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Dekleta na Prisojniku 
s p. Andrejem in 
s. Mihelangelo

Mira Bastjančič, 
Stojan Kravos, 
Tomaž Slokar

MLADINSKE SKUPINE - 
VČERAJ, DANES, JUTRI

Za rast človeka je zelo pomembno obdobje pubertete, to je 
prehoda iz otroških let v odraslost. Takrat je posameznik 
v najtežavnejših letih, saj išče najprej samega sebe, nato pa 

svoj prostor v družbi. Pri iskanju odgovorov mu morajo biti v pomoč 
starši, šola in tudi župnija. Mladi, ki so bili dejavno vključeni v ka-
kršnokoli župnijsko skupino v času odraščanja, imajo trdne temelje 
za odraslo krščansko življenje. 
Zaradi velike časovne oddaljenosti je pričujoči prispevek sestavljen 
iz zapisov in ustnih izjav posameznikov. 

Mladi včeraj
Spomin na najstniška leta sega v čase Beatlesov, v čarobna 60. leta, 
ko se je prav v koprski škofiji začel nov način dela z mladimi, s po-
sebnim poudarkom na močnem verskem prebujanju mladine. To je 
bil čas mladostnih iskanj, ki so jim dale polet prav te nove oblike 
delovanja Cerkve. Najvažnejša je bila pripravljenost duhovnikov, da 
delajo z mladimi, da zanje zastavijo sebe. Msgr. Franc Bole in oče 
Bojan Ravbar sta animirala mladino na različne načine: mladinski 
verouk ni bil dovolj, organizirala sta duhovne vaje, razna srečanja, 
tečaje, uvajati se je začel predzakonski verouk. Mladi so se družili 
tudi na raznih izletih v naravo ali pohodih v gore. Delovanje se je 
širilo preko veroučnih skupin, župnije in znancev. Vse se je dogajalo 
v zaprtih krogih in se ni obešalo na veliki zvon, zato nismo imeli 
občutka, da bi bili ovirani. Leta 1966 je pričelo izhajati Ognjišče, na 
začetku razmnoženo kar na ciklostilu. Pomenilo je veliko novost in 
pomoč pri vzgoji, saj drugih verskih revij za mlade takrat ni bilo. 
Podobno je bilo tudi na Goriškem. Na Kostanjevici je p. Andrej 
takoj po l. 1960 začel uvajati poseben verouk za srednješolce in 
študente, pridružili so se jim tudi že zaposleni mladi fantje in de-
kleta. Skupina ni bila velika – do 10 ljudi. Prav tako je bil na Kosta-
njevici organiziran verouk za srednješolce – vozače, za katerega je 
skrbel g. Vinko Kobal. Prvi so se zbirali ob sobotah zvečer, dru-
gi pa ob petkih, takoj po končanem pouku, ko so čakali na vlak.  

Mladinske skupine - včeraj, danes, jutri
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Verouk je kmalu prerasel v srečanja, na katerih so tudi mladi do-
bili zadolžitve za pripravo vsebine srečanja, vabljeni so bili tudi 
drugi predavatelji. Mladi so sodelovali tudi pri bogoslužju, pred-
vsem kot ministranti ali pevci. Vključili so se v mešani pevski 
zbor. Pomagali so pri spravilu sena, čiščenju, pa tudi pri pripravi 
jaslic. Aktivni so bili tudi v času počitnic.
Po »vezah« so dekleta – vsaj sedem iz naše župnije - dobila stik s s. 
Mihelangelo iz Gorice (sestre Marijine čudodelne svetinje), ki si je 
neizmerno prizadevala, da bi zbrala slovenska dekleta in jih vzgo-
jila v dobra krščanska dekleta in žene. Po l. 1970 so šle na tedenske 
duhovne vaje na Sv. Goro, na Dobrovo… V letih 1971 - 1973 so šle 
v organizaciji sester in ob pomoči duhovnikov ter patrov na eno-
dnevne ali večdnevne izlete v naše Julijce: na Prisojnik, kar dvakrat 
na Triglav ... Sestram je veliko pomagal p. Andrej Vovk, kot dober 
poznavalec gora je bil večkrat vodja »odprave«.
Na taka srečanja so prihajala dekleta iz vse Slovenije, večina pa jih 
je bila s Primorske. Navezale so veliko stikov in si še leta dopisovale. 
Sestram so pomagale pri nudenju pomoči na srečanjih bolnih in in-
validov, pri dostavi hrane in obleke revnim po celi Sloveniji, kasneje 
tudi pri letovanju invalidnih otrok. S. Mihelangela je bila s svojimi 
dekleti v stiku do svoje smrti l. 1996, saj jim je vsako leto pisala naj-
manj dvakrat, za veliko noč in božič - na kakih 300 naslovov. 

Stojan Kravos: 
Mladinske skupine v obdobju 1970 – 1981 so sestavljali srednješolci, 
študentje in mladi v poklicu. Srečanja so imele ob sobotah zvečer. 
Po skupnem uvodu se je morala številčno močna skupina razdeliti v 
tri podskupine, ki so glavno temo večera temeljiteje obdelale.
Člani skupin smo aktivno sodelovali pri nedeljskem bogoslužju 
ob osmi uri. Z veseljem smo prebirali pasijon na cvetno nede-
ljo in pri besednem bogoslužju velikega petka. Mladinsko obče-
stvo so povezovale tudi uprizoritve krajših ali daljših iger. Krajše 
smo pripravili na nedeljo Dobrega pastirja, daljše, ki smo jih tudi 
sami napisali, pa uprizorili v adventnem času. Župljani, ki so na-
polnili župnijsko dvorano, so nas na koncu nagradili z bučnim 
aplavzom. 
Ne moremo mimo neugodnih časov, ko je komunistična oblast 
pozorno bdela nad dejavnostjo in zlasti nad uspehi, ki jih je imela 
Cerkev na vzgojnem in karitativnem področju. Veliko duhovni-
kov se je balo maševati v naravi, prav tako ni bilo priporočljivo, 
da bi pri nedeljski maši vabili otroke in mladino na miklavževa-
nje. Spominjam se, kako sva s tedanjim župnikom p. Lojzetom 
Kosom razmišljala, ali naj bi uprizorili celotno dvodejanko, saj je 



Močna mladinska skupina leta v 80. letih

Mladi so večkrat pripravili tudi dramski program
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avtor v drugem dejanju polemiziral s tedanjim družbenim tre-
nutkom. Na koncu smo se le opogumili in brez posledic upri-
zorili oba dela.
Vsebinsko bogate so bile tudi družabne aktivnosti. Skoraj vsi smo 
se udeleževali vsakoletnih silvestrovanj, ki smo jih organizirali na 
domu enega od članov skupine. Kar nekaj let zapored smo si ogle-
dali predstave ljubljanske opere, dodali pa še obisk kakšne zname-
nitosti Ljubljane in njene okolice.
Pozabiti ne smemo obiskov bližnjih hribov, čistilnih akcij okrog 
cerkve in samostana in morda občasnih obiskov starejših in bolnih 
župljanov.

Tomaž Slokar se spominja: 
Mladinsko skupino so v veliki večini sestavljale pevke in mini-
stranti. Dejavnosti so se prepletale v sklopu verouka, pevskih vaj in 
ministrantske službe. Že mlajše osnovnošolske veroučne skupine 
so oblikovale petkove in nedeljske maše. Oblikovanje določenih te-
denskih maš je prevzela tudi mladinska skupina (branje beril, pro-
šenj, priprava tekstov glede na izbrano tematiko, oblikovanje kri-
ževega pota, meditacij za Brezmadežno, materinski dan ipd.). Nad 
vsem so bdeli tako patri - voditelji mladinskega verouka kot tudi 
novinci in diakoni, ki so takrat živeli v noviciatu na Kostanjevici. 
Med ostalimi aktivnostmi velja omeniti skupno nabiranje mahu 
za jaslice, ličkanje koruze pri Dornikovih, praznovanje rojstnih 
dnevov in miklavža z obdarovanjem ter nepogrešljiva pustovanja 
in silvestrovanja, ponavadi kar v kakšni garaži, kjer so nam od-
stopili prostor starši katerega od veroukarjev. Zanimiva je bila tudi 
priprava raznih recitalov ob materinskih dnevih in sodelovanje v 
igranju ob svetih večerih. Po l. 1990 se je nekaj deklet in fantov od-
ločilo za katehetsko izobraževanje in tako danes poučuje verouk v 
naši župniji 8 katehistinj in 2 katehista. 
Krasne spomine ohranjamo tudi na čas poletnih počitnic, ko smo 
se dobesedno vsakodnevno zbirali na igrišču za samostanom in 
igrali odbojko, nogomet ..., in to kar številčno, vedno okrog 20. 
Veliko nas je rado pomagalo pri “kmečkih opravilih”, predvsem 
v času košnje in trgatve, pa tudi ob večjih stavbnih popravilih 
(streha ...) Tudi po več tednov smo cele dneve preživeli na samo-
stanskem vrtu in travniku in se tako zelo tesno povezali s samo-
stansko družino. Prijetno nam je bilo na izletih in kolesarjenju 
v okolici mesta, poseben spomin hranimo na izlete v hribe, kjer 
dogodivščin in atraktivnosti ni manjkalo; kakšna časopisne kro-
nike vredna poškodba se je hvalabogu srečno končala ... Z ena-
kim veseljem smo obiskovali duhovne vaje v raznih znanih krajih:  



Mladinci s p. Filipom na izletu

Zabavni program v popoldanskih urah na dan nove 
maše l. 1991 so oblikovali mladinci
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Sveta Gora, Srednja vas, Nova Štifta, Stržišče itd., kjer smo po-
glabljali medsebojne odnose in odnose z Bogom ... Večina naše 
generacije je ostala aktivnih v župniji do današnjih dni.
Od l. 1983 do 1986 je mladinski verouk vodil p. Marko Novak, nato 
eno leto p. Vili Pustoslemšek, 1988/89 br. David Šrumpf, 1989/90 
br. Pepi Lebreht, nato pa p. Miha Kramli od l. 1990 do 1996. Ka-
sneje so mladinski verouk vodili diakoni Simon Peter (1998/99), Pe-
ter Vrabec (1999/2000), Tadej Strehovec (2000/01), nato pa p. Matej. 
Osnovnošolci, ki so l. 1996 šli k birmi, so postopoma popolnoma 
opustili dodatni mladinski verouk; obiskovalo ga je le nekaj deklet.

Mladi v novem tisočletju
Od l. 2002 se je z mladimi trudil p. Mari: » V veroučnem letu 
2003/04 je na srečanja ob petkih zvečer hodilo kakih 15 mladih. Ob 
vodstvu Kristine Škibin sodelujejo s petjem ritmičnih mladinskih 
pesmi ob spremljavi kitare pri večerni petkovi in nedeljski maši. Le 
upamo lahko, da bo pri mladih ponovno rasla želja po duhovnosti 
in skupnem iskanju odgovorov na življenjska vprašanja.«
S prizadevnim delom si bodo duhovni voditelji pridobili njihovo za-
upanje in jih z novimi načini dela animirali, da bi iskali življenjskih 
resnic skozi lupo krščanskih vrednot. Sedanje generacije mogoče 
še bolj potrebujejo trdne krščanske opore, saj so izgubljene v dobi 
zavračanja in zasmeha najosnovnejših človeških vrednot, da ne go-
vorimo o Božjih. Mladim ni zameriti, saj se v zmedi ne znajdejo niti 
starši. Narobe svet! Vse se je v teh letih postavilo na glavo, ker se 
demokracija izkorišča za legalno krajo, za legalno uničevanje člove-
škega dostojanstva, vsak lahko dela in govori, kar hoče, tako da se 
celo resni starejši ljudje včasih vprašajo, kako je prav. Naš sedanji čas 
in človek sta poskrbela za številne in raznovrstne zabave za mlade, 
a poleg zabave jim ponujajo tudi neštete zablode. Žal jim dopovedu-
jejo, da so vsi ti načini sproščanja popolnoma normalni in celo po-
trebni. Mladi in njihovi starši plačujejo visok davek na račun ljudi, ki 
le prodajajo zabavo. Zato je nujno dajati pomoč in vzpodbudo star-
šem na raznih predavanjih, mlade pa privabiti na srečanja – seveda 
le z ljubeznijo in zaupanjem vanje. Dolžnost krščanskih staršev je, 
da dajejo zgled in so dejavni pri oblikovanju osebnosti svojih otrok, 
torej tudi pri vzpodbujanju za mladinski verouk, ki je temelj za an-
gažirano krščansko življenje. Dolžnost duhovnih voditeljev pa je, da 
jih ne obsojajo in da jim po svojih močeh stojijo ob strani. 
Duhovnik in pesnik Simon Gregorčič je razmišljal o življenju in 
ugotovil: »Življenje ni praznik.« Sebi in vsem ljudjem je postavil 
višje cilje: »Dolžan ni samo, kar veleva mu stan, kar more, to mož 
je storiti dolžan.« 
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ŽUPNIJSKA KARITAS KAPELA

Začetki karitativnega delovanja v naši župniji segajo v 
leto 1982, ko so v goriški diakoniji nastale prve skupine, 
zametki kasnejše Karitas. Prvo takšno srečanje je bilo v 

Šturjah pri Ajdovščini, kamor je takratni župnik v Solkanu, go-
spod Benedetič, povabil tudi tri žene iz župnij Solkan in Kapela. 
Zaradi velikega navdušenja je takoj nastala prva skupina v Žup-
niji Kapela pod duhovnim vodstvom patra Lojzeta Kosa. Skupaj 
z vodjo skupine in blagajnikom je skupino sestavljalo od 10 do 20 
članov. 
V koprski škofiji je takrat nastalo že več skupin, katerih glavni vodja 
je bil gospod Peter Pipan, župnik v Rodiku.
Skupina za karitativno dejavnost na Kapeli se je do leta 1990 fi-
nancirala iz lastnih prispevkov in prispevkov župljanov. Da bi pri-
dobili dodatna sredstva, smo za prodajo izdelovali čestitke, razne 
vezenine in spominke. Njeno delovanje je počasi začelo posegati 
na vsa področja. Tako so bili vsako četrto nedeljo v mesecu orga-
nizirani prevozi oskrbovancev Doma upokojencev v Novi Gorici 

Srečanje bolnikov in starejših na Kostanjevici l. 1991

Župnijska karitas Kapela
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k nedeljski sveti maši. Bolnike in starejše so prevažali kapelski 
mladinci, ki so bili razdeljeni po skupinah in določeni za več me-
secev vnaprej. 
Vsako leto je kapelska skupina ob vseslovenskem romanju bolnikov 
na Brezje organizirala udeležbo naših bolnikov v tem priljubljenem 
Marijinem svetišču, na Sveto Goro pa tudi večkrat med letom. Čla-
ni so spremljali bolnike na poti in velikokrat sami plačevali dodat-
ne sedeže na avtobusu, da bi bolnikom zmanjšali prevozne stroške. 
Ta oblika skrbi za bolnike se je dodobra prijela in postala stalnica 
v delovanju tudi sedanje Karitas. Že tradicionalen je postal obisk 
oskrbovancev Doma upokojencev v velikonočnem in božičnem 
času. Takrat župnija poskrbi za slovesno sveto mašo, članice Kari-
tasa pa ob pomoči veroučne mladine pripravijo priložnostna darila 
in jih razdelijo stanovalcem Doma. Kar nekaj let so bila na Kapeli 
srečanja bolnikov in ostarelih. Pri maši jim je bilo podeljeno sveto 
maziljenje, po maši pa so bili vsi prisotni povabljeni v samostansko 
jedilnico, kjer so gospodinje pripravile manjšo pogostitev, da je po-
poldan minil v prijetnem vzdušju.
Skupina je pomagala socialno ogroženim občanom. Nanjo so se 
obračale mnoge družine v stiskah. Nudili so predvsem pomoč na 
domu, pri iskanju stanovanj, socialno pomoč družinam z minimal-
nimi dohodki, pomoč otrokom s težavami pri učenju. Prav tako je 
skupina pomagala pri raznašanju hrane na domove in skrbela za 
ozimnico revnejših družin. Veliko so sodelovali tudi z Rdečim kri-
žem, saj so si med sabo pomagali.

Srečanje bolnikov in starejših na Kostanjevici l. 1993
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Po prihodu p. Marka Novaka na Kostanjevico je duhovno vodstvo 
skupine prešlo v njegove roke. Takrat je bilo v župniji ustanovljeno 
gibanje Vera in luč, da bi združevalo otroke s posebnimi potreba-
mi in njihove starše. Z medsebojno in strokovno pomočjo starši 
laže premagujejo stiske, se učijo novih načinov za učinkovito po-
moč otrokom, organizirajo skupne počitnice za otroke in podob-
no. Mesečna srečanja so se, v sodelovanju z diakonijo, odvijala na 
Kostanjevici, dvakrat letno pa so se udeležili skupnega srečanja v 

Šturjah pod vodstvom g. Petra Pipana. Po odhodu p. Marka se je 
gibanje preselilo v šempetrsko župnijo, duhovno vodstvo pa je pre-
vzel takratni župnik g. Jože Pegan.
13. aprila 1983 je bilo v Ljubljani pod vodstvom p. Marijana Šefa 
prvo skupno srečanje karitativnih skupin iz vseh treh slovenskih 
škofij: Ljubljane, Maribora in Kopra. Skupna srečanja so postala 
vsakoletna praksa. Na njih so bile podane smernice za delovanje 
skupin in voditelji so dobili navodila za nadaljnje delo, s posebnim 
poudarkom na duhovnosti. 
Opisano delovanje skupine je bilo značilno do leta 1990, ko se je 
skupina poimenovala Karitas. Naša skupina si vse od začetka do 
danes, ko deluje kot Karitas, izmenjuje izkušnje na rednih me-
sečnih srečanjih v župniji na Kostanjevici. Tu so se oblikovala 

Članice ŽKK na obisku v Domu upokojencev v Novi Gorici 
za veliko noč 2003

Župnijska karitas Kapela
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mnoga mnenja in predlogi, z medsebojno pomočjo smo včasih 
uspeli rešiti velike težave. Prvi vodja Župnijske Karitas Kapela je 
postal David Brecelj, nasledila ga je Cvetka Marinič, blagajničar-
ka je bila Albina Boltar. ŽKK je bila zelo aktivna. Odkar dobiva 
nekaj denarja od škofijske Karitas, se delo nadaljuje lažje in v še 
večjem obsegu. V l. 1994 je nabavila počitniško prikolico za le-
tovanje družin s finančnimi problemi, v prostih terminih pa so 
lahko letovali tudi drugi člani župnijske skupnosti. Postopoma se 
je število članov zmanjševalo, vendar so delo kljub temu opravlja-
li vestno in požrtvovalno. Sredi leta 1998 je bilo vodstvo predano 
Milki Abram, blagajniška dela je prevzela Ana Vončina. Skupina 
je štela le štiri članice, poleg navedenih sta sodelovali še Marija 
Vuga in Ana Gravnar. Članice so se trudile nadaljevati delo svojih 
predhodnikov, vendar je premajhno število sodelujočih predstav-
ljalo kar resne težave. Potrebe so vedno velike in narekujejo večje 
število prostovoljcev. Zato se morajo truditi, da pridobijo nove  
sodelavke in sodelavce, ki se bodo zmogli spoprijemati z vsako-
dnevnimi novimi izzivi. Revščina in stiska imata namreč nešteto 
obrazov. 
Poleti leta 2004 je vodstvo ŽKK prevzela ga. Ana Vončina. Na prvem 
jesenskem srečanju nas je bilo že sedem. Zastavili smo delo za na-
prej, ki se v bistvu ne razlikuje od že prej navedenega. Za advent smo 
pripravili spiske naših starejših in bolnih župljanov, tako da smo jih 
pred božičnimi prazniki obiskali okoli osemdeset. Vsako prvo ne-
deljo v mesecu smo k maši vozili oskrbovance Doma upokojencev. 
S posvetitvijo kapele v Domu smo s tem prenehali, jih pa še vedno 
obiskujemo. Za praznike obiščemo vse stanovalce Doma. Takrat jih 
tudi simbolično obdarimo. Za pripravo voščilnic smo hvaležni na-
šim veroučencem in njihovim katehistinjam. 
V letu 2005 smo ponovno oživili srečanje za starejše in bolne iz 
naše župnije in želimo pri tem tudi vztrajati. Pri sv. maši se jih 
zbere okoli osemdeset. Imajo priložnost za sv. spoved in prejem 
bolniškega maziljenja. Po maši jim pripravimo manjšo pogosti-
tev v samostanski dvorani in krajši program, kjer sodeluje otroški 
in mladinski pevski zbor. Vsako leto spremljamo udeležence na 
romanje bolnikov na Brezje. To so vidne stvari, ki jih člani ŽKK 
opravljamo. Vse tisto drobno, ki se dogaja vsak dan, je mnogim 
skrito. Stiske ljudi so velike. Ljudem, ki se na nas obračajo, poma-
gamo, kolikor moremo in znamo, duhovno in materialno. 
Trenutno šteje ŽKK 10 članic in enega člana. Ves ta čas je naš du-
hovni vodja p. David, ki je kot župnik tudi predsednik ŽKK. Z njim 
lepo sodelujemo in se mu želimo ob tej priliki zahvaliti za zaupanje 
in vso podporo. 



Ob priliki blagoslovitve kapele 
v Domu upokojencev v Novi Gorici l. 2003 
mašuje škof Metod Pirih
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Mira Bastjančič

FRANČIŠKOVA DRUŽINA ALI FRANČIŠKOV 
TRETJI RED

Zelo malo vemo o Frančiškovem tretjem redu oz. Franči-
škovi družini (FD) ali Frančiškovem svetnem redu, kot ga 
danes imenujemo. Danes ni razširjen tako kot je bil vča-

sih, zato se nam zdi precej staromoden, pa tudi poznamo ga ne.  
Sv. Frančišek je po Božjem navdihu ustanovil kar tri frančiškanske 
rede: Leta 1210 je skupaj s tovariši zaprosil za potrditev prvega 
vodila za frančiškanski moški red, ki ga je potrdil papež Inocencij 
III. v Rimu. Leta 1212 je bila potrjena ženska veja, imenovana tudi 
drugi red, ki jo je po vzoru moškega reda ustanovila sv. Klara Asi-
ška. Ta je eden strožjih ženskih redov – klarise.
V Knjižici sester in bratov Frančiškovega svetnega reda v Sloveniji 
(Izdal Narodni svet FSR l. 1996) je predstavljen nastanek in način 
delovanja laične veje, tretjega reda sv. Frančiška v prispevku Zna-
čilnosti Frančiškovega svetnega reda: 
»Frančiškov svetni red (FSR) je ustanovil sv. Frančišek Asiški (1182 
– 1226). Po njegovem zgledu si bratje in sestre FSR prizadevajo ži-
veti evangelij v svojih družinah, na delovnem mestu in pri svojih 
poklicnih dolžnostih. Članstvo v FSR je v prvi vrsti poklicanost.
FSR je ustanova, za katero stoji avtoriteta Cerkve, saj potrjuje tak 
način življenja, mu določa posebne okvire, potrjuje Vodilo in Kon-
stitucije. Prvo Vodilo iz leta 1221 je potrdil papež Gregor IX., zad-
nje pa papež Pavel VI. 24. junija 1978.
FSR vodi Mednarodni svet s sedežem v Rimu. V Sloveniji je orga-
niziran na krajevni, pokrajinski in narodni ravni. Bratstvo na vsaki 
ravni vodi svet s predsednikom.
Duhovna in pastoralna skrb za FSR v Sloveniji je zaupana prvemu 
Frančiškovemu redu in je predvsem dolžnost njihovih provincial-
nih ministrov. 
V zgodovini so bili člani FSR predstavniki vseh stanov in poklicev. 
Zavetnika Frančiškovega svetnega reda sta sveti Ludvik Francoski 
in sveta Elizabeta Ogrska (Turingijska).«
V isti knjižici je naveden tudi 4. člen iz I. poglavja Vodila FSR: »Vo-
dilo in življenje Frančiškovih bratov in sester v svetu je: izpolnje-
vati evangelij našega Gospoda Jezusa Kristusa po zgledu svetega 
Frančiška Asiškega, ki ga je Kristus navdihoval in mu bil v središču 
življenja z Bogom in ljudmi.«
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Ljudje so se zelo zgledovali po sv. Frančišku in so ga želeli posne-
mati, zato so se po vseh župnijah ustanavljale laične skupine, še 
posebej tam, kjer so delovali frančiškani. Na našem območju je 
bilo delovanje pred prvo svetovno vojno močno razširjeno, a med 
obema vojnama je prišlo do velikega upada članstva. Ta trend se je 
nadaljeval tudi po 2. svetovni vojni. 
Poiskala sem zapise o delovanju FSR  v župnijskih kronikah od l. 
1947 dalje:
Iz poročil p. Otmarja razberemo, da je bilo leta 1950 v III. redu vpi-
sanih 11.000 članov, število živih (aktivnih) cca 20*. Pod opombo 
je p. Otmar Vostner pripisal: 
Večina tretjerednikov je po priključitvi Kostanjevice k FLRJ osta-
la v Gorici. Skrb zanje je podpisani izročil slovenskim kapucinom, 
ki ima pri Sv. Ivanu mesečne shode. Skoro 170 tretjerednikov naše 
skupščine nima več zveze z matico. 
Gorica – Kostanjevica, dne 8. januarja 1951.

Podobne številke se pojavljajo do leta 1955, potem pa do leta 1971 o 
Frančiškovem tretjem redu v župnijski kroniki ni nič zabeleženega.
28. 10. 1971 je asistent FD p. Filip Rupnik poročal p. Bernardinu 
Sušniku, da je tostran meje 6 udov in da jih še nekaj hodi na shode 
v »Staro« Gorico. Kapucin p. Ciril je sporočil, da je v Gorici 120 

 Frančiškov dan na Kostanjevici l. 1977 – domači člani 
in cel avtobus iz Tolmina

Frančiškova družina
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vpisanih udov, na shode jih hodi 40 – 50. Spadali bi v kostanjeviško 
skupščino, vendar imajo zaradi meje svojega voditelja v Gorici, za-
časno g. Eržena. Shode imajo vsako 3. nedeljo pri sv. Ivanu, večina 
gre prej k blagoslovu v cerkev sv. Ignacija na Travniku, kjer je edini 
slovenski popoldanski blagoslov. Radi bi imeli asistenta od tukaj 
(op. iz Slovenije).
V letu 1973 je kronist zapisal: 
»FD oživljena 18. 11. 1973, ko je magister p. Filip Rupnik oživil za-
mrlo Frančiškovo družino, kot se je preimenoval III. red na Sloven-
skem. Za voditelja je bil imenovan p. Anastaz (Bajuk). Že na prvo 
vabilo je prišlo 20 oseb, ki se sestajajo vsako 3. nedeljo v mesecu.«
V letu 1974 je zabeleženo, da je p. Filip zelo razgibal FD, za kar ima 
velike zasluge tudi dekan iz Tolmina, ki to ustanovo zvesto vodi. 
Število članov se stalno veča. Na Kostanjevici imajo svoje shode 
vsako 3. nedeljo popoldne, in sicer udje, aspiranti in simpatizerji, 
eno soboto v mesecu popoldne se srečuje mladinski odsek.
Frančiškova družina je bila vsa leta zelo dejavna, štela je 16 članov, 
kot je razvidno iz statistike v letu 1977, na srečanja pa je prihajalo 
več ljudi. 
V l. 1979 je zapisano: 
»V spremenjenih povojnih razmerah smo v Sloveniji III. red pre-
imenovali v Frančiškovo družino. 24. 6. 1978 je papež Pavel VI. po-
trdil novo Vodilo Frančiškanskega svetnega III. reda, ki se odslej 

imenuje Svetni frančiškanski red, skupen vsem 
štirim Frančiškanskim družinam.« … »25. 2. je p. 
magister Filip prevzel vodstvo FD še v Stari Gori-
ci na ponovne prošnje tamkajšnjih tretjerednikov, 
ki so se zadnje čase sestajali kar sami v cerkvi sv. 
Ivana in brali slovensko frančiškansko literaturo. 
Tako bo imel zanaprej vsako četrto nedeljo v me-
secu z njimi srečanje, tukaj doma pa ostane kot 
doslej, tretjo nedeljo.«
P. Filip je vodil Frančiškovo družino do l. 1980, 
ko je bil prestavljen in postal provincialni asi-
stent FD. Na Kostanjevici je vodstvo prevzel p. 
Peter Vrtačič, gvardijan in župnik.
Leto 1981 je bilo v znamenju priprav na Franči-
škovo leto - ob 800-letnici rojstva sv. Frančiška. 
FD je imela več shodov in romanj. Otvoritvena 
slovesnost je bila 26. 9. 1981, njen sklep pa v Ljub-
ljani 5. oktobra 1982 z oratorijem Fonte d àmore 
skladatelja Avgusta Ipavca. V župniji so Franči-
škovo leto sklenili 14. 11. 1982 s slovesno mašo.Člani Frančiškove družine l. 1986
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1983 je odšel p. Peter Vrtačič, vendar ni navedeno, kdo je prevzel 
FD. Za leto 1984 je zapisano, da je FD štela 15 članov, prevzel jo je 
p. Jože Urbanija. V letu 1985 naj bi bilo 18 članov, v l. 1986 pa so bili 
sprejeti novi člani; duhovni asistent je bil v obdobju 1986 do 1989 
tudi p. Vili Pustoslemšek. Potem je člane več let vodil. p. Andrej 
Vovk, nato p. Mari Osredkar, p. Vid Lisjak in p. David Šrumpf. 
O svojem vstopu v Frančiškov III. red mi je pred leti pripovedovala 
ga. Valerija Trpin: »Takoj ko smo se preselili v Novo Gorico l. 1956, 
sem se vključila v življenje župnije. P. Otmar Vostner mi je predla-
gal, da bi vstopila v Tretji red. Dolgo sem se odločala, kar celo leto. 
Kandidatke smo se resno pripravljale na vstop, takrat nas je bilo 
le 6 žena, in na zaobljube: opraviti smo morale določene molitve, 
molile smo tudi v cerkvi; za praznike smo imele posebno pripravo 
in trudile smo se za prejem odpustkov ob raznih prilikah. Leta 1962 
smo naredile zaobljube. Med posebnim obredom nam je duhovnik 
izročil knjižico s pravili Tretjega reda, sveče, podobo sv. Frančiška 
in spokorni pas. Včasih smo okoli vratu nosile tudi škapulir. Franči-
škova družina ima izvoljen odbor, to je predsednika in tri svetoval-
ce. Ima tudi animatorja, ki je duhovnik in pomaga predsedniku.«
Iz pogovora s sedanjimi člani oz. simpatizerji Frančiškove druži-
ne sem ugotovila, da vsi nimajo zaobljub. Zaobljuba veže člane na 
določene dnevne obveznosti in marsikdo ni prepričan, da jih bo 
lahko redno opravljal. Vodilo sester in bratov FSR narekuje čla-
nom, da posnemajo zgled sv. Frančiška Asiškega, da so oznanje-
valci Kristusa z življenjem in besedo, da zvesto spolnjujejo svoje 
dolžnosti v vseh življenjskih okoliščinah, se trudijo za čistost srca, 
molijo, se trudijo za mir, pravičnost, zvestobo in spoštovanje živ-
ljenja; na kratko: da po zgledu sv. Frančiška živijo po evangeliju in 
izpolnjujejo zapoved ljubezni. 
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Mojca Stres, 
Luka Boltar, 
Jernej Valič 

SKAVTSKA SKUPINA 
»NOVA GORICA 2«

“Skavtstvo je vesela igra na prostem, kjer skavti kot bratje skupaj 
izkušajo dogodivščine, tako mladi kakor stari. Rastejo v zdravju 

in sreči, urijo se v ročnih spretnostih in v pripravljenosti na pomoč 
drugim.” 

(ustanovitelj Robert Baden-Powell)

Razburkan konec osemdesetih let je v Sloveniji med dru-
gim obudil idejo o skavtstvu, ki je pričela navduševati 
mnoge mlade, med njimi tudi posameznike s Kapele. Ti 

so v začetku devetdesetih let ustanovili skavtsko skupino, ki se je 
s skavtskim znanjem in ustvarjalnostjo bogatila tudi s prizadev-
no pomočjo zamejskih skavtov iz Gorice. Prve skavtske obljube 
so člani te skupine dali l. 1992 v okviru projekta »Hodimo sku-
paj«, ko se je skavtstvo v Sloveniji šele začelo širiti. Ta prilika je 
tudi velevala oblikovanje razpoznavnega znaka skavtske skupine, 
skavtske rutke.
Simbolika barv rutke skavtske skupine Nova Gorica 2: barve rut-
ke, vijolična in zlata črta na zeleni podlagi, posnemajo barve dveh 
skavtskih simbolov - lilije (vijolična), ki predstavlja skavte, in dete-
ljice (zlata), ki simbolizira skavtinje. Dodan jima je poseben pomen 
poti k Bogu. Zelena podlaga v barvi reke Soče pa predstavlja naravo 
in s tem skavtovo ljubezen do narave, Božjega stvarstva. 
Začetnemu obdobju, v katerem je bila skupina maloštevilčna, je sle-
dil nagel vzpon števila novih članov, ki niso prihajali samo iz doma-
če župnije. Svojevrstnost kapelske skavtske skupine je bila namreč v 
tem – razen v »zadnjem« obdobju – da je skupina združevala skavte 
iz razmeroma širokega področja (različnih župnij) in zatorej kapelski 
župniji niso nikoli pripadali tako, kakor je to običaj drugje v Sloveniji, 
ampak so se vanjo vključevali kot posamezniki in s priložnostnimi 
dejavnostmi. 
Razdelitev po vejah (starostnih skupinah): 
Skavtinje in skavti so razdeljeni v različne veje (starostne skupine).  



Jamboree v Čezsoči 
pri Bovcu l. 1995

Dvodnevni izlet – hike na taboru 
izvidnikov in vodnic v Begunjah pri 
Cerknici l. 1996 

Skavtske zaobljube l. 1995
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Najmlajši so volčiči in volkuljice (starost 8 do 10 let) in živijo v kr-
delu, njihovo geslo je ˝Kar najbolje .̋ Ta veja je na Kapeli delovala 
med leti 1992 in 1995. Med svojimi aktivnostmi je krdelo štelo med 
vrhunce skavtskega leta tudi poletne tabore na Predmeji (1993), na 
Livku (1994) in v Novi Štifti (1995).
Izvidniki in vodnice (starost 11 do vključno 15 let) živijo v četi, se-
stavljeni iz fantovskih in dekliških vodov. Njihovo geslo se glasi: 

˝Bodi pripravljen – vedno pripravljen.̋  Na Kapeli je bila leta 1994 
ustanovljena prva četa – četa Sivih volkov. Leta 1995 se je udeležila 
zamejskega jamboreeja (tabora vseh zamejskih skavtov) v Jablanci 
pri Čezsoči. V naslednjih letih je bila četa še na taboru v Begu-
njah pri Cerknici, v Peklu pri Brezovici ter v Selah na Koroškem. 
Leta 1998 je prišlo do začasne prekinitve v delovanju te veje. Nova 
četa se je oblikovala nato leta 2002. Prvi spoznavni tabor je imela v 
Šmihelu. Leta 2003 je sledil poletni tabor na Trnovem ob Soči. Po-
leti leta 2004 in 2005 je imela četa tabor skupaj še s četo iz Ribnice, 
in sicer v Podstenah pri Kolpi in v Beli (pri Vrhpolju), poleti 2006 
pa skupaj s skavti iz Bovca v Krkavčah.
V najstarejšo vejo spadajo popotniki in popotnice (starost 16 do 
21 let). Najprej se eno leto po prihodu iz čete srečujejo v noviciatu, 
nato pa v skupnosti, ki se imenuje klan. Glavne značilnosti dejav-
nosti klana so pot, skupnost in služenje, njihovo geslo pa je ̋ Srečno 
pot .̋ Prvi klan je na Kapeli nastal že leta 1990 in je deloval do leta 
1994. Nato je v letu 1997 nastal noviciat. Njegov glavni projekt je 
bila pomoč v Posočju v letu potresa. Člani noviciata so nadaljevali 
v klanu do leta 2002. Udeležili so se potovalnih taborov na različ-
nih koncih Slovenije: po Posočju, Pokljuki, Barju… V letih 2003 do 
2006 pa je skavtska skupina Nova Gorica 2 imela skupni noviciat 
in klan z Novo Gorico 1. 
Po odhodu iz klana se skavtinje in skavti lahko odločijo tudi za slu-
ženje kot voditelji. Ti se srečujejo v skupnosti voditeljev (SKVO), 
ki načrtuje in izvaja aktivnosti v skavtski skupini. Na tem mestu 
velja omeniti vse dosedanje voditelje in njihove pomočnike: Peter 
Szabo, Nina Ščuka, France Kokalj, Barbara Marcina, Sašo Biz-
jak, Ana Kretič, Blaž Valič, Simon Cigoj, Andreja Semolič Valič, 
Petra Bastjančič, Andrej Humar, Matej Valič, Anka Dornik Valič, 
Uroš Medvešček, Jernej Valič, Vida Valič, Neža Stres, Tea Žvokelj, 
Luka Boltar, Mojca Stres in Daša Kodrič. Skupino pa so vedno 
spremljali tudi duhovni asistenti s Kapele, katerim gre posebna 
zahvala. 
Skavtska skupina je septembra 2006 zaključila z delovanjem, skav-
ti pa so se pridružili skavtski skupini »Nova Gorica 1«.

Zimovanje klana na 
Golici l. 2002



Skavtska zaobljuba

Naši skavti na Tatracoru l. 2004 (Srednjeevropski jamboree na Slovaškem)
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MOLITVENE SKUPINE

Gabrijela Ipavec

Binkoštna dvorana

V letu 1987 smo patru Jožetu Urbaniji izrazili željo, da bi 
tudi verniki na Kapeli radi molili v t. im. binkoštni dvo-
rani. Molili bi vsak 13. dan v mesecu po večerni sveti 

maši. Ne samo, da se je strinjal, vprašal nas je, če želimo, da bi v tem 
času izpostavili Najsvetejše. Kar zažareli smo od sreče: lahko bomo 
dve uri v navzočnosti in zrenju Njega, ki nas ljubi.
Povabili smo vernike iz drugih župnij in prihajajo iz Šempetra, Sol-
kana, Vrtojbe, Mirna, Deskel, Dornberka in cele Nove Gorice.
Molitev začnemo s pesmijo k Svetemu Duhu. Nato molimo vse 
tri dele rožnega venca. Ob večjih praznikih pojemo tudi vmesne 
pesmi. Sledijo litanije Matere Božje in razne prošnje. Potem za-
pojemo pesem »Je angel Gospodov« in zmolimo posvetilno mo-
litev. Sledi zaključek: blagoslov z Najsvetejšim. V poletnem času 
beremo pred blagoslovom razmišljanja iz knjige Štefana Gobija. 
V zadnjem času pa smo pozimi skrajšali molitev na dobrih 90 
minut. 
Pred petimi leti smo vpeljali še dodatno obliko molitve. Ugoto-
vili smo, da imajo po drugih župnijah vsak teden izpostavljeno 
Najsvetejše. V dogovoru s p. Matejem smo začeli s tiho adoracijo 
vsak prvi četrtek v mesecu pol ure pred večerno sv. mašo. To je 
kontemplativna molitev, ko v duhu zreš Jezusa. Tu je le molk in 
navzočnost, čutiš, da ga ljubiš in se čutiš ljubljen. Najpogosteje 
molimo za nove duhovne poklice in svetost duhovnikov. K ado-
raciji prihajajo tudi verniki iz drugih župnij, posebno od Kristusa 
Odrešenika. 
Molimo pa tudi vse dni v tednu pol ure pred jutranjo sveto mašo, 
in sicer rožni venec in litanije, ki ustrezajo dnevu, ter prošnje za 
razne potrebe. Prav tako se moli rožni venec pred večerno sveto 
mašo.
Zelo smo srečni, da lahko molimo, zato iskren boglonaj vsem pa-
trom in br. Miranu.
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Anica Ličen

Molitveno občestvo 
Prenova v duhu na Kapeli

Ogenj karizmatične molitve že devet let gori v župniji 
Kapela Nova Gorica. Molitveno občestvo Prenova v 
Duhu je zaživelo na Kapeli spomladi 1998 po sedemte-

denskem seminarju za izlitje Svetega Duha pod vodstvom gospoda 
Igorja Loviščka, župnika iz Biljane v Brdih. Začetno navdušenje, ki 
je na srečanje privabljalo okrog petnajst udeležencev, je postopoma 
popuščalo. Ostalo je občestvo s petimi do sedmimi rednimi udele-
ženci, ki so se brez duhovnega voditelja vsak teden zbirali k molitvi 
in tako vztrajali šest let. S prihodom patra Vida Lisjaka na Kapelo 
leta 2004 je občestvo dobilo stalnega duhovnega voditelja. Po nje-
govem odhodu leta 2006 je duhovno vodstvo prevzel na novo prišli 
pater Krizostom Komar. Odkar je v občestvu duhovni vodja, prihaja 
na tedenska molitvena srečanja (ob torkih po večerni maši) 20 do 30 
udeležencev. Število se je še povečalo za okrog 10 novih udeležencev 
po drugem sedemtedenskem seminarju za izlitje Svetega Duha, ki 
je bil maja in junija 2007. Ta seminar je organiziral pater Krizostom 
in ga tudi vodil skupaj z gostujočimi duhovniki. Tedenska srečanja 
trajajo približno poldrugo uro. Udeleženci so iz domače župnije, ne-
kaj jih je tudi iz solkanske, šempetrske in drugih župnij.
Animatorki v molitvenem občestvu sta bili od začetka do leta 2006 
Pina Bole in Anica Ličen iz kapelske župnije, na samem začetku 
tudi Ingelin Vendramin iz solkanske župnije. Leta 2006 je anima-
torstvo prevzela Slavka Humar iz Solkana, od junija 2007, v času 
Slavkine bolezni, pa Tadej Košuta v sodelovanju z ženo Mileno. 
Zakonca sta iz Brestovice s Krasa. 
Pri prepevanju pesmi sprva ni bilo glasbene spremljave. Pater Vid 
je to praznino zapolnil z igranjem na harmonij ali klavir. Slavka 
Humar je animatorstvo z veseljem in požrtvovalnostjo dopolnje-
vala z igranjem na kitaro, pri igranju ji je večkrat pomagala tudi 
Damjana Bole. Glasbeno spremljavo s kitaro nadaljuje Tadej Košu-
ta. Zadnje čase si namesto pesmaric pomagamo z diaprojektorjem 
in smo tako svobodnejši za slavljenje. Skrb za izbor in projekcijo 
pesmi sta prevzeli Tatjana in Ada Ličen. 
Duhovni tok slovenske Prenove v Duhu je organiziran po škofijah. 
Naše molitveno občestvo spada pod Prenovo v Duhu Koprske ško-
fije. Molitvena občestva Prenove v Duhu na Slovenskem so začela 
delovati okrog leta 1980. Na Goriškem je bilo prvo molitveno ob-
čestvo Prenove v Duhu ustanovljeno v Biljani leta 1990. 

Molitvene skupine
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Kakšen je namen in poslanstvo našega molitvenega občestva in 
srečevanj? Srečujemo se zaradi Jezusa, da bi ga bolj spoznali in 
(vz)ljubili, da bi nam prebudil in oživil duhovne darove, ki smo 
jih že prejeli s krstom in birmo, pa v nas dremljejo in niso dovolj 
rodovitni. S prebujenimi in dejavno uporabljenimi darovi gradi-
mo Božje kraljestvo v Cerkvi. Delovanje Prenove v Duhu je nova 
evangelizacija v duhu 2. vatikanskega koncila. Sprejemamo Jezusa 
Kristusa za Gospoda - za edinega Gospodarja in Odrešenika na-
ših življenj. Jezusa in Sveto Trojico slavimo in častimo s petjem in 
glasbo. Bogu se zahvaljujemo za vse. Častimo tudi našo nebeško 
mater Devico Marijo. Povezuje nas medsebojna pomoč, trudimo 
se za edinost in medsebojno ljubezen v sestrskem in bratskem dru-
ženju. Povezujejo nas tudi praznovanja ob osebnih praznikih. V 
župniji sodelujemo kot skupina pri raznih molitvenih pobudah in 
organiziranih molitvenih urah. Molimo za osebne in skupne po-
trebe. Pričevanja udeležencev potrjujejo, da naš Gospod resnično 
živi in deluje ter nam daje moči Svetega Duha v težkih osebnih in 
družinskih trenutkih. Marsikdo med nami je ozdravel, dobil novo 
moč. To pa nam daje pogum in voljo, da vztrajamo in radi priha-
jamo na kapelski hribček h Kostanjeviški Mariji prosit Jezusa za 
razsvetljenje in moč.

VOŠČILO P. ANDREJA BIRMANCEM:

Sveti Duh je moč lepega življenja; nikomur se ne vsiljuje. 
Pride pa v dušo, ki mu v veri in zaupanju odpira vrata srca 
ter ga ljubeznivo vabi naj vstopi in tam prebiva, kot v svo
jem svetišču. Naj bo vedno tako!

Sporočilo birme in v lep spomin nanjo petemu letniku 

p. Andrej

•

Kapelski zvon štev. 9/II z dne 26. 4. 1992



GOSPOD ALOJZ LIČEN

Gospod Alojz Ličen se je rodil 
18.6.1915 na Brjah na Vipavskem. 
S štirinajstimi leti je vstopil v goriško 
malo semenišče (ki se ga s Kostanje
vice tudi vidi). Bogoslovje je študiral 
v Gorici, kjer je bil l. 1938 posvečen 
v duhovnika. Sprva je bil kot kaplan 
v Idriji, duhovniško službo pa je 
opravljal tudi po drugih primorskih 
krajih, tudi v okolici Trsta. Kot do
ber pevec in ljubitelj cerkvene glasbe 
je rad spodbujal ljudi k petju in vo
dil pevske zbore. Zelo dobro je igral 
orgle. V času fašističnih pritiskov na 
Primorske Slovence je z zanosom učil 
in vodil prepovedano slovensko petje 
v cerkvah. Ljudem so bile najbolj pri 
srcu Marijine pesmi. 
Gospod Ličen spada v generacijo du
hovnikov, ki so tudi po drugi svetov
ni vojni veliko pretrpeli, saj je nova 
država na vsak način hotela iztrebiti 
vero. Prepovedala je verouk v šolah, 
ukinila cerkvene praznike in prega
njala duhovnike in ljudi. 
Vredno je omeniti, da je gospod Li
čen tudi velik poznavalec tujih jezi
kov in je prevajal predvsem iz latin
ščine in italijanščine.
Kot upokojenega duhovnika so ga 
leta 1971 nastanili na Kostanjevici, 
kjer je svoje izkušnje, predvsem pa 
ljubezen do petja prenašal na mlajše 
rodove. Letos, 18. marca, se je prese
lil v novi dom za ostarele duhovnike 
v Šempetru. Povedal je, da je na Ka
peli preživel dobrih 20 čudovitih let 
in je zelo žalosten, ker mora zapustiti 
ta priljubljeni kraj. 

Z gospodom Ličnom so se pogovarjali 
birmanci 6. razreda, 

Kapelski zvon št. 7/II z dne 29. 3. 1992

PATER JOŽE URBANIJA

Pater Jože se je rodil v vasici Serjuče blizu 
Moravč pri Domžalah. Bil je najstarejši od 
štirih otrok. Ima še enega brata in dve sestri. 
Osnovno šolo je obiskoval v Moravčah in 
že v 6. razredu se je v njem na duhovnih 
vajah porodila želja po opravljanju duhov
niškega poklica. Kasneje je v njem ta želja 
samo še rasla in postajala vedno bolj trdna, 
kajti že po osnovni šoli je svoje šolanje na
daljeval v malem semenišču (gimnazija) pri 
frančiškanih v Ljubljani. V tem času se je 
gimnazija preselila iz Ljubljane v Kamnik. 
Noviciat je opravljal tu na Kostanjevici 
(magister je bil p. Filip). Maturiral je v No
vem mestu in nato končal študij bogoslovja 
v Ljubljani. 
Duhovniški poklic opravlja že od l. 1981. 
Novo mašo je imel v Moravčah, potem pa 
je bil tri leta vzgojitelj v malem semenišču v 
Kamniku. Nato je bil premeščen na Kapelo 
– Kostanjevico. Povedal nam je, da mu je 
med nami lepo in da je posebno hvaležen 
ljudem, ki si prizadevajo za župnijsko živ
ljenje in vzdrževanje samostana. Prostega 
časa ima zelo malo. Zelo rad pa gre, kadar 
utegne, v hribe, kjer si opomore na svežem 
gorskem zraku. Včasih je tudi rad smučal, 
vendar je danes to predrago.
Poleg duhovniškega poklica bi ga zanimal 
še poklic geografa, zgodovinarja ali mizarja. 
Mizarstvo mu je bilo vedno blizu, ker je to 
delo opravljal njegov dedek. Najlepše poto
vanje, ki se ga vedno rad spominja, je bilo 
romanje z bogoslovci v Sveto deželo.
P. Jožetu, našemu župniku in gvardijanu 
kostanjeviškega samostana, se zahvaljuje
mo za pogovor in za ves trud, ki ga vlaga v 
rast naše župnije.

S p. Jožetom so se pogovarjali birmanci 
6. razreda - 2. skupina.

Kapelski zvon št. 10/II z dne 10. 5. 1992
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Mira Bastjančič

SPOMINI NA NOVI MAŠI

Kljub temu, da je naša župnija zelo mlada, sta v njej zrasla 
dva novomašnika. Zanju sicer ni bila zaslužna sama žup-
nija, pač pa verjetno njune družine in posamezni molilci, 

najbolj pa bratje frančiškani, ki so s svojim entuziazmom in ideali 
dajali pravi zgled. Oba sta stopila v frančiškanski red.

P. Rafael Slejko, roj. 11. novembra 1955 v Kanalu, je sprejel dia-
konat 8. januarja 1984 v ljubljanski stolnici. V duhovnika je bil po-
svečen 29. junija 1984 v cerkvi Kristusa Odrešenika v Novi Gorici. 
Novo mašo je pel v naši cerkvi 1. julija 1984. Za župnijo je bil to 
izjemen dogodek, zato smo se vsi, vsak na svoj način, pripravljali 
na ta dan. Za večino je bila nova maša res nekaj novega, saj je bila 
prva, ki smo jo doživeli na Kostanjevici. Pevci so prvič zapeli mašo 
našega pevovodje Petra Piriha; napisal jo je prav za Rafkovo novo 
mašo. Popoldne je novomašnik skupaj s pevci zapel litanije in po-
delil novomašni blagoslov.

Popoldanske pete litanije novomašnika p. Rafka z drugimi patri 
in domačimi pevci



P. Rafko s pevci

Vrstniki krasijo in postavljajo mlaj 

Dva mlaja sta stala na začeku 
Škrabčeve ceste, dva pa pri cerkvi
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Na novomašni podobici sta zapisana dva stavka z globokim po-
menom: 
»Kdo me bo nadomestil?« vpraša zahajajoče sonce.
»Storila bom, kar bom mogla, o Učenik moj,« odgovori prstena 
svetilka.
Pater Rafko je služboval v različnih župnijah. Prvo službeno mesto 
ga je čakalo v Mariboru, kjer je bil kaplan do l. 1986. Nato je bil 
premeščen na primorski konec, na Prosek, kjer je opravljal službo 
župnika. Od l. 1991 je bil župnik v Dolini pri Trstu, nato je bil od l. 
2004 kaplan v Strunjanu. Leta 2006 je bil premeščen na Gorenjsko. 
Upravlja župnijo Mošnje in živi v frančiškanskem samostanu na 
Brezjah. Poleg običajnih zadolžitev, ki jih nalaga duhovniška služ-
ba, obnavlja staro župnišče v Mošnjah.
Pogosto se spomnimo nanj, posebej v molitvi. Rad je sprejel naša 
vabila in maševal v domači cerkvi, česar smo posebej veseli. 

Andrej Vuga (roj. 1964 na Jesenicah) je bil posvečen 29. junija 
1991 v Kopru. Posvečenje in nova maša, ki jo je daroval na Kapeli 
30. junija 1991 ob 9. uri, sta bila močno zaznamovana s slovensko 
osamosvojitveno vojno. Priprave na novo mašo so zaradi vojne po-
tekale v napetosti, kljub temu pa smo več dni preživeli v sodelo-

Župnijsko občestvo z novomašnikom Andrejem na stopnicah pred 
cerkvijo 1. 7. 1991
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vanju in prijetnem razpoloženju pri pripravi cerkve in programa. 
Pevci so naštudirali novo mašo, ki jo je posebej za to priložnost 
napisal pok. Anton Klančič iz Mirna. Starši in nekateri župljani so 
se ob vračanju s posvečenja v Kopru skupaj z novomašnikom ko-
maj prebili skozi blokade. Ceste so bile zaprte in zastražene zara-
di napada teritorialcev v Rožni Dolini, ki so zavzeli mejni prehod. 
Nedeljsko jutro je bilo čudovito in verjeli smo, da se bo vse izteklo 
po načrtu. Med mašo pa so se oglasile sirene, ki so opozarjale na 
možnost letalskega napada, vendar se maša ni prekinila. Seveda 
nismo slišali hrumenja letal, zato se je novomašno praznovanje 
nadaljevalo do večera. 
Izkazali so se mladinci s kulturno – zabavnim programom. Doži-
vetje za vse so bile popoldanske molitve ob udeležbi velikega števi-
la patrov; zaključile so se z novomašnim blagoslovom. 
P. Andrej je služboval v Ljubljani pri frančiškanih za Bežigradom 
in v Centru. Kmalu po 10. obletnici mašništva se je odločil, da se 
posveti družinskemu življenju. 

Na oba novomašnika smo ponosni, saj je njuna odločitev nakazo-
vala posebno Božjo navzočnost med nami: povezovala je ljudi pri 
delu in v duhu, župnija je v milostnih dneh dihala s polnimi pljuči, 
čutila se je rast v veri in pripravljenost za sodelovanje.
Duhovnik je velika milost za župnijo. Zavedati se moramo, da smo 
župnijska skupnost, ki mora moliti za nove duhovne poklice in sme 
upati, da jih lahko tudi izprosi. Pomembno je, da duhovnikovo po-
slanstvo podpiramo, da čutimo medsebojno povezanost, da vemo, 
da potrebuje našo molitev. Iz nje lahko črpa moč in ljubezen, da 
lahko dela na Božji njivi.

Med pripravo gradiva za knjigo sem izvedela, da je bila po drugi 
svetovni vojni še ena nova maša na Kostanjevici. Daroval jo je p. 
Mavricij Supan iz Trbovelj na praznik Marijinega oznanjenja, na 
torek 25. 03. 1947. Diakonat je prejel 22. februarja na Kostanje-
vici, posvečen pa je bil na tiho soboto 22. marca 1947 v goriški 
stolnici. Kronist opisuje, kako lepo je potekalo novomašno slavje. 
Udeležilo se ga je veliko število odraslih in otrok, ki se niso pre-
strašili eksplozij strašilnih bomb. Da bi preprečili udeležbo na 
novi maši, so jih italijanski šovinisti nastavili pri prvi kapelici 
ob cesti, ki pelje na Kostanjevico. Na kostanje pa so pritrdili na-
pise: »Attenzione! Mine!« In še: »Sapete, slavi rossi, che noi non 
dormiamo!« 

Mlaj za novo mašo 
2001

Spomini na novi maši



Branko Rudež

KOSTANJEVIŠKA SI 
KRALJICA

Kostanjeviška si Kraljica,
krasi slovenski Te izraz.
Zamišljena zdaj zreš z oltarja
in zaskrbljen je Tvoj obraz.

Bili stoletja smo Tvoj narod,
zaupali Ti vse skrbi.
Posredovala si pri Sinu
in narod naš še zdaj živi.

Kostanjeviška Božja Mati,
Ti Mati, Mati našega rodu,
ohrani vero nam,
in zrli v prihodnost bomo brez 
strahu.

Pesem je uglasbil g. Stanislav 
Jericijo ob priliki 40-letnice 
župnije l. 1993

Branko Rudež

RADUJ, KOSTANJEVIŠKA SE KRALJICA

Raduj, kostanjeviška se Kraljica,
Gospod je vate svoj pogled uprl;
tvoj Sin premagal greh je in sovraštvo;
kraljestvo zla je s svojo smrtjo strl.

Živela si ponižna, skromna, vdana 
v pričakovanju svojega rodu,
si hrepenela po Prerokovanem,
ki rešil narod bo kot knez miru.

Veseli se! te Gabrijel pozdravlja,
naznanja ti, da je Gospod s teboj;
za nas boš Sina večnega rodila:
odslej bo Božji in bo tudi tvoj.

Uglasbil g. Jože Trošt za mladinski zbor
za 40-letnico Župnije l. 1993

Matej Hladnik

KOSTANJEVICA

Takole s hriba doli pastarica
Zamaknjena ogleduje raj planjave.
Ki širi se o znožji na daljave:
V očéh igrá ji ginjenja solzica.

Lej tu v podobi se, Kostanjevica!
Enako cerkev tvoja zre z višave
Na rajsko okolico prek Soče, Ipave;
In vabi v njo po gnad – nebés Kraljica.

Podvizaj ponje, srečni ljud okraja!
Saj še kraljevi rod od daljne Sene
Sem roma in iše tu tolažbe Njene!

Tu se bivavc, tu romar Nje svetiša
Nad svetnih zmot meglé povzdigne, zviša:
tu zre lepote, okuša slasti raja.

Objavljeno v listu Zgodnja Danica , 
8. junija 1858
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David Brecelj

GLASILO KOSTANJEVIŠKE MLADINE

Na Kostanjevici je v času od božiča 1986 do poletja 
1988 izhajal droben listič, namenjen mladini in 
njenemu sodelovanju v župniji in tudi širše. Glasi-

lo sem si zamislil in prvo številko izdelal in izdal sam, kot glavni 
urednik, v času takrat občutene bivanjske praznine in v iskanju 
smisla življenja ter svojega mesta in vloge v družbi, Cerkvi in žup-
nijskem občestvu.

Pobuda je pomenila dobrodošlo novost in izziv, zato se je med mla-
dimi hitro in dovolj dobro prijela ter pritegnila nekatere sodelavce. 
Izšla sta dva letnika glasila, posamezne številke so sovpadale z ob-
dobji v cerkvenem letu. Prvo leto so pod imenom Naš glas izšle štiri 
številke, drugo leto pa se je glasilo preimenovalo. Pod novim imenom 
Kapelski kostanji sta od predvidenih štirih številk izšli le dve in ne-
kaj poznejših prispevkov je ostalo neobjavljenih. V času mladostnih 
sprememb so na obzorje stopili novi interesi, nove obveznosti in mla-
dinsko glasilo je ostalo zapisano kot ambiciozen mladostni poizkus 
dajanja svojega prispevka in pobud v življenje župnije.
Od prve številke dalje so nekateri samoiniciativno prispevali član-
ke, medtem ko sem za druge naprosil posamezne mladince ali 
mladinke, da so jih napisali. V glasilu smo skušali zajeti druženja 
in razne dogodke, povezane z mladimi v župniji. Tako smo že od 
začetka uvedli nekaj stalnih rubrik (Svetniki – naši vzori, Drobec 
iz verske in kulturne tradicije Slovencev, Ali veš…, Leksikon cer-
kvenih in verskih pojmov). Med drugim so bile objavljene tudi tri 
izvirne križanke. 
Po svoje zanimiva je bila slikovna oprema glasila. Kot slikovno gra-
divo smo prvo leto uporabili predvsem vinjete pa tudi manjše sli-
čice iz drugih publikacij, glavo glasila pa sem po drugih predlogah 

Naslovna stran 
glasila Naš glas

Glasilo kostanjeviške mladine
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narisal kar sam. Za drugi letnik glasila je bil objavljen natečaj, tako 
za novo ime kot za slikovno podobo naslovnice. Izbrano je narisal 
Milan Rupnik. Za slikovno opremo smo uporabili risbe nekaterih 
detajlov iz naše cerkve. Risbe smo izrisali po predlogi fotografij, ki 
jih je posnel Jožko Kogoj. 
Sodelavci v glasilu so se pogosto podpisovali s psevdonimi ali iz-
mišljenimi imeni, kar je dajalo člankom nekakšno skrivnostnost, 
hkrati pa vzbujalo mladostno radovednost. Seveda ni manjkalo 
tudi prispevkov, podpisanih s pravim imenom. 
V času izdajanja glasila še ni bilo na razpolago računalnikov, zato smo 
glasilo tipkali na običajnem pisalnem stroju. Za tipkanje sta poskrbeli 
Sara Brecelj in Ingrid Franzogna. Glasilo je bilo razmnoženo s foto-
kopiranjem, izhajalo pa je v nakladi od 50 do 75 izvodov. 
Kapelski kostanji so gotovo svojevrsten zapis življenja mladine ti-
stega časa. Zabeleženi so takratni župnijski in obžupnijski dogod-

ki, hkrati pa lahko razberemo, s čim se je mladina takrat 
ukvarjala, kaj jo je družilo in povezovalo, katere probleme 

so mladi začutili, o čem so razmišljali in kaj jih je nago-
varjalo v obdobju odraščanja. Prepoznamo lahko tudi 
njihovo ustvarjalnost in zagnanost, ki jih je vzpodbu-
jala, da so glasilo izdajali.

Naslovna stran 
glasila Kapelski 
kostanji
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Mira Bastjančič

POTRES - HUDA PREIZKUŠNJA KOSTANJEVICE 
IN NJENIH PREBIVALCEV

6. maj 1976 ob 20. uri. Tla pod nogami so se premikala, tako da 
nisi mogel stati, pohištvo, vrata so škripala, luči so nihale, pred-
meti so padali po tleh, zidovi so pokali in se krušili. Zemlja se je 
tresla kar nekaj sekund. V njej so hrumele strašne sile, da je tulila 
od bolečin. 
V Furlaniji, kjer je bilo središče potresa, je imel potresni sunek moč 
med IX. in X. stopnjo po Mercallijevi lestvici. Predvsem v Posočju, 
najhuje v Breginju, na Kobariškem in Tolminskem, na Kambre-
škem in v Brdih, pa tudi drugod v severozahodni Sloveniji (Bohinj-
ski kot) je za sabo pustil hudo opustošenje; k temu so pripomogli še 
nešteti popotresni sunki. Pod Krnom so se rušile hiše ali pa so bile 
tako poškodovane, da so bile nevarne za bivanje. Na naši strani ni 
bilo človeških žrtev, v Benečiji pa je bilo 987 mrtvih. Zaradi ponav-
ljajočih potresov so ljudje spali na prostem, v avtomobilih. Tudi v 
Novi Gorici. Kdor je doživel ta potres, ve, kaj je moč narave in kaj je 
nemoč človeka. Ponovil se je septembra 1976. Bila je sobota dopol-
dne ob 9. uri 21 minut, ko je zemlja zopet ječala. Drevesa so nihala, 
kot bi zamahoval s šopi trave ... Začeto razdejanje je dokončal ta 
potres, saj so se porušile stavbe, ki jih do tedaj niso obnovili.

Nova Gorica je bila dovolj blizu potresnega epicentra, da je bila 
škoda predvsem na starejših stavbah velika. Ko so si ljudje opo-
mogli od šoka in so preverili vsak svoje bivališče, so se ozrli tudi 
proti Kostanjevici. Nepojmljiv je bil pogled na notranjost cerkve in 
okolico. Cerkvena ladja in klopi so bile zasute z ometom, ki je padel 

Potres - huda preizkušnja
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s stropa in sten. Vidno se je znižal nosilec oz. obok pred prezbite-
rijem, luneta je bila močno poškodovana. Zidovi so bili razpokani, 
posebno po stikih, zdelo se je, da se bo vsak hip vse sesulo. Tudi 
v stranskih ladjah so bile freske močno poškodovane. Dimniki na 
strehi so razpadli, streha je bila vsa razrahljana. Strešni korci so 
ležali razbiti po tleh okrog cerkve, samostan je bil ves v razpokah, 
omet je tudi tam marsikje padel s sten in stropa. Ob vogalu cerkve 
je zazijala odprtina. Bilo je grozljivo! 
Kako se lotiti tako obsežne obnove? P. Lojze Kos se ni ustrašil dela. 
Kljub nemoči, ki jo je gotovo čutil ob razdejanju, je ob pomoči raz-
ličnih strokovnjakov vodil obnovo in ohranil cerkev in samostan. 
Velika je bila tudi pomoč domačinov, predvsem pri čiščenju cerkve 
in samostana, pa tudi pri sami obnovi. Obnova pa se je vlekla več 
let, tako da celo najzvestejši niso več zmogli in je bil p. Lojze več-
krat tudi sam. Poprijel pa je za vsako delo, tudi najtežja fizična dela. 
V reševanje samostana in cerkve je vložil svoje najboljše moči in 
mu gre velika zahvala vseh župljanov, meščanov in frančiškanske 
province. Ko je bila obnova končana, je cerkev stala trdna na novih 
temeljih, povezana z močnimi vezmi, ki so sicer nekoliko motile 
pogled na popravljene stropne freske in štukature. Zasijala v tudi 
v novih pozlatah na robovih štukatur in kasneje tudi obnovljenih 
slikah križevega pota. Bog povrni z obilnim blagoslovom p. Lojze-
tu in vsem, ki so pomagali, da se je Kostanjevica ohranila v enaki 
veličini tudi za bodoče rodove.
O času obnove nam govore zapisi v kroniki in fotografije. Ob teh 
naj nam spomini oživijo, da se nam ponovno, kot na filmu, zavrtijo 
nepozabni dogodki iz leta 1976. 
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Mira Bastjančič

»ŠPANSKE STOPNICE« ALI KAKO SMO 
REŠEVALI STOPNICE NA KOSTANJEVICO

Stare stopnice na Kostanjevico so bile ob gradnji ceste del-
no zasute. Spodnji del stopnic se je vedno manj uporab-
ljal, ker dostop na cesto ni bil napravljen. Zgornji, daljši 

del nad cesto pa se je zaradi plazečega terena premikal na ilovnati 
zemlji. Stopnice so se razmaknile in se podrle. Bilo je zelo težko ho-
diti po njih, zato so se počasi zarasle. Spomladi 1991 smo ugotovili, 
da so stopnice prava sramota za župnijo in smo jih hoteli pred novo 
mašo urediti. Poklicali smo tudi občinskega moža, zadolženega za 
gradbene zadeve in on se je zelo zavzel za ohranitev starih stopnic. 
Ker so bile spodnje delno zasute, delno pa ograjene od novega last-
nika, smo se odločili urediti zgornji del stopnic.
Da bi pritegnili čimveč pomočnikov, je bilo 9. 6. 1991 v Kapelskem 
zvonu objavljeno vabilo vsem obiskovalcem Kostanjevice, da po-
magajo pri obnovi in rešitvi stopnic. Vabila so bila obešena tudi na 
cerkvenih vratih in nabita na mogočni lipi na vogalu cerkve.

Povabilo vsem za pomoč pri obnovi stopnic Vse ni še pokošeno, vse je …

Španske stopnice
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IZ ZAPISKOV - DNEVNIKA OBNOVE STOPNIC

31. 5. 1991, PETEK
Začeli smo na petek s sekanjem grmovja in podrastja: G. Franc Kos 
je bil čez glavo v grmovju, začel pa je že zjutraj. Delali so tudi Edi 
Abram, Rado in Radovan Ličen, Ciril Vuga in drugi.

1. 6. 1991, SOBOTA
Že zjutraj smo nadaljevali s čiščenjem grmovja in začeli z delnim ru-
šenjem starega nagnjenega in nezavarovanega zidu na vrhu stopnic. 
Martin Bastjančič je pripeljal kompresor in podiral zid. Zraven sta 
bila oba Ličnova in Abram Edi. 

8. 6. 1991, SOBOTA 
Danes je šlo zares - delali smo z veliko vnemo. Bilo nas je veliko: 
Peter Pirih, Jožko Kogoj, Stane Jablanšček, Aljoša Mrakič, Radovan 
Ličen, Rado Ličen, Ciril Vuga, Vladimir Pirih, Ervin Sorč in še kdo, 
ki ni zapisan v dnevniku in ni na slikah. Naredili so pot za odvaža-
nje materiala. Gospod Pirih si bo zapomnil ta dan, ker je skupaj s 
»karjolo« zletel v grmovje, ko je peljal material. Danes je vse muči-
la zelo huda vročina. Žene smo poskrbele za pijačo in kavo.

Glavni zidarski mojster g. Rado Ličen Stari mački na delu
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Popoldne nas je na stopnicah ostalo bolj malo, ker so mlajši šli sprav-
ljat seno. Kljub temu smo še nekaj del postorili in pospravili. Darko 
Košuta je nemoteno cepil in spravljal drva, da bo vsa okolica čista.

15. 6. 1991, SOBOTA
Stopnice smo popolnoma očistili, tako, da so pokazale vse svoje 
rane in poškodbe. Za silo smo poravnali malo premaknjene stop-
nice. 
Nekateri, posebno starejši, kot npr. g. Ličen, g. Pirih, g. Kos, g. Vuga, 
g. Bitežnik in še drugi, so prihajali vsak dan in stopnice z ljubez-
nijo čistili, pa ne samo zadnji teden, ampak že od začetka meseca. 
Njim in njihovi vztrajnosti gre vsa čast in zahvala, da je delo napre-
dovalo in nismo vsi skupaj vrgli puške v koruzo. 

22. 6. 1991, SOBOTA
Do te sobote (od 15. do 22. 6. 1991) je g. Rado Ličen, glavni zidarski 
mojster in gonilna sila, s pomočniki pripravil opaž za 6 novih stop-
nic in zgornji podest ter popravilo nekaterih poškodovanih stopnic. 
Ta sobota je bila težka. 
Cel dopoldan sta Jožko in g. Plesničar mešala beton, Edi, Radovan in 
Dušan pa so ga v vedrih nosili s poti pri cerkvi do posamezne stop-
nice, ki jo je zabetoniral g. Ličen.
Na svoj način so jim pomagali tudi Valičevi, Abramovi in Bastjan-
čičevi otroci.
Terezika, Cvetka in Mira so danes zasadile prve rože ob stopnicah, 
gospod Kos pa je še naprej čistil okolico stopnic.

Edi Abram: vedro za vedrom - stopnice Še to pometemo, pa gremo!

Španske stopnice
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24. 6. 1991, PONEDELJEK
Možje so odstranili opaže in z betonom poravnali stari zid. Odpe-
ljali so tudi pesek in počistili ob stari porti. Odslej se pripravljamo 
na novo mašo na drugačne načine.

30. 6. 1991, NEDELJA, NOVA MAŠA
S Sonjo sva zjutraj, na dan nove maše, okrasili stopnice z bršljan-
kami p. Hadrijana. 

USPELI SMO, UREDILI IN OHRANILI SMO NAŠE STOPNICE!
IMAMO »ŠPANSKE STOPNICE« NA KOSTANJEVICO!
Stopnice še niso končane. Potrebno je urediti odtoke ob stopnicah, 
podporne zidove… To bomo naredili jeseni! Stopnice predajamo 
mladini! Naj skrbi zanje in jih ohrani za prihodnje rodove!

KAKO JE S STOPNICAMI DANES?
Stopnice, ki danes vodijo na Kostanjevico, niso stopnice iz dnevni-
ka. Po l. 2000 je mestna občina želela urediti lepši dostop na Kosta-
njevico, saj so se stare stopnice zopet nekoliko premaknile. Bile so 
odstranjene in zgrajene nove, najprej zgornji del, kasneje, v l. 2002 
pa tudi spodnji del, ki povezuje Streliško in Škrabčevo cesto.

Pogled na stopnice 30. junija 1991 Nove stopnice iz l. 2002
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Mira Bastjančič

KAKO JE BILO NA KAPELI NEKOČ …

Zanimalo me je, kako so na območju sedanje Nove Gorice 
izgledala naselja, kakšna je bila pokrajina, kaj so občutili 
avtohtoni ljudje v času po končani 2. svetovni vojni, ko 

so se urejale meje, ustanavljale nove upravne enote, celo mesta, pa 
tudi nove župnije. Zapis je nastal po prostem pripovedovanju na-
ših sokrajank in ni preverjen z dejanskimi dogodki oz. datumi. Do-
gajanje pa je vpeto v povojni čas, ki je trajal kar dolgo. 
Kako je bilo takoj, ko so pričeli z delovanjem slovenski frančiškani, 
preberemo v kroniki naslednje: 
»V petek po pepelnici (21. 2.) je bil ob 4h pop. po dolgem času zopet 
slovenski križev pot z litanijami Imena Jezusovega. Kljub zelo slabe-
mu vremenu se ga je udeležilo lepo število vernikov iz Gorice.« 

Nova Gorica s Kostanjevice proti Sveti Gori, razglednica poslana leta 1958
 (PANG, Zbirka razgl.krajev, Tehn.enota 4)

Kako je bilo na Kapeli nekoč ...
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Gorjanovi z Grčne so družina, ki živi na tem kraju več kot 100 let. 
Na tem območju je bilo sprva kakih 10 hiš, posejanih bolj redko. 
Naselje se je tudi takrat imenovalo Grčna (it. Via Grassigna). Celo 
področje od Kromberka do Solkana in goriške severne postaje je 
bilo obdelano s polji in vinogradi. Sem ter tja po ravnini je bila 
postavljena kaka hiša. Več jih je bilo na železniški postaji, kjer so 
se dvigali tudi železničarski bloki, ki stojijo še danes. Na polju je 
delovala opekarna – »frnaža«; glino so kopali v kraju, kjer je se-
daj borov gozdiček (za novo stavbo Goriške knjižnice). Javo, kot so 
pravili glinokopu, so kasneje zasuli. Kromberška župnija je segala 
do »Judov« pod Kapelo, to je hiše pod Streliško potjo, kjer se sedaj 
začne cesta na Kostanjevico. 
O tem mi je pripovedovala Ivanka Gorjan, ki je leta 1947 imela 13 
let:
»K maši in verouku smo hodili v Kromberk, kjer je bil župnik g. 
Vinko Vodopivec. Ko so septembra 1947 določili mejo med Italijo 
in Jugoslavijo, so se spremenile tudi meje župnij. Takrat so določili, 
da spada pod Kromberk področje severno od Špehonjeve hiše na 
Grčni (severno od križišča na Vojkovi ulici, ob Vodovodni poti). 
Vinko Vodopivec je obvestil ljudi, da se ustanavlja nova župnija. 
Nas dekleta je posebej prosil, naj gremo pet na Kapelo. In smo šle: 
»Pirotova« Ivanka Gorjan, Martina Komel, por. Drašček in »Jane-
zova« Marija Ušaj, por. Beltram. Na koru smo poiskale sestro Ljud-
milo in jo prosile, če bi lahko hodile pet. Bila je presrečna in me 

Procesija na praznik Sv. Rešnjega Telesa l. 1959

Note naših 
predhodnikov iz 
l. 1948



225

tudi. Od začetka smo imeli vaje po 10. maši na koru. Vsakič so se 
pridružili novi pevci, predvsem dekleta. Bilo nas je veliko, prihajali 
so tudi z Rafuta, Rožne Doline in Stare Gore, ki so bila vključena v 
novo župnijo. Med prvimi, pred nami, je prišel Jožko Sardoč, ki je 
pel tenor. Kar takoj smo peli pri mašah. Peli smo mašo v latinščini, 
ostale pesmi pa so bile v slovenščini. Note je dal kar g. Vodopi-
vec, nekatere pa je sestra Ljudmila prinesla iz Ljubljane. Nedeljske 
maše so bile samo dopoldne, ena zgodaj zjutraj, ob 6. uri, glavna 
pa ob 10. uri. Popoldne so bile le molitve in blagoslov. Med tednom 
je bila ena jutranja maša, zvečer pa so se ljudje zbirali k molitvi 
rožnega venca in drugih molitev, primernih za določen dan. Na 
kor smo hodili iz cerkve po ozkih temnih stopnicah, kjer je sedaj 
»odprta« spovednica (na desni strani cerkvene ladje). Sama cerkev, 
tako zunaj kot znotraj, ni bistveno spremenjena. Dodan je bil oltar 
proti ljudstvu, odstranjena je bila ograja pred prezbiterijem, kasne-
je so bile odstranjene tudi stopnice na kor, narejene pa so bile nove 
zunanje stopnice.
Vaje smo imeli v veroučni sobi, pozneje pa v sedanji spodnji vero-
učni sobi. Tu so imeli italijanski patri, pa tudi naši, cvetličnjak in 
so gojili cvetje za cerkev.
Maše so bile takrat zelo dolge, še posebno pete – uro in pol do dve 
in so »več veljale« (op. maša je imela večjo vrednost), ljudje so jim 
prisostvovali z vso pobožnostjo in velikim spoštovanjem. Če so šli 
k obhajilu, se od polnoči naprej ni jedlo niti pilo. 

Pevci na samostanskem vrtu na praznik Sv. Rešnjega Telesa l. 1959; 
Ivanka je tretja z leve v prvi vrsti 

Kako je bilo na Kapeli nekoč ...
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Spominjam se, da je vsako soboto ob 16. uri zvonil stari Možina, 
ob praznikih pa je pritrkaval, dokler je mogel.
Okoli cerkve je bilo vse zaraščeno, posebno stopnice, nikjer ni bilo 
nobene luči. Iz naše strani (op.: s severne, novogoriške) na Kosta-
njevico ni bilo ceste, ampak samo stopnice. Bile so drugače spelja-
ne, spodnji del je zavil levo, novi lastnik si je prilastil tudi tisto pot. 
Sedaj so betonirane bolj strmo in se obrnejo v desno. Ko smo ho-
dili kasneje zvečer k vajam, nas je bilo zelo strah. Na Kostanjevico 
in okrog cerkve so hodili družeti (vojaki) in udarniki, ki so zidali 
Novo Gorico in so spali v samostanu. Ob poti na severni strani 
cerkve so v vrsti rasle ciprese, pod cerkvijo pa kostanji. Edina pot 
je bila z Rafuta (Pristave) in po vrhu Panovca do cerkve. Kasneje 
so naredili cesto z Rafuta (Pristave) proti Novi Gorici. Vojaki so 
imeli v samostanu skladišče, in sicer v avli pri vhodu. Cel prostor je 
bil založen s strelnim orožjem, strelivom in razno vojaško opremo. 
Vojaki so strogo nadzorovali vsakega, ki je prišel.
Na Kapeli je takrat opravljal duhovniško službo p. Otmar Vostner, 
ki je bil tu kot edini slovenski duhovnik že za časa italijanske ob-
lasti; z njim je bil tudi br. Alkantara. Že skoraj od začetka nove 
župnije so na Kapeli redili živali: bika, 2 kravi in prašiča. Patri in 
bratje so trpeli veliko pomanjkanje, saj niso imeli kaj jesti. Pri delu 
jim je pomagal Otmarjev brat Metod, ki je hodil na pomoč s Šta-
jerske. Od domačinov so jim pomagali, kar vem, le Sardočevi starši, 
saj so bili že starejši, mlajši pa si niso upali, da ne bi zgubili službe. 
Pomagali so na polju, v vinogradu, mama je kuhala. Mici Tutta je 
hodila šivat, saj blaga ni bilo in je bilo treba vse pošiti ali »zableka-
ti«. Hodila je šivat tudi na Sv. Goro, njen mož, mizar, je popravljal 
vse lesene dele v samostanu in cerkvi. 

Trgatev na Kostanjevici: Joško Sardoč ter Zinka in Ivan Gorjan
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Pevce so vsako leto počastili s pojedino za božič. Od nekje so dobili 
kranjske klobase, kar je bilo za tiste čase velika redkost. K vajam 
in k maši so pevci hodili z velikim veseljem in navdušenjem, med 
njimi ni bila izrečena nobena slaba beseda.
Ko so ljudje hodili na Kostanjevico, so jih udbovski zaupniki popi-
sovali, večkrat tudi zmerjali. Neka Brigita, ki je stanovala na začet-
ku spodnjih stopnic, je vse, ki so šli v cerkev po stopnicah, popisala 
in večkrat tudi kričala nanje. Ko smo prišli k vajam s kolesi, je vsa 
kolesa razmetala po poti. Za prvo sveto obhajilo je neko deklico in 
njeno mamo oblila s črnilom in vodo. Večkrat so šli komunisti z 
zastavo na Kostanjevico in protestirali proti Cerkvi. Vzklikali so 
razna gesla in sramotili duhovnike. Patra Otmarja so kar nekajkrat 
peljali na udbo. 
Ida Baštjančič ima zelo lepe spomine na mladost:
»Rojena sem v Gorici (Italija), v Novo Gorico smo se preselili leta 
1947, torej smo tu toliko let, kolikor je stara naša župnija. Moja 
starša sta Slovenca, oče iz Števerjana, mama iz Gorice. Leta 1947 
smo se, skupaj z družino mojega pokojnega brata Marjana, pre-
selili v Novo Gorico. Še danes živimo v hiši, ki jo je kupil moj oča. 
Krščena sem v cerkvi sv. Modesta (Placuta, blizu Kulturnega doma 
v Gorici). V isti cerkvi sta se poročila tudi moja starša. Ko smo se 
preselili, sem bila stara eno leto, torej se začetkov župnije ne za-
vedam niti ne spominjam. 
Takratna Nova Gorica je bila sestavljena iz štirih delov, trije so se-
stavljali Solkan, četrti pa smo bili mi „Postaja“ (Prvomajska, Želez-
ničarska in železniška postaja). V glavnem so tu prebivale delavske 
družine, predvsem železničarji, ki so ostali tu (op:. v Jugoslaviji), ko 
je bila postavljena meja. Mesta ni bilo, stale so le stare stavbe na 

Prvo sveto obhajilo 1954 - samo dečki

Spominska diploma 
prvega svetega 
obhajila

Kako je bilo na Kapeli nekoč ...
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Postaji, Frnaža, kjer so imele prostore vse trgovine in restavracija, 
ter stanovanja priseljenih delavcev. Vse ostalo so bila polja. Novo 
mesto Nova Gorica je nastajala na ozemlju nekdanjega pokopa-
lišča mesta Gorica, ki ga niso več uporabljali zaradi ilovnatih tal. 
Ko smo hodili iz šole, ki je bila na sedanjih “Havajih”, smo otroci 
gledali, kako so odvažali krste. Izkopali so jih pri kopanju temeljev 
za stavbe in avtobusno postajo. Jaz imam tu še vedno pokopanega 
nonota (maminega očeta), in sicer pri drevesu, kjer bo stala nova 
Eda. 

Na Kostanjevico je vodila pot mimo naše hiše, po krajših stopnicah 
na Streliško pot in pri beli hiši na Streliški so bile speljane stopnice 
do vrha Kostanjevice. Iz Nove Gorice je vodila pot čez mostiček na 
Kornu vse do te hiše, kjer so bile postavljene stopnice. Tu, kjer je 
sedaj rjava hiša, je stanovala neka gospa, ki je vsako nedeljo slonela 
na oknu in popisovala ljudi, ki so šli k maši. Moja svakinja ji je neke 
nedelje rekla, naj kar piše, da bo tudi brala. Od takrat se vsaj javno 
ni več kazala. Tista leta so imeli na udbi tedenski popis ljudi, ki so 
šli k maši. 
Ker je naša hiša stala ob poti na Kostanjevico, so mimo vedno ho-
dili potniki - romarji, ki so prišli z vlakom, da so poromali na Sveto 
Goro, istočasno pa so šli tudi na Kostanjevico. Druga pot na Ko-
stanjevico je bila gozdna, kakor še danes, in je šla proti Rafutu po 
vrhu hriba. 
Na Kostanjevici, južno od sedanjega parkirišča, je potekala meja z 
Italijo. Vojaki “graničarjii“ so bili vedno na straži. Ob meji, kjer je se-
daj blok na Erjavčevi, je bodla v oči zvita bodeča žica. Nič kolikokrat 
smo otroci hodili gledat mrtve ljudi ob slovensko-italijanski meji. Ko 
so hoteli ubežati čez mejo v Italijo, so jih vojaki ustrelili in jih pustili 
kar na tleh v opomin ljudem. Človeku se zdi danes to neverjetno.
Cerkev na Kapeli je bila vedno nekaj posebnega. Kot otrok se je 
spominjam kot veliko in lepo, posebno rada sem gledala angele na 
glavnem oltarju. Vedno so mi bili zelo všeč. 

Pritrkovalca od 
l. 1947 do 1955: 
Mužina Andrej in 
(sin) Marjan

Potrdilo o opravljeni spovedi
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Pred oltarjem je bila marmornata ograja, kamor smo pokleknili za 
prejem svetega obhajila, duhovnik pa je stal na drugi strani obha-
jilne mize. Maše so bile v latinščini, duhovnik je bil obrnjen proti 
oltarju, s hrbtom proti vernikom. 
Takrat je bil na Kapeli p. Otmar, ki je bil alfa in omega. Učil nas 
je verouk, ki smo ga imeli samo v zgornji veroučni učilnici. Sedeli 
smo kar na klopeh. Spominjam se, da je bil p. Otmar zelo strog, 
bali smo se, da ne bi znali kakšne molitve. 
Le kaj je za vrati, kjer je atrij? Mikavno in nedosegljivo se nam je 
zdelo, ker tja nismo smeli stopiti. 
Na šmarnice v maju imam lepe spomine. Na Kapeli je bil apostol-
ski ordinariat za Goriško. Ordinarij je bil gospod dr. Mihael Toroš, 
kateremu smo pravili gospod škof. Kadarkoli smo ga srečali, smo 
ga pozdravili s „Hvaljen Jezus“; enako tudi patre. 
Lepo nam je bilo ob velikonočnih blagoslovih jedil na veliko sobo-
to. Dekleta smo se dobivala pri desni spovednici in si kazala, kaj so 
mame pripravile. V tistih letih ni bilo hrane na pretek, včasih smo 
tudi druga od druge kaj poskusile. 
Spominjam se tudi vstajenskih maš s procesijo. Kot majhna de-
klica sem vstajala že ob 5. uri, da sem šla z očetom na Kapelo, ker 
je oče pritrkoval. Procesija je bila vedno zelo lepa. Iz cerkve je šla 
po sedanjem parkirišču ob cerkvi, mimo stare porte do konca sa-
mostana in nazaj. Lepe spomine imam tudi na procesije Svetega 
Rešnjega Telesa. 
Jaslice so bile postavljene levo ali desno ob vhodu v cerkev in so 
bile vedno zelo lepe. Polnočnica je bila pravo doživetje. Žal pa bo-
žič ni bil prost dan in smo morali naslednji dan po polnočnici v 
šolo. Za nas je bil vseeno velik praznik. 
Kor je imel leseno mrežasto ograjo, tako da iz cerkve nisi videl na 
kor. To je bilo za nas otroke kar precej skrivnostno. Srečna sem 
bila, ko smo deklice lahko pričele peti na koru v zboru. Med drugi-
mi pevovodji sta naš zbor vodila tudi poznejši dr. Drago Klemenčič 
in Avgust Ipavec, takratna dijaka na gimnaziji, ki sta stanovala v 
samostanu na Kostanjevici.
Pri prvem svetem obhajilu sem bila 11. julija 1954. Naslednje leto 
smo imeli na Kapeli sv. birmo. Spominjam se, kako me je bilo zelo 
strah, da me bo g. škof vprašal kakšno molitev in je ne bom znala. 
Moja botra mi je rekla, da sem cela trepetala, ko mi je držala roko 
na rami.“ 
Danica Dornik je doma iz Rožne Doline. Ne spominja se prvih za-
četkov na Kostanjevici. Najbolj so ji ostale v spominu procesije za 
sv. Rešnje Telo. Deklice so hodile pred »nebom« in potresale cvet-
ne liste vrtnic. Oblečene so bile v slovesne bele obhajilne obleke. 

Kako je bilo na Kapeli nekoč ...
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Spominja se tudi, da je bila sprva pot na Kostanjevico s strani Pri-
stave drugače speljana kot danes. Od ovinka (pri sedanji zadnji 
hiši) je šla pot naravnost v hrib po strmih lesenih stopnicah, kar je 
bilo predvsem za starejše zelo naporno, zato so kasneje pot speljali 
tako, kot je sedaj, vendar je bila od začetka bolj steza.
Kako je doživela stik z novo župnijo, mi je pripovedovala gospa 
Francka Lukančič. Maja meseca leta 1953 je prišla delat v Novo 
Gorico iz Litije. Takoj je začela delati v pisarni, v naje mu pa je ime-
la samsko sobo na Kidričevi ulici, v »ruskih« blokih. Nove Gori-
ce praktično še ni bilo, ljudi je bilo malo. Ker je do tedaj hodila v 
cerkev, je hotela ugotoviti, kje je cerkev v Novi Gorici. Zaslišala je 
zvon in poslušala, od kod prihaja glas. Zvečer je šla v smeri zvoka 
in prišla do stopnic, ki so jo pripeljale prav do cerkvenih vrat. Spo-
minja se, da takrat ni bilo maše med tednom, pač pa so vsak večer 
molili rožni venec. 
Gospa Draga Aucin je povedala, da se dobro spominja dne, ko so 
se preselili v Novo Gorico v letu 1950. Njen bodoči mož je leta 1949 
prišel iz partizanov oz. kot aktiven vojak iz jugoslovanske vojske in 
se na Pivškem ni mogel (ni smel) poročiti cerkveno. Ker mu je ona 
postavila ta pogoj, sta se poročila na Sveti Gori, poročil ju je prav 
p. Otmar. Leta 1950 sta vse imetje, s pohištvom vred, naložila na 

Dečki – učenci slovenske osnovne šole iz Gorice (Via Croce) so šli k prvemu svetemu obhajilu 
leta 1947 na Kostanjevici. V drugi vrsti z leve stoji njihov katehet p. Otmar, nad njim v 4. vrsti 
msgr. dr. Franc Močnik  in g. Mirko Brumat
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železniški vagon in se pripeljala na postajo v Novi Gorici. Vselila 
sta se v stanovanje železničarskega bloka na Prvomajski 3, kjer ona 
še vedno stanuje. Takrat je v vsakem stanovanju živelo več družin, 
saj v novem mestu ni bilo stanovanj za nove delavce in uslužbence. 
Gospa Draga se spominja, da je bil na Kostanjevici le p. Otmar, ki 
mu je pomagal br. Alkantara, kuhala je Marjanca, na pomoč pa je 
prihajal tudi Otmarjev brat. Iz prvih let življenja v Novi Gorici se 
dobro spominja tudi p. Kerubina, ki je slovel kot dober spovednik. 
Na Kostanjevico so vodile samo stopnice, maše pa so bile ob ne-
deljah le ob 7. in ob 10. uri dopoldne. 
Vsak je po svoje doživljal delovanje župnije, še posebej njen začetek. 
Časi so bili trdi; predvsem je veliko trpljenja povzročal takratni re-
žim, ki je na vse načine omejeval delovanje verskih ustanov, versko 
vzgojo in sodelovanje vernikov pri verskih obredih.
Prav zato je potrebno omeniti pomoč žena in celih družin, ki so 
si upale priskočiti na pomoč frančiškanom v prvih, najtežjih letih 
župnije, ko se nihče ni hotel izpostavljati pred oblastjo. Sardočevi s 
Prvomajske so bratom na Kostanjevici pomagali od začetka. Oče je 
pomagal pri vseh delih, posebno pri popravilih lesenega pohištva, 
mama je prala in likala, pa tudi kuhala. Pravijo, da na Kostanjevici 
niso imeli niti kaj jesti niti iz česa jesti. Pri velikih delih in kmečkih 
opravilih so pomagali tudi člani družin Gorjan z Grčne, Padovan 
s Streliške ulice, Mužinovi, Fabrisovi, Kovačičevi s »Postaje«, pa 
Mučičevi in kasneje Šatejevi s Pristave, Šaverjevi iz Stare Gore in 
nešteti drugi. V vseh letih pa je na pomoč prihajalo veliko dobrih 
žena, ki so pomagale pri kuhi in čiščenju, pranju in likanju. Njihov 
vsakdanji trud se ne omenja, saj je, nekako kot vsa gospodinjska 
dela, samoumeven. Vendar so morale te ženske požreti marsika-
tero grenko iz ust »okolice« pa tudi domačih. Vse v Božjo čast in 
hvalo, kot so vedno rekle. Marljive roke darovalk so izvezle čudo-
vite vezenine, ki še po njihovi smrti krasijo naše oltarje, z raznimi 
darovi še vedno pomagajo svoji župniji znani in neznani darovalci. 
Nihče svojih žrtev in svoje darežljivosti ni in ne obeša na veliki 
zvon in mnogi le sami vedo zanje. Znanim in neznanim, omenje-
nim in predvsem neomenjenim: HVALA!

•
Kako je bilo na Kapeli nekoč ...



Viri podatkov so navedeni v posameznih prispevkih; pridobljeni so bili v raznih 
zgodovinskih virih, kot tudi v župnijski kroniki,  oznanilih, zapisih posameznih 
skupin in iz pričevanj sodelujočih. 
Objavljeni prispevki župnijskih sodelavcev so napisani po zapisih posameznih 
skupin in po osebnih spominih piscev. Za pomoč pri pripravi zapisov je bilo na-
prošeno veliko ljudi, svoje prispevke pa so dali le podpisani, ki pa so se gotovo 
posvetovali s svojimi sodelavci v posamezni skupini. 
Posebej je vire navajal Ervin Sorč za prispevka “Glasba kapelskih zvonov« in »Zvo-
novi - Božji klicarji na Kostanjevici«:
• Ivan Mercina: Zvonoznanstvo
• Ivan Mercina: Slovenski pritrkovavec
• Matjaž Ambrožič: Zvonarstvo na Slovenskem (Acta Ecclesiastica Sloveniae št. 

15) 
• p. Stanislav Škrabec, priredba Bruno Korošak: Naša Kostanjevica
• Karel Horvat: Zvonovi zvonijo že 6000 let (Livarski vestnik št. 5/6 1991)
• Brošura zvonarne De Poli
• Margarete Schilling: Glocken und glockenspiele
• Zmaga Kumer: Ljudska glasbila in godci 
• Ivan Malavašič: Pesmi slovenskih zvonov
• Julijan Strajnar: Odsev pritrkavanja v Gallusovih delih (zbornik: Slovenski glas-

beni dnevi “Gallus in mi”)
• glasilo: Kapelski zvon št.13 in 14; oktober 1991 
• tednik: Družina, Zvonovi se veselijo in jočejo št. 14-15; 7. april 1996 
 
Ustni informacijski viri:

• p. Andrej Vovk in p. Lojze Kos, Joško in Mirjam Sardoč, Peter Pirih, David Bre-
celj, Mira Bastjančič: Oznanila župnije Gospodovega oznanjenja Mariji , Glasilo 
Kapelski zvon in Oznanila.

Ustni in pisni viri: 

• p. Jože Urbanija, p. Niko Žvokelj, p. Matej Papež, p. Andrej Vovk in p. David 
Šrumpf.

Slike - fotografije: 

Stare slike raznih dogodkov so prispevali sodelujoči v posameznih skupinah, ne-
katere smo dobili od župljanov. Nekateri avtorji so sicer navedeni, nasplošno pa 
niso znani. Celostranske fotografije cerkve in samostana, kakor tudi večino foto-
grafij notranjščine cerkve je posnel p. David Šrumpf, ki je tudi skeniral stare foto-
grafije. Avtor nekaterih je tudi Jožko Kogoj, ki je presnel in obdelal tudi posnetke 
starih fotografij in diapozitivov.
Fotografije današnje Nove Gorice – pogled proti Kostanjevici in naprej proti Go-
rici v Italiji na str. 28 je posnel in doniral Foto atelje Pavšič – Zavadlav.
Stare fotografije Nove Gorice smo poiskali v Pokrajinskem arhivu v Novi Gorici. 
To so fotografije iz zbirke »Zbirka razglednic krajev, Tehn. enota 4« na straneh 14, 
56, 65 in 221.
Slika na strani 98 je fotografija akvarela akademske slikarke Milene Stepančič iz 
Solkana, in je objavljena z njenim dovoljenjem in soglasjem Nove KBM d.d. Po-
dročje Nova Gorica.
Fotografija na strani 165 je s slovesnosti ob 40-letnici župnije, dne 18. aprila 1993, 
izdelana iz VHS posnetka (videokasete) in je zato slabše kvalitete.
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Odsev župnijskega življenja in življenja na Ko-
stanjevici skozi čas se zrcali v zapisih župlja-
nov - prostovoljcev. Med nami ni nihče zgodo-
vinar ne raziskovalec niti pisatelj. Pa vendar 
nas je pri pisanju vodila želja po verodostoj-
nosti, zanimivosti in lepem jeziku in upamo, 
da so se članki po jezikovnem pregledu pri-
bližali dostojnejši slovenščini. Napisani so na 
osnovi spominov, a tudi na osnovi podatkov 
iz ohranjene dokumentacije in zabeležk posa-
meznikov. Podkrepljeni so s fotografijami, ki 
smo jih potegnili iz starih albumov; te nam z 
zgodovinskim pridihom govorijo o življenju in 
delu v župniji. Spomine smo zbirali kar nekaj 
let, od l. 2003, kar se včasih zazna kot razko-
rak med zabeleženim in  sedanjim stanjem. 
Knjiga bo marsikomu le medel odraz 60 let 
delovanja župnije in ugotavljali bomo, da bi 
bilo potrebno omeniti še mnogo stvari. Žal 
prenekateri dogodek ni zabeležen, ker je spo-
mine pisalo le nekaj  ljudi, nekateri pa so na-
menoma ostali skriti v dobrih srcih. Želela bi 
si, da bi bili zapisani prav vsi, le tako bi bil 
mozaik župnijskega utripa v obdobju  od leta 
1947 do 2007 naslikan v vseh odtenkih in pra-
vih razsežnostih. Zavedamo se, da naše delo 
ni popolno in da imajo vsake oči svojega »ma-
larja«, zato te zapise sprejmite z dobro voljo 
in razumevanjem.

Mira Bastjančič

»Končno!« Tudi za to našo knjigo je napočil 
»kairos«, milostni čas, in upamo, da bo jese-
ni, ko se bomo spominjali 60-letnice župnij-
skega življenja na Kostanjevici, zagledala luč 
sveta. Zbornik je posvečen dvema obletnica-
ma: 60-letnici, odkar je bil na Kostanjevici 
leta 1947 ustanovljen samostojni vikariat in 
50-letnici, odkar je bil leta 1953 vikariat po-
višan v župnijo.
Župnijski pastoralni svet si je ob praznovanju 
50-letnice zadal nalogo, da bi izdali nekakšen 
zbornik dogajanj na Kostanjevici v preteklosti 
in sedanjosti. Ga. Mira Bastjančič je prevzela 
vlogo zbirateljice in urednice. Ker obsežnega 
dela ni bilo mogoče opraviti do praznovanja, 
smo izid zbornika preložili na naslednjo pri-
ložnost. Ponudila se nam je letos in začutili 
smo, da je tudi čas dozorel.
Iskrena hvala gospe Miri, ki je vložila ogrom-
no dela, časa in predvsem dobre volje, da je 
delo opravljeno. »Ni popolno«, kot pravi tudi 
sama. Še mnogo lepih nezapisanih spominov 
bi lahko iztrgali pozabi. Naj bo to prošnja in 
povabilo, a tudi izziv.
»Bog povrni!« gospe Valeriji Vidrih, ki je be-
sedila lektorirala in korigirala ter naši franči-
škanski založbi »Brat Frančišek«, ki je poskr-
bela, da bo Spominska knjiga lepo oblikovana 
zagledala luč sveta.

p. David

Spominska knjiga
župnije Nova Gorica 
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