da mora patrom in otrokom odpovedati gostoljubje, sicer ga čaka zapor.
Ob tako jasni prepovedi jima ni preostalo drugega, kot da sprejmeta
zahtevano. Gospa Pavla je v nedeljo po maši patru s težkim srcem povedala, da morajo z veroukom na njihovem domu prenehati. To se je
zgodilo konec marca 1975, deset dni pred birmo. Po tem so se dogovorili, da bodo otroci obiskovali verouk ob sobotah dopoldne na Kostanjevici, ko je bil dela prost dan in je bilo lažje najti rešitev za prevoz.
Vendar težav s tem še ni bilo konec, saj se je večkrat zgodilo, da na avtobusnem postajališču na Ajševici avtobus sploh ni ustavil in tako je bila
veroučna ura izgubljena, ker so bili otroci prisiljeni ostati doma.
Katehetska poročila ali katehetsko statistiko so v župniji pričeli voditi sredi šestdesetih let. V arhivu župnije je ohranjeno poročilo za
veroučno leto 1966/67. Ta statistika navaja rubriko »število katehetov«. Naslednje leto je v oklepaju dodano »tudi katehistinje«. Tako
ostane do leta 1972, ko je bilo potrebno vpisati tudi njihova imena,
v posebni rubriki pa navesti tudi »kat. pomočnike«. V poročilu za
veroučno leto 1975/76 je napisana kot katehistinja Kristina (priimek ni naveden), ki je imela eno uro verouka tedensko za predšolske otroke. Kristina Jerebic por. Ferfolja je bila prva diplomirana
katehistinja na Kostanjevici. Diplomirala je l. 1971 na Katehetskem
institutu teološke fakultete v Zagrebu in je na Kostanjevici poučevala samo to šolsko leto.
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Na spremenjenem obrazcu leta 1979/80 je katehetska rubrika predpostavljala izraz »sodelavci (red., laik)«. V poročilu za šolsko leto
1987/88 je vpisana naša prva katehistinja z zaključeno katehetsko
šolo in kanoničnim poslanstvom Mirjam Žnidaršič z dvema urama verouka tedensko. Do veroučnega leta 1996/1997 je bila edina v
naši župniji in je poučevala dve do štiri ure verouka tedensko. Število katehistinj se je povečalo v letih 1997/98, ko so se pridružile še:
Mirjam Čuk, Helena Ipavec, Blanka Ipavec in Nataša Pavlin – imele
so po eno ali dve uri verouka tedensko, vsaka po en veroučni razred.
Vse naštete še danes zvesto opravljajo svojo katehetsko službo. Leta
2000 se jim je pridružila Alenka Grobiša, leto kasneje je pomagal
pri katehezi Robert Rolih, ki je pri nas ostal samo eno leto. Petra Zavrtanik in Stojan Kravos sta pomnožila katehetske vrste leta
2002, za eno leto je priskočila na pomoč tudi slušateljica teološke
šole Nataša Lisjak, v l. 2006 pa sta se pridružili še Leonarda Slejko
Žvokelj in Martina Madon.
V veroučnem letu 2003/2004 je 10 laičnih katehetskih sodelavk in
sodelavcev (vključno z dvema, ki v tem šolskem letu nimata verouka), od tega jih ima 8 končano Teološko-pastoralno šolo in kanonično poslanstvo.

Prvoobhajanci
Slovesnost prvega svetega obhajila je za vsakega
otroka lepo, pomembno in prav tako nepozabno
doživetje. Zato so se vsa leta še posebej potrudili s
pripravo na prejem tega zakramenta kakor tudi na
zunanje praznovanje, ki praznik polepša.
P. Jože Urbanija je v dogovoru s starši v drugem
polletju veroučnega leta 1986/87 uvedel tedensko
dodatno uro kateheze, da so se z otroki neposredno pripravljali na prejem zakramenta sv. pokore in
sv. obhajila.
Slovesno praznovanje pa ni popolno brez lepega
petja. Za to je ves čas skrbela organistka Terezika
Paljk, skupaj z otroki se je veselila tega dogodka in
se z njimi pripravljala. Tako so se prvoobhajanci pod
njenim vodstvom naučili številnih pesmi, ki so jih v
glavnih mašnih delih peli na praznični dan.
Za prvo obhajilo leta 1987 je p. Jože prosil Martino
Kuštrin in Tadejo Lavrenčič za pomoč pri izvedbi
praznovanja. Obe dekleti sta se vabilu z veseljem
odzvali in njuna naloga se je pričela teden dni pred
praznikom. Prvoobhajance sta tudi naučili, kako
P. Peter Vrtačič in veseli otroci
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najlepše in najbolj spoštljivo prejeti Jezusa v sv. hostiji, kar je bilo
za otroke posebno doživetje. Martina in Tadeja sta pomagali tudi
pri pogostitvi v samostanski dvorani in skrbeli, da je vse potekalo
v redu. Ko je Tadeja odšla, je na njeno mesto za nekaj časa stopila Nataša Pavlin. Leta 1994 je pevski del priprave prevzela Blanka
Ipavec in tako enkrat tedensko od marca do praznika z otroki pilila najlepše prvoobhajilne pesmi. Na praznično nedeljo je Blanki
priskočila na pomoč Mirjam Čuk. Od tega leta naprej sta skupaj
skrbeli, da je bil ta dan tudi po tehnični plati pripravljen v najlepšem redu.
Ker tako velik praznik, kot je prvo sveto obhajilo, v srcih otrok, njihovih družin in župnije še dolgo odmeva, se je p. Niko Žvokelj leta
1993 odločil za zahvalno romanje k Novi Štifti na Dolenjskem. Romali so prvoobhajanci in njihove družine, poleg zahvalne sv. maše
pa so bili deležni še piknika in veselega popoldneva. Tradicijo je
nadaljeval tudi p. Matej Papež do leta 1999, potem pa so se zaradi
organizacijskih težav odločili za bližjo romarsko pot – Sveto Goro.
Tako so prvoobhajanci tudi letos romali k Svetogorski Kraljici v
zahvalo za prejem sv. Rešnjega Telesa in s priprošnjo za trajno zvestobo Jezusu.
Šmarnična pobožnost je ena najstarejših, zelo priljubljenih in gotovo
najbolj prisrčnih. Zato so se v Marijinem mesecu okrog njenega oltarja zbirali tudi prvoobhajanci. Dokler je bil praznik prvega sv. obhajila v mesecu juniju, je bilo obiskovanje šmarnic tudi neposredna
priprava na prejem zakramenta. Kasneje so sveto
obhajilo prenesli v maj, dejavno sodelovanje obhajancev, predvsem s petjem, pa je pomenilo zahvalo
za prejete milosti. Otroci so se šmarničnih pobožnosti z veseljem udeleževali, vsako leto jih je k obisku nagovarjala tudi spodbuda v obliki nalepk ali sestavljanka, ki se je dograjevala do konca meseca. Za
zvesto obiskovanje šmarnic je bila pripravljena celo
majhna nagrada, ki so jo otroci dobili ob zaključku
veroučnega leta.
Mavrična jata
V času, ko je revijo Mavrica urejal g. Jože Bertoncelj, so po slovenskih župnijah zaživele skupine z
imenom 'mavrična jata'. Spodbude so dobivale v
Mavrici, ki je priporočala skupno reševanje nalog
mavričnih veroučnih iger.
Tudi na Kostanjevici so se predvsem dekleta začela
zbirati kot »mavrična jata«. Poimenovali so jo po
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sončnici, roži, ki se vedno obrača za soncem. Njihova velika želja je
bila podobna - vedno se obračati za Soncem – Bogom. Skupno so
pripravljale prispevke za Mavrico, veliko časa pa je ostalo tudi za pogovor o najrazličnejših temah. Žal jim ni uspelo dobiti stalnega duhovnega voditelja, tako da so same orale ledino. Iz nekaj navdušenk
je nastala skupina, ki so jo oblikovale: Sara Brecelj, Alenka Černe,
Anka Dornik, Vasilija Dornik, Barbara Kogoj, Martina Kuštrin, Barbara Marcina, Danijela Prinčič, Barbara Slokar, Davorina Vuga in
morda še kdo. Vztrajale so približno dve leti. Višek so bile zelo lepo
doživete duhovne vaje na Sv. Gori, ki jih je vodil p. Marko Novak.
V tem obdobju so se zagotovo naučile samostojnosti, gojile so
vztrajnost, zagnanost in samoiniciativnost, kar je bila tudi dobra
podlaga za zorenje v veri, saj je v času delovanja mavrične jate veči
na prejela tudi zakrament potrditve v veri – sv. birmo.

Na duhovnih vajah s p. Markom na Sveti Gori
Birmanske skupine
S prihodom p. Marka Novaka kot magistra novincev v samostanu
leta 1983 so zaživele tudi nekatere skupine, ki jih prej na Kostanjevici ni bilo. Tako so prve birmanske skupine pričele s pripravo na
birmo leta 1984. K sodelovanju je povabil Danico Dornik, Marjetko
Brecelj, Marto Slokar in Marico Erman, ki so na zakrament potrditve v veri pripravljale veroučence šestega razreda, sedmi in osmi
razred pa so si v skupine od 8-10 otrok porazdelili p. Marko Novak,
br. Patricij Praznik in Damjan Pavšič.
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Birmanci l. 1996
Po odhodu p. Marka je skrb za birmance prevzel p. Vili Pustoslemšek, vendar posebnih birmanskih skupin z animatorji ni bilo. Po
birmi pa je bilo zahvalno romanje v Novo Štifto na Dolenjskem.
Jeseni leta 1991 je bil na Kapelo kot duhovni pomočnik nastavljen
br. Miha Kramli, ki je meseca novembra povabil k sodelovanju kar
trinajst sodelavcev, ki so mu pomagali pri oblikovanju birmanskih
skupin: Milko in Edija Abrama, Mirjam Čuk, Heleno Ipavec, Evo
Mignozzi, Andrejo, Natašo in Silvo Pavlin, Sonjo Valič, Mojco
Zega ter Leonardo in Janka Žvoklja. V postnem času leta 1992 so
za pripravo na birmo poromali s p. Andrejem Vovkom na Sveto
Goro, na župnijski praznik (na belo nedeljo) pa jih je potrdil v veri
g. škof Metod Pirih.
Način priprave na birmo se je ponovno spremenil, ko je p. Miha
Kramli leta 1996 birmance razdelil v tri skupine. Vodili so jih Nataša Pavlin, Klemen Krševan in Loredana Aucin. Voditelji so se dobivali po potrebi, skupno so določali teme iz gradiva za birmanske
voditelje in izmenjavali izkušnje. Prebirali so tudi svetovano dodatno gradivo, ki jim je pomagalo pri srečevanju. Skupaj so reševali razna vprašanja, ki se odpirajo pri vodenju takih skupin. V skupinah je
bilo od 8 -10 birmancev.
Čez štiri leta so se dotedanjim voditeljem pridružili novi, tokrat pod
vodstvom p. Mateja Papeža. Srečevali so se enkrat mesečno ali po
potrebi. Naj jih naštejem: Davorina Vuga, Milka Abram, Edi Abram,
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Mladi v Stični leta 1996
Klara Vidrih, Nevenka Bavčar, Alenka Bole, Petra Zavrtanik, Julijan
Kranjc, Mirjam Žnidaršič in br. Miran Vidic. Velikost skupin se ni
spreminjala, saj je, sodeč po predhodnih izkušnjah, delo v taki skupini
najbolj učinkovito. Birmanci so po prejetju zakramenta poromali skupaj z botri, starši in voditelji na Sv. Goro.
V jubilejnem letu 2000 se je ustaljeni red priprave na birmo nadaljeval, voditelji so ostali isti, zaradi obveznosti nekaterih se je to
število celo zmanjšalo, tako da je bilo samo šest skupin. Prvič so
bile organizirane duhovne vaje za birmance v domu duhovnih vaj
na Klancu pri Kozini. Vodil jih je p. Andrej Vuga.
Po dogovoru z dekanijskimi duhovniki se je uveljavljeni red podeljevanja zakramenta svete birme na vsaka štiri leta spremenil. Odločili so se za poenotenje praznovanja na vsaki dve leti. Tako je bila
naslednja birma leta 2002, vodenje animatorjev pa je prevzela s.
Tatjana Lukner, ki je z novo ustanovljeno skupnostjo Malih sester
sv. Frančiška prišla leto prej na Sv. Goro. S številnimi izkušnjami
vodenja različnih skupin je navdušila tudi naše animatorje: Loredano Aucin, Nevenko Bavčar, Andreja Humarja, Barbaro Kogoj,
Uroša in Alenko Medvešček, Kristino Škibin, Natašo Lisjak, Davorino Vuga, Petro Zavrtanik ter Janka in Leonardo Žvokelj.
Skupaj so se srečevali enkrat tedensko, se pogovarjali, pripravljali
kateheze, izmenjavali izkušnje in reševali težave, ki so se pojavljale.
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Otroci s Heleno Ipavec izdelujejo rožne venčke
Veroučne delavnice
Ko so se katehistinje skupaj s patri dogovarjale za razne dejavnosti
otrok izven verouka, se jim je zdelo zelo primerno, da bi otroke
vključile v živo življenje župnije, ne samo s prisotnostjo pri nedeljskih ali prazničnih mašah, temveč tudi na drugih področjih.
Pri verouku so se srečevali s pojmom dobrodelnosti in kako to udejanjiti izven sten veroučne učilnice. Odločili so se, da vsaj za velike
praznike v cerkvenem letu naredijo veselje nekomu, ki ga je najbolj
potreben. Izbrali so oskrbovance v Domu upokojencev in tako so
za miklavževo 1998 pripravili okrog 230 priročnih darilc in jih nesli oskrbovancem.

Adventna delavnica – izdelujemo adventne venčke
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Za razdelitev daril so prosili Miklavža in temu vabilu se je v njegovem imenu vrsto let z veseljem odzival Edi Abram. Seveda so
bili nad svojimi izdelki otroci zelo navdušeni, stanovalci Doma
pa prav tako.
Miklavževanje v Domu je postalo tradicionalno, saj so z obiskom
Miklavža, angelčkov in parkeljnov ob petju tako očarali oskrbovance, da jih odtlej vsako leto nestrpno pričakujejo.

Adventni venčki so pripravljeni za blagoslov
Iz te prve delavnice, ki je bila združena z obiskom Doma, je nastalo miklavževanje v Domu in decembrska oz. adventna delavnica.
Otroci so to novost vzeli zelo zares, zato so se po skupaj prežive-

Barvanje kozarcev, v njih bo gorela
Betlehemska lučka na sveti večer
tem ustvarjalnem dopoldnevu zelo težko ločili od svojih izdelkov.
Ugotovili so, da je ena delavnica na leto premalo, zato sta Helena
Ipavec in Mirjam Čuk prevzeli skrb in odgovornost za pripravo teh
dejavnosti skozi vse veroučno leto ob pomoči vseh katehistinj.
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V adventu 2000 sta Helena in Mirjam povabili na pomoč Lojzko
Ličen, ki je z veliko spretnostjo in domiselnostjo vsem skupaj pomagala pri izdelavi adventnih venčkov; te so otroci na prvo adventno nedeljo prinesli k blagoslovu. Skupaj so naredili tudi večjega in
ga odnesli v Dom upokojencev.
Leto kasneje so v adventnem času otroci sami pripravili posodo
za betlehemsko lučko. Od doma so prinesli steklene kozarce in jih
pod skrbnim vodstvom Helene in Mirjam pobarvali in tako pripravili lepo domovanje živemu ognju.

Rožni venčki – izdelki otrok na delavnici
Postne delavnice so bile namenjene predvsem izdelavi butaric, ki
na Primorskem niso tako poznane kot v notranjosti Slovenije.
Pred materinskim dnevom leta 2002 sta otroke obiskali Loredana
Aucin in Julijana Požar in jih navdušili za izdelavo vizitk, brošk in
vrtnic. Delali so jih iz jelkinih storžev, jih barvali in lepili. Otroci
so bili očarani, nič manj pa tudi tisti, ki so izdelke dobili v dar.
V mesecu oktobru 2003 so pripravili rožnovensko delavnico in
tako začeli neposredno pripravo na praznovanje 50-letnice župnije. Otroci so izdelovali svoje rožne vence, poleg tega pa so se srečali
s skrivnostmi te molitve. V nedeljo pri maši je pater izdelke delavnice blagoslovil in izrazil veliko priprošnjo, da bi otroci ne ostali
samo pri izdelavi rožnih vencev, pač pa da bi jih tudi uporabljali.
Namen delavnic je bil povezati otroke med seboj, da bi začutili, da
jim je skupaj lepo in da je druženje tudi v okviru župnijske skupnosti prijetno, zabavno in nadvse koristno. Na prvih delavnicah je
bilo okrog 50 otrok, kasneje se je ta številka zmanjšala na 30 otrok.
Večina otrok je bila mlajših, predvsem predšolskih, nekaj pa jih je
bilo iz skupin od 1. do 5. razreda. Seveda so bili na vse delavnice
povabljeni tudi starši otrok in nekateri so naše vabilo z veseljem
sprejeli in sodelovali.
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Na župnijski praznik Gospodovega oznanjenja Mariji je bil za starše
po maši pripravljen kratek program, kjer so nastopali otroci. Pripravili so besedila in pesmice, namenjene materam in očetom, nekajkrat pa so tudi z igrami pokazali, kako veseli so bližine svojih staršev
in njihove skrbi in ljubezni zanje. Višek tega prisrčnega praznovanja
so bile drobne pozornosti, ki so jih pripravile katehistinje skupaj z
otroki in so jih po maši razdelili vsem ob izhodu iz cerkve. Enkrat
je bila to narcisa, drugič šopek zvončkov, medeno srce, skratka, kar
je bilo najbolj pri roki ali pa tudi hitro pripravljeno. Vedno pa je bila
mala pozornost znamenje iskrene hvaležnosti.
Izlet
Da se lahko veroučno leto zaključi tudi na svojevrsten način, so
katehistinje pokazale leta 1999. Odločile so se za izlet skupaj s svojimi učenci! Izbrale so Olimje; Mirjam Čuk in Helena Ipavec sta
organizacijo in izpeljavo tega načrta vzeli v svoje roke. 15. maja sta
se dva avtobusa otrok v spremstvu staršev odpravila na pot proti
Štajerski.
Najprej so si v olimskem samostanu ogledali staro lekarno s čudovitimi freskami, potem pa je bila v cerkvi sv. maša, ki jo je prišel s Kostanjevice posebej za male romarje in izletnike darovat p.
Andrej Vovk. Seveda se po evharističnem praznovanju prileže kaj
sladkega, zato so se napotili v bližnjo »Čokoladnico«, kjer so gostitelji pokazali izdelavo čokoladnih bonbonov. Sledilo je kosilo pri
jelenčkih, se pravi na kmetiji, kjer prosto vzrejajo okrog 100 jelenov. Popoldne so si skupaj ogledali še Deželo pravljic in domišljije,

Mirjam Brecelj s svojimi učenci

Verouk - "nauk" - kateheza v naši župniji
kjer prebivajo pravljična bitja, narejena in postavljena posebej za
obiskovalce te štajerske vasice.
Vsi laični sodelavci, ki so vključeni v katehezo, skrbijo tudi za svoje strokovno in duhovno izpopolnjevanje. Tako se vsa leta do sedaj redno srečujejo s patrom župnikom in načrtujejo sodelovanje
otrok pri nedeljskem in prazničnem bogoslužju. Ta srečanja danes
potekajo enkrat mesečno ali po potrebi.
Za strokovno izobraževanje skrbi Škofijski katehetski svet, ki organizira vsako leto katehetski teden in nanj so povabljeni vsi kateheti.
Ker traja cel teden med veroučnim letom, si je le težko vzeti čas
za vse dejavnosti, saj so vsi župnijski katehetski sodelavci tudi v
rednih službah. Tako si razporejajo obveznosti po svojih zmogljivostih, skrbijo pa za to, da vsa dogajanja redno spremljajo.
V mesecu juniju je organizirano Študijsko posvetovanje v Stični, ki
ima poudarek na praktičnem delu in vedno se ga udeleži vsaj kdo
iz skupine.
Dvakrat na leto je tudi Škofijsko srečanje katehistinj in katehistov,
kjer obravnavajo eno od aktualnih tem s katehetskega področja in
skrbijo tudi za duhovni del (kratka duhovna obnova, vodeno premišljevanje, spokorno bogoslužje …).
Vsak, ki je v župniji vključen v katehetsko delo, se je po tej službi dolžan udeležiti tudi duhovnih vaj. Posebej jih za svoje člane organizira
Katehetski svet, lahko pa se udeležijo tudi drugih duhovnih vaj.
Katehistinje in katehisti svoje delo opravljajo z veliko mero ljubezni in odgovornosti, saj ena ura kateheze ne pomeni ene ure nastopanja, pač pa je za tem veliko priprav, darovanega časa in molitev.

Pirhi ge. Francke Lukančič – izdelovanje pirhov je
predlog za naslednjo delavnico
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Stojan Kravos,
Marjan Rupnik,
Tomaž Slokar
STOPIL BOM K BOŽJEMU OLTARJU…

Prva slika ministrantov v našem albumu - ministranti, p. Andrej Vovk
in prvoobhajanci leta 1963

O

b zlatem jubileju kapelske župnije moramo posebej
poudariti vlogo ministrantov, ki so najbližji duhovnikovi pomočniki. V naši župniji se jim je vedno posvečala velika pozornost. Za njihovo pripravo, posebej duhovno, so
bila namenjena sobotna srečanja. Tu smo se srečevali vsi, od najmlajših do najstarejših. Običajno so bili k ministrantom sprejeti
dečki v prvem ali drugem razredu. Marsikateri pa je vztrajal med
ministranti do odhoda na fakulteto.
Preden so dečki sprejeti med ministrante, nekaj mesecev vadijo
mašni red, hojo in držo rok, obnašanje pred oltarjem, pa tudi mašne obrazce. Postopoma se priučijo na prinašanje darov pri darovanju in odnašanje posode ter pozvanjanje pri povzigovanju. Ponavadi so v mesecu novembru slovesno sprejeti med ministrante in
se s posebno zaobljubo zavežejo častno izpolnjevati ministrantske
obveznosti. Takrat bolj ali manj hrabro zapojejo svojo himno, katere prva kitica in refren se glasi:

Stopil bom k Božjemu oltarju ...
Zdaj veselo vsi zapojmo pesem,
počastimo Jezusa.
On nas je poklical k sebi v službo,
plamen vere nosimo.
Refren:
Ministranti, ministranti
v službi večnega Boga.
Zmeraj dobri, zmeraj zvesti,
vedno prvi za Boga.

Ministranti na praznik prvega sv. obhajila, mogoče v l. 1963
Duhovno in vzgojno so se od nastanka župnije do današnjih dni z
ministranti ukvarjali: p. Otmar Vostner, p. Andrej Vovk, p. Avguštin Jug, p. Miha Vovk, p. Peter Vrtačič, p. Leopold Grčar, p. Matej
Papež, p. Anastaz Bajuk, p. Filip Rupnik, p. Anton Jerman, p. Marko Novak, p. Jože Urbanija, p. Vili Pustoslemšek, p. Miha Kramli,
p. Mari Osredkar in p. Krizostom Komar.
Patrom so bili vseskozi v veliko pomoč voditelji ministrantov. Vsako
leto namreč ministranti iz svoje srede izberejo najbolj izkušenega
in najbolj vestnega fanta za vodjo. In ta pomaga predvsem pri organizaciji in vzgoji: vodi prisotnost, pripravi razporede ministriranja,
nadomeščanja, jih spremlja, pomaga z nasveti najmlajšim, miri vročekrvneže in spodbuja mlačne. Voditelji ministrantov so bili Stojan
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Kravos, Jožko Kogoj, Radovan Ličen, David Brecelj, Mirko Faganel,
Tomaž Slokar, Marjan Rupnik, Samo Juretič, Primož Kranjc, Urban
Kopše in Luka Boltar.
Prezbiterij pod milostno kostanjeviško Marijo v nobenem obdobju
ni bil brez ministrantov. Že prvemu župniku p. Otmarju Vostnerju
je uspelo zbrati ob sebi okrog 10 sodelavcev, med leti 1975 in 1980 pa
se je število povzpelo celo na 42. Čeprav v zadnjih letih ne ministrira
toliko fantov, se njihovo število zopet povečuje. Ob večjih praznikih
pa jih je pred oltarjem vedno več kot 15.
Patri so skrbno pazili tudi na naš zunanji izgled. Že p. Otmar
je poskrbel za lepo uniformo: sestavljala jo je črno–bela obleka z velikim rdečim ovratnikom. P. Andrej Vovk je dal skrojiti
večje število črnim talarjem podobnih oblek in modernejših belih korokov – srajc. P. Lojzetu Kosu je uspelo navihane fantiče

Naši ministranti 16. 7. 1972 na samostanskem vrtu,
duhovni vodja p. Filip Rupnik na levi, desno pa verjetno
br. Herman, skrajno levo g. Slejko
obleči v bele obleke, ki so se sprva uporabljale le ob večjih cerkvenih slovesnostih. Te so se z leti zamenjevale, tako da so sedaj
v uporabi obleke peščene barve iz sodobnih materialov, ki se laže
perejo in likajo. Za ta del ministrantskega služenja so vedno vzorno skrbele naše mame. Tega se kot otroci nismo zavedali, zato se
jim danes, po tolikih letih, zahvaljujemo za njihov trud.
Ministranti nismo bili oz. niso le duhovnikovi pomočniki pri oltarju, pač pa so župniji na razpolago pri številnih pastoralnih in
vsakdanjih aktivnostih. Naj omenimo nekatere: branje Božje besede pri bogoslužju, pomoč pri postavitvi cerkvenih jaslic, ureditev

Velika skupina ministrantov na dan 1. svetega obhajila 20. 5. 1973

Ministranti - nogometaši na samostanskem dvorišču

Ministranti v letih 1976 - 1977

Najlepše nam je na počitnicah v Strunjanu, 1981
Ministranti na dan sv. birme,
dne 20. 5. 1984

Ministranti na dan prvega svetega obhajila
13. 7. 1980

Na duhovnih vajah na Sveti Gori l. 1993

Ministranti in pevke v Piranu

Stopil bom k Božjemu oltarju ...
prostora in pomoč pri organizaciji raznih procesij, čiščenje okolice cerkve in samostana, priprava miklavževanj, akademij, odrskih
iger, vodenje ministrantskih skupin, včasih smo bili v veliko pomoč tudi pri košnji, trgatvi… Tega zadnjega sedaj ni več, saj za to
skrbijo fantje iz komune Srečanje.
Nagrada za redno in vestno opravljanje ministrantskih obveznosti je še vedno vsakoletno letovanje v Strunjanu. Včasih smo bili v
frančiškanskem počitniškem domu 10 do 14 dni, sedaj pa smo tam,
zaradi velikega zanimanja za letovanje iz vse Slovenije, le teden
dni. Enkrat smo letovali tudi v Luciji pri Portorožu. Od l. 1985 z
nami počitnikujejo tudi pevke mladinskega zbora. Naše počitnice pa ne bi bile tako lepe brez nekaterih naših mam ali prijaznih
gospa, ki poskrbijo za naše želodce. Vodstvo letovanja in skrb za
ministrante pripada patru, ki nas spremlja tudi med letom.
Kako lepe spomine imamo na čas prvih češenj, ko smo se po šmarnični pobožnosti povzpeli kar na drevesa. Spominjamo se veselja
na snegu, ko smo se z vlakom odpravili na še skromno pripravljeno
smučišče v Bohinjski Bistrici, sedanji Kobli. Po vsaki maši smo na
stranskem vhodu v samostan igrali nogomet ali košarko. Tja smo
se vračali tudi vsako nedeljo po kosilu in se celo popoldne igrali.
Samostan je bil naš dom. V kuhinjo smo k sestram kuharicam vedno lahko prišli kaj popit. Ko smo ministrirali pri osmi maši, smo
največkrat kar počakali na deseto mašo. Pri sestrah smo dobili zajtrk ali vsaj kak priboljšek, da nismo bili lačni in smo lahko čakali.
Poudariti moramo, da izhajata oba kapelska novomašnika, p. Rafael Slejko in p. Andrej Vuga iz ministrantskega občestva. Oba sta
do konca šolanja v domačem kraju stregla pri maši. Tudi moškega dela mladinske veroučne skupine si ni mogoče zamisliti brez
bivših ministrantov. Običajno je namreč večina fantov po osnovni
šoli zapustila ministrantske vrste in si poiskala novo obliko služenja Bogu oz. pomoči župniji. Najdemo jih med pritrkovalci, pevci, bralci beril, nosači neba na procesijah in pri drugih opravilih v
župniji.
Redna sobotna srečanja, ki so jih zapolnjevale duhovne, praktične
in športne vsebine, nedeljsko in občasno ministriranje med tednom ter nenehno prijateljsko druženje, je pomagalo izoblikovati
dečke in fante s pošteno in pokončno držo. Med nami in našimi
duhovnimi voditelji patri frančiškani so se spletle trajne in globoke
prijateljske vezi.
Vsi, ki smo bili dalj časa ministranti, smo za vedno zaznamovani
s pripadnostjo kapelski župniji in Kostanjevici. Zagotovo je ministrantska skupnost marsikoga odvrnila od stranpoti. Kapela nam
je bila dobesedno drugi dom, topel in prijazen. S pravo nostalgijo
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se mi, ki smo že zdavnaj odložili ministrantske obleke, oziramo na
te čudovite trenutke svojega otroštva in mladostništva.
O aktivnostih ministrantov v l. 2003 je takratni predsednik Urban
Kopše zapisal:
Vseh ministrantov, ki redno sodelujemo pri zakramentih, je 20. Po
potrebi, posebno v času priprav na praznovanje in s tem povezanim vodenjem obredov, pa se nam pridružijo še starejši ministranti. Redni ministranti hodimo v nižje in višje razrede osnovne šole,
starejši ministranti pa so že dijaki srednjih šol in celo študentje.
Ob nedeljah imamo štiri bogoslužja. Zjutraj pri 6. in 8. maši sodelujejo starejši ministranti. Ob 10. uri je šolska maša. Tedaj smo na
vrsti mi osnovnošolci. Zvečer ob 18. uri pa je mladinska maša.
Da bi vsak izmed nas pravilno in odgovorno opravil svoje delo,
imamo vsako soboto redna srečanja. Na teh srečanjih opravimo
priprave, vadimo za različne slovesnosti, pripravimo razpored za
potek dela in si razdelimo naloge. Srečanja vodi p. Mari.
Po opravljenih vajah pa se zadržimo še na družabnem srečanju.
Pogovarjamo se o zanimivih stvareh, največkrat pa si dan polep
šamo še z igro. Če je vreme lepo, največkrat igramo košarko ali
nogomet na samostanskem dvorišču. Če pa dežuje, lahko izbiramo
med namiznim nogometom in namiznim tenisom.
Pater Krizostom Komar dodaja: Na župnijo sem prišel kot kaplan
v jeseni 2005 in med drugimi skupinami so mi bili zaupani tudi
ministranti. Kar je o njih zapisal Urban, drži še danes . Vaje in dogajanja po vajah so še vedno ob sobotah. V tem času nam je uspelo
iti dvakrat na kolesarski izlet in se udeležiti srečanj frančiškanskih
ministrantov v Kamniku, Strunjanu in Sv. Trojici. Poleg tega se je
ministrantska skupina zelo pomladila, saj prevladujejo osnovnošolci in le nekaj je srednješolcev. Zadnji dve leti je bil predsednik
ministrantov Luka Boltar, sam zelo zavzet in zvest v tej službi. Želeti si je, da bi vsi ministranti jemali svojo službo odgovorno in da
bi pri tem imeli močno podporo v svojih starših.

•
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Ministranti v jubilejnem letu 2003

Sprejem v ministrantske vrste l. 2006

134

Spominska knjiga
Mira Bastjančič
Župnijska in okrožna oznanila

Z

brali smo se konec leta 1990, da bi pripravili program praznovanja 40. obletnice župnije: p. Jože Urbanija, p. Andrej
Vovk, g. Marijan Brecelj, g. Peter Pirih in jaz. Predlagala
sem, da bi med drugim uvedli pisana oznanila, saj smo farani to
pogrešali. Zvedela sem, da so svoj list že izdajali mladinci, vendar
ga nisem poznala niti ga nisem nikdar videla. V maju 1991 je bil
ponovno sestanek v ožjem krogu in pripravila sem osnutek glasila,
z naslovom Kapelski zvon. Bližala se je namreč tudi nova maša p.
Andreja Vuge in zdelo se mi je, da bo praznik lepši, če bi ljudi vabili in spodbujali tudi s pomočjo pisane besede. V oznanilih bi bili
objavljeni oz. napovedani vsi dogodki, povezani z župnijo in njeno
bližnjo okolico. Čeprav prisotni niso bili pretirano navdušeni, me
niso zavrnili. Tako je v nedeljo, 19. maja 1991 izšla prva številka.
Ta res ni bila bogata, predvsem je bila vabilo na praznovanje nove

4. in 1. stran prve številke
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maše, na tretji strani pa je bilo naštetih 16 nalog, s katerimi bi polepšali slovesnost. Pripravljena je bila v obliki prepognjenega lista,
formata A4, tako, da je imela štiri »strani«.
Že za drugo številko sem uredila lepšo »glavo«, ki je bila lastnoročno prerisana fotografija jugozahodne strani naše cerkve in samostana. Poleg nje je pisalo: KAPELSKI ZVON, KOSTANJEVICA NOVA GORICA, ŽUPNIJA GOSPODOVEGA OZNANJENJA
MARIJI. Taka glava se je uporabljala do konca l. 1992.
Kapelski zvon niso bila le gola oznanila, pač pa glasilo, tako smo
listič imenovali. Na prvi strani je bila natisnjena duhovna misel oz.
prispevek v zvezi z nedeljo ali najbližjim praznikom, večkrat je bilo
tudi daljše ali krajše razmišljanje. Notranji dve strani sta bili namenjeni predvsem za razna mnenja, vabila, programe praznovanja
ob večjih praznikih ali pa tudi za prispevke drugih piscev. Zadnja
stran je prinašala običajna oznanila in urnike maš, nekaj časa pa
tudi koledar in godovne dneve.
Do poletja 1991 je Kapelski zvon izhajal vsak teden, tako da je bilo
do 21. julija izdanih 10 številk, jeseni, od 15. septembra dalje pa
sem pripravljala glasilo na 14 dni. Do konca leta je bilo izdano 18
številk. Običajno je bilo glasilo kopirano v 450 izvodih, ob praznikih pa tudi v 700 do 900 izvodih. V letu 1991 sta bili glavni temi
oznanil nova maša in domovinska naravnanost zaradi osamosvojitvene vojne in sprememb v Sloveniji.
V letu 1992 je glasilo izhajalo vsakih 14 dni, razen v času počitnic.
Z dodatno julijsko številko je izšlo 24 številk II. letnika. Letnik se
je obe leti in tudi kasneje, do l. 1995, nanašal na koledarsko in ne
na cerkveno leto.
Pri izdaji glasila mi je pomagal p. Jože Urbanija, predvsem s pripravo podatkov za oznanila, ostala vsebina je bila večinoma moja.
Bil je izredno velikodušen in me ni oviral pri delu. Vedno sva si o
bodočih oznanilih izmenjala nekaj besed, prepuščal pa mi je popolno svobodo pri pripravi posamezne številke. Prav tako mi ni
določal oblike. Pomagala sem si s cerkvenim koledarjem, opozarjala sem na praznike in pomembne dneve, spremljala sem dogajanje
v Cerkvi. Prispevke sem večinoma napisala sama. Včasih sem dodajala molitve, priložnostne misli ali pesmi. V l. 1992 so večkrat
napisali prispevke tudi drugi: izkazali so se birmanci, ki so pripravili več prispevkov, npr. pogovor z organistkama Tereziko Paljk
in Hermino Ličen, pogovor z bratom Lucijem, g. Alojzem Ličnom,
go. Valerijo, p. Jožetom, g. Petrom Pirihom, Martino Kuštrin, p.
Mihom. Pred birmo je razložil pomen preverjanja znanja dekan
g. Paljk. Krajše prispevke pa so dali tudi nekateri naši patri. Ob
40-letnici smrti skladatelja in duhovnika Vinka Vodopivca sem na
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Oznanila št.10, leto I: pozdrav p. Pepiju Lebrehtu ob ponovitvi nove
maše na Kostanjevici
osnovi osebnih pričevanj njegovega učenca in prijatelja Ivana Gorjana in msgr. G. Močnika pripravila prispevek v štirih nadaljevanjih. Razmišljali smo tudi o praznovanju 40-letnice župnije. Peter
Pirih je pisal o pripravah pevskega zbora in o možnostih, kako bi
praznovanje izvedli. Dvakrat zaporedoma so svoj prispevek objavili pritrkovalci.
Oznanila sem tipkala, ker še nisem imela računalnika. Domov sem
skoraj vsak teden tovorila težak električni stroj, ki je imel tudi koristno funkcijo brisanja. Prispevke sem pretipkala in jih primerno

Župnijska in okrožna oznanila
oblikovala na listu ter jih okrasila in ilustrirala s primernimi sličicami. Sama sem poskrbela tudi za kopiranje in velikokrat sem
liste tudi sama prepogibala. Največkrat sta mi kopirala g. Pavliha
iz Solkana in g. Faganelj iz Šempetra. Ta se je zelo trudil in je večkrat prišel tudi v soboto zjutraj v kopirnico, da so bila oznanila v
nedeljo pripravljena. Nekajkrat so bila oznanila kopirana na barvni
papir in sicer za novo mašo, za birmo ter za božič in veliko noč.
Nekatera oznanila so resnično uspela. Včasih sem imela občutek,
da mi nekdo daje navdih. Zadnji trenutek sem z lahkoto napisala
prispevek, čeprav mi do takrat pisanje ni šlo od rok. Veliko sem se
naučila, saj sem se morala večkrat poglobiti v resnice ali skrivnosti, ki so nam navidez poznane. Ko je treba nekaj napisati, ugotoviš svoje le približno znanje oz. neznanje. Včasih tudi nisem našla
pravih besed, še posebej, ko sem globoko misel cerkvenih učiteljev,
neko vsebino ali le besedo želela povedati v jeziku sedanjega časa.
Konec avgusta 1992 je p. Jože odšel na novo delovno mesto v Novo
mesto in naš župnik je postal p. Niko Žvokelj. Oznanila sem na podoben način pisala do konca leta, vendar je p. Niko skoraj za vsak
izvod napisal uvodni prispevek. Od januarja 1993 dalje je pisanje
oznanil popolnoma prevzel v svoje roke, kar sem občutila kot olajšanje, saj sem bila s pripravo preveč obremenjena. Do konca marca
so bili objavljeni še 4 moji sestavki.

Pozornost ge. Francke Lukančič: Miri za Kapelski zvon.
Na sliki dva njena pirha in pirh njenega učenca Jerneja Valiča
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P. Niko je oznanila sam pisal na računalnik, v enakem formatu.
Jožko Kogoj mu je računalniško izrisal novo glavo, ki pa je ohranila
iste podatke. V letu 1993 ji je bila na prvi strani dodana tudi oznaka »40 let župnije«. Oznanila so bila veliko bolj lična, saj je bilo oblikovanje z računalnikom lažje. Poleg duhovne misli na prvi strani
je p. Niko obširnejša oznanila objavil na 2. strani, na 3. je navajal
nedeljska berila in evangelij ter berila med tednom, zadnja stran
je bila namenjena krajšim oznanilom in urnikom maš. Župnija je
kupila tudi kopirni stroj, tako da so bila oznanila v celoti izdelana doma. Izšla so vsakih 14 dni, razen v času počitnic. Tako je v
l. 1993 III. letnik - izšlo 22 številk, v l. 1994 IV. letnik - pa 18 številk.
V letu 1995 V. letnik - je p. Niko izdal še 12 številk, konec avgusta
pa je bil premeščen in se je vrnil v Novo Štifto.

Kapelski zvon l. 1993
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Zamenjal ga je p. Matej Papež, ki je nadaljeval tudi s pripravo
in pisanjem oznanil. V veliko pomoč mu je bil p. Andrej Vovk,
ki je prevzel računalniško postavitev in oblikovanje. Jeseni 1995
sta pričela izdajati VI. letnik, upoštevaje novo pastoralno leto.
Oznanila so ohranila ime in zunanjo podobo. Vsebinsko so bila
bogata, predvsem pa je bil poudarek na oznanilih in obveščanju.
V prispevkih se je poznala jedrnatost in klenost piščevih besed.
V veroučnem letu 1995/96, od septembra 1995 do konca junija
1996, je bilo pripravljenih 22 številk. P. Andrej si je z leti pridobil tudi nadpovprečno znanje računalništva, tako da je zmogel
še izboljšati dotedanjo oblikovno podobo oznanil. Prav tako je
vsako leto nekoliko prilagajal vsebino trenutnim razmeram in
potrebam. Izbral je neko temo, ki se je kot rdeča nit vlekla čez
vse leto ali vsaj določen čas.
V pastoralnem in veroučnem letu 1996/1997 (VII. letnik) je p.
Matej spisal in p. Andrej prepisal na računalnik, oblikoval in
opremil 23 številk. V glavi je spremenil črke, risba pa je ostala enaka. Prav tako je bilo z vsebino: bila je podobna vsebini iz
prejšnjega leta, vendar so bili v tem letu na zadnji strani objavljeni življenjepisi svetnikov ali pomembnejši dogodki. Velikonočna
številka je bila natisnjena na barvnem papirju. Kapelski zvon je
izhajal vsakih 14 dni.
V veroučnem letu 1997/1998 – v VIII. letniku je p. Andrej spremenil
ime in je list enostavno poimenoval Oznanila. V glavi je še vedno
ostala stilizirana risba cerkvene oz. samostanske zgradbe, namesto
»Kostanjevica, Nova Gorica« je vpisal »Kapela, Nova Gorica«. »Kostanjevica« je bila izpisana na desnem robu prve strani. Božična in
velikonočna številka sta bili kopirani na barvni papir. Oznanila so,
prav tako bogata kot prejšnja leta, izšla v 22 številkah.
Svoje plodovito delo sta nadaljevala tudi v letu 1998/99, ko je v IX.
letniku izšlo 22 številk, in v letu 1999/2000, ko sta pripravila naslednjih 22 številk. Od januarja l. 1999 je bila zadnja stran rezervirana za Zgodovino Kostanjevice p. Chiara Vascottija, v odličnem
prevodu priznanega knjižničarja, prof. Marijana Breclja. Ljudje so
jo zelo radi brali. V naslednjem letu so oznanila z naslovnico opozarjala na sveto leto 2000. V pastoralnem letu 2000/01 pa je izšlo
le 13 številk. Zadnja je izšla 18. februarja 2001 in je prinesla 48. nadaljevanje Zgodovine Kostanjevice.
Kapelski zvon je pričel izhajati v pomembnem času za župnijo. Menim, da je bilo to delo potrebno in verjamem, da je prispevalo k obogatitvi verskega življenja v župniji. Pri pripravi oznanil je sodelovalo
veliko ustvarjalcev, ki jih je delo povezovalo. Vsi so se zavedali pomena in so vse svoje znanje prelivali v listič. Za sodelujoče je bilo to delo
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Nov izgled in ime župnijskih oznanil od VIII. letnika dalje
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izziv in vloženi trud je bil z vsakim uspešnim izidom bogato poplačan. Večino dela sta opravila p. Matej in p. Andrej, ki sta Oznanila
pripravljala skoraj polnih šest let! Njuno delo je vgrajeno v vsebinsko
in oblikovno bogatih 124 številkah. Skupaj smo na Kapeli izdali 218
številk oznanil v enajstih, sicer neenakih letnikih.
V letu 2000 so se pričela prizadevanja za izdajanje skupnih oznanil
za mesto Nova Gorica. Njihov glavni namen bi bil povezovati vse
štiri mestne župnije: Kapelo, Kristusa Odrešenika, Kromberk in
Solkan in obveščati bralce o dogajanju na področju mesta. Ideja se
je pričela uresničevati v začetku l. 2001.
V postnem času l. 2001 so naša Oznanila zamenjala skupna Oznanila vseh štirih župnij v Novi Gorici in izhajajo še danes. Marsikomu je žal, da smo zgubili svoja, saj so nas vernike s Kapele drugače nagovorila, bila so pisana »na našo kožo«. Po drugi strani pa
»mestna« oznanila pozitivno prispevajo, da se meščani ne čutimo
tako oddaljeni med sabo in smo seznanjeni, kaj se dogaja v drugih
župnijah. Tudi za ta oznanila so predvideni »dodatki«. Župnije po
potrebi redno ali ob raznih priložnostih oznanilom dodajo svojo
prilogo, npr. napotke za praznovanje, pripravo na spoved, vabila,
urnike verouka ipd. Oznanila so bila deležna tudi dobronamerne
kritike. Na prvi strani je na zgornji desni strani simbola križa naslov »OZNANILA«. Na prečnem kraku križa je navedeno: »Glasilo župnij Kapela – Kristus Odrešenik – Kromberk – Solkan«.
Pod njim je datum, podatek o nedelji, leto in zaporedna številka.
Oznanila izhajajo tedensko, razen med počitnicami. Leta 2003 se
je Oznanilom pridružila župnija Šempas, v letu 2004 župnija Osek,
v letu 2006 pa tudi Vogrsko. Oznanila so doslej dvakrat spremenila
svojo zunanjo obliko.
Sedanja Oznanila se tiskajo v obliki prepognjenega lista, nekoliko
večjega formata od A4. Poleg duhovnega uvoda na prvi strani, ki ga
prispevajo dušni pastirji iz vseh štirih župnij, notranji strani objavljata obvestila o minulih in bodočih dogodkih, napovedi, obvestila
o krstih, porokah in smrtih za posamezne župnije. Na 4. strani so
vabila in napovedi dogodkov v mestnem oz. slovenskem prostoru, ki
so pomembni za vsakega kristjana ter urniki maš in naslovi s telefoni posameznih župnij.
Na začetku so za pripravo oznanil skrbeli v Župniji Kristusa Odrešenika. V pastoralnem letu 2002/2003 je p. David Šrumpf, ki je
novembra 2001 kot župnik zamenjal p. Mateja Papeža, prevzel pripravo Oznanil mestnih župnij. Oznanila so že veliko bolje urejena
in nam posredujejo kopico podatkov o dogajanju v ostalih župnijah.
Želja je, da bi v njih vsi našli, kar potrebujemo, da bi lahko aktivno
spremljali versko življenje v Novi Gorici in njeni okolici.
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