Mitja Gros

ZNAMENJA NOVOMEŠKE
POKRAJINE
Prispevek je nastal na podlagi istoimenskega diplomskega dela, ki ga je avtor zagovarjal na
Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani leta 2000.

OBMOČJE RAZISKAVE
Prispevek o sakralnih znamenjih je plod nekaj mesečne terenske raziskave, ki je potekala na
območju novomeške pokrajine, v poletnih mesecih leta 2000 in je zajela okrog 250 znamenj.
Novomeško pokrajino kot geografsko območje za svojo raziskavo sem izbral na podlagi
etnološke regionalizacije, ki sta jo izdelala Janez Bogataj in Vito Hazler1. Naziv "novomeška
pokrajina" se v vsakdanjem življenju ne uporablja, zato sem za določitev območja, uporabil
Ravbarjevo definicijo novomeške pokrajine, ki jo ima za osrednji, razširjeni del Krške kotline.
"Na Z. in SZ. jo loči zakrasela Suha krajina, ki jo omejujeta dobro vidni tektonski prelomnici:
prva v dinarski smeri gre ob robu Kočevskega Roga, druga pa se skoraj pravokotno naslanja
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na Ajdovsko planoto in poteka od Soteske ob Krki mimo Straže ter ob Trški gori do Vinjega
vrha… Z. del pokrajine sestavlja Topliška dolina in Prečenska kotlinica. Na V. pa Novomeška
pokrajina skoraj neopazno preko Šmarješko-Škocjanske pokrajine in Šentjernejske ravni
prehaja v spodnjo Krško dolino".2
Območje obsega več kot 80 naselij.

TIPOLOGIJA ZNAMENJ
Za razvrstitev znamenj, po njihovih skupnih značilnostih, sem uporabil Zadnikarjevo
tipologijo znamenj3. To sem glede na to, da vseh vrst znamenj na obravnavanem območju ni,
priredil. Še posebej to velja za kamnita znamenja, ki so za razliko od jugozahodne Slovenije,
kjer ta prevladujejo, zelo redka.
V prvi skupini so zajeta znamenja v ožjem pomenu besede, v drugi kapelice in v tretji leseni
križi, druga lesena znamenja, stenske slikarije in svetniški kipi v stenskih nišah ter pomniki na
prometne nezgode.
Zadnikar4 loči znamenja v ožjem pomenu besede od kapelic po tem, da imajo kapelice svojo
lastno notranjo prostornino, medtem ko so zidne vdolbine na znamenjih namenjene zgolj
svetim podobam. Skupina kamnitih znamenj obsega le tri tovrstne primere. Kužno znamenje
v Straži pod Srebotnikom in Maselnova kapelica na Trški gori spadata med stebrna in
stebrasta znamenja. Marijin kip na Strmi poti v Novem mestu je edini primerek kamnitega
znamenja s kipom. Zidana znamenja so številnejša od kamnitih, vendar še vedno skromnejša
po obsegu od kapelic. Med njimi prevladujejo znamenja z nišo.

2

M. Ravbar. V: Dolenjska, Bela krajina A-Ž, Ljubljana 1995, 185-186
M. Zadnikar: Slovenska znamenja, Ljubljana 1991, 14-44
4
M. Zadnikar: Slovenska znamenja, Ljubljana 1991, 14
3

Levo: kužno znamenje pod Srebotnikom v Straži.
Desno: steber z Marijinim kipom na Strmi poti v Novem mestu.
Za kapelice lahko rečemo, da je zaprta kapelica prevladujoč tip, saj so samo tri odprtega tipa
(Novo mesto, Gornje Kronovo, Paha). Mnogokotne kapelice na območju novomeške pokrajine od petdesetih let, ko so podrli osmerokotno kapelico ob grmskem gradu, ni več. Kapelic z
zvonikom je pet, na Boričevem, v Dolenjem Gradišču pri Šentjerneju, v Pristavici, na Ratežu
in na Vrhu pri Podljubnu. Najštevilnejša je tretja skupina znamenj, kamor spadajo leseni križi,
lesena znamenja z nišo s Križanim in Marijo, stenske slikarije, stenske niše s kipi idr.

Levo: štirikotno slopno znamenje v Ždinji vasi z upodobitvijo škofa Slomška.
Desno: kapelica z zvonikom v Dolenjem Gradišču.

Levo: odprta kapelica v Westrovi ulici Novem mestu.
Desno: Počrvinatov križ v Birčni vasi.

O POIMENOVANJU ZNAMENJ
Prebivalci novomeške pokrajine uporabljajo za poimenovanje znamenj različne izraze. Tako
kapelici pravijo kapelca oz. kapevca ali kopevca. Pogosto tudi lesena znamenja z nišo
imenujejo kapelca(npr. v Smolenji vasi). Razlike med kapelico in zidanim znamenjem z nišo
prebivalci ne ločijo, zato oba imenujejo kapelica. Lesenim križem, lesenim znamenjem z nišo

s Križanim rečejo križ ali bugc. Bugc je tudi poimenovanje za kip Križanega, kot sestavni del
znamenja. Ko govorijo o kraju, kjer križ stoji, rečejo Pr križu ali Pr bugcu.
Za zidana slopna znamenja ljudje uporabljajo izraz Pild ali Pld, ki izhaja iz latinske besede
"pila", ki pomeni slop ali steber(Ždinja vas). Poleg izraza, ki pomeni vrsto znamenja, pogosto
dodajajo še pridevniške vzdevke, ki običajno označujejo priimek lastnika ali nekdanjega
lastnika, ki je znamenje postavil, oz. njegovo hišno ime. Včasih znamenja in kapelice
imenujejo po svetniku, ki mu je znamenje posvečeno(npr. Marijina kopevca ali Vincentova
kapelca).

GRADIVO ZNAMENJ
Gradiva iz katerih so znamenja grajena so ljudje našli v neposrednem okolju svojih bivališč.
Za razliko od zahodne in še posebej jugovzhodne Slovenije, kjer je glavno gradivo kamen, so
znamenja na področju novomeške pokrajine grajena predvsem iz lesa in opeke. Kamen kot
gradivo je uporabljen pri dveh najstarejših znamenjih, ki izhajata iz 17. in 18. stoletja. Starejše
je kužno znamenje v Straži pod Srebotnikom, ki ima formo stebra z nišo. V 18. stoletju pa so
postavili Marijin steber, ki sedaj stoji na Strmi poti v Novem mestu. Kapelice so vse, razen
ene izjeme, Auerspergove kapelice v Soteski, grajene iz opeke. Gline, surovine za izdelavo
opeke je na obravnavanem območju v izobilju, o čemer priča tudi dolga tradicija
opekarstva(Prečna, Zalog) in keramičarstva ter lončarstva v okolici Novega mesta. Poleg
zidakov so iz gline izdelovali tudi strešno kritino.
Les kot najširšemu krogu ljudi dostopno gradivo se je uporabljal predvsem za postavljanje
križev in znamenj z nišo ter za ostrešja kapelic in zidanih znamenj z nišo Največja
pomanjkljivost lesa je njegova neobstojnost, zato so za postavljanje križev uporabljali
obstojnejše vrste lesa(hrast, kostanj). Sodobna znamenja se po uporabi materialov dosti ne
razlikujejo od starejših. Nove so predvsem strešne kritine(tegula, betonski zareznik) in
bakrena pločevina.

OPREMA ZNAMENJ
Oprema znamenj je v osnovi zelo enotna.
KAPELICE
Osnovno opremo kapelic sestavljajo kip oz. slika zavetnika, ki mu je ta posvečena, s stropa
viseča lučka, svečniki s svečami in vaze s cvetjem ter razpelo. Bogatejše opremljene kapelice
imajo še poslikave notranjščine ali zunanjščine ali obeh in včasih celo lesene oltarje. Glede na
to, da je večina znamenj posvečena Mariji, v znamenjih najpogosteje najdemo kipe Marije.
Neredko je poleg glavnega velikega kipa še več manjših Marijinih kipcev. Pogosti so kipi srca
Marijinega in srca Jezusovega. Če je kapelica posvečena lurški Mariji, je ponavadi zraven še
kip sv. Bernardke. Velikokrat so spremljevalci Marijinega kipa tudi kipi sv. Antona in sv.
Alojzija ter Jožefa. Poleg kipov spadajo v devetdesetih odstotkih med opremo kapelic
reprodukcije slik s svetopisemskimi motivi. Te včasih, ko za kip ni bilo denarja, ali pa so ga
ukradli, nadomeščajo le-tega. Priljubljeni so predvsem motivi Marije, Jezusa, sv. Družine,
Jožefa, srca Marijinega, srca Jezusovega in svetnikov. Nekatere starejše reprodukcije slik so
nastale na začetku 20. stoletja. Ponekod je razširjena navada oblačenja Marijinih kipov. V
vseh primerih je obleka, ki jih imajo oskrbniki ponavadi več, bela. V Dularjevi kapelici v
Prečni ima kip Marije poleg bele obleke tudi naravne lase. Obleke, ki jih ponavadi izdelajo
šivilje, občasno snamejo, da jih operejo. Velikokrat so obleke stare nekaj generacij. Redkejše
so oljnate slike zavetnikov, ki so zaradi izpostavljenosti vremenskim vplivom(sonce, vlaga)
manj obstojne, tako da se starejše niso ohranile. Propadle slike so kasneje pogosto zamenjali
kipi ali reprodukcije, ki so bile zaradi cenenosti lažje dostopne kot oljne.
Obvezna oprema kapelic so bile tudi lučke, ki so na verigi visele s stropa. Gorivo teh svetil pa
je bilo olje ali petrolej. Sedaj se uporabljajo le še izjemoma, saj so jih izrinile sveče. V celoti
ohranjene so le še redke. Skoraj ni kapelice, ki ne bi imela vsaj enega svečnika s svečo.
Pogosto jih je več, ponavadi pa so v parih, za na vsako stran kipa oz. slike po eden. Svečniki
so iz različnih materialov in velikosti. Izbor materialov sega od medeninastih in železnih do
steklenih in keramičnih. Sveče, ki so večinoma bele barve, sedaj v glavnem služijo kot okras,
nekdanjo uporabo tako za razsvetljavo kot za pričaranje slovestnosti pa je izpodrinila
električna razsvetljava ali pa bojazen pred požarom. Večino sveč prinesejo obiskovalci in

oskrbniki kapelic, z romanj, kar je razvidno z napisov na svečah. Iz napisov na svečah lahko
razberemo, da ljudje največ obiskujejo Brezje, Ptujsko goro, Višarje, Kurešček…
Skrbi za kapelice si ne moremo zamisliti brez prinašanja cvetja in okraševanja njene
notranjosti. Za prebivalce Novomeške pokrajine je možno ugotoviti, da njihovemu okusu
najbolj ustrezata dve vrsti cvetja. To so vrtnice in tulipani. Sicer pa je cvetje sezonsko glede
na to pač, kar v posameznem obdobju raste na domačem vrtu. Bolj pusta sta poletje in zima,
ko je bolj malo cvetja in prevladuje zelenje in žito ter suho cvetje. Zadnje desetletje je s
povečano ponudbo na tržišču dobilo veliko veljavo cvetje iz umetnih materialov. Poleg cvetja
iz krep papirja, ki se pojavlja bolj redko, se v večini kapelic z redkimi izjemami pojavlja
cvetje iz plastike in blaga. Bogata ponudba cvetja iz umetnih materialov je omogočila
lagodnejšo oskrbo kapelic, hkrati pa kaže na spremenjen odnos med ljudmi in njihovimi
"znamenji". Kaže, da ljudje posvečajo večjo pozornost opremi kapelic, kot pa skrbi zanje, saj
je ponavadi v njih nekaj kipov Marij, več parov svečnikov s svečami in več vaz s cvetjem.
Med opremo kapelic spada tudi namizno razpelo ali več razpel, ki so lahko lesena, železna ali
keramična. Na njem je poleg križanega včasih upodobljena tudi Marija. Redkeje pa Marija in
Marija Magdalena oz. Janez. (zanimiva je navada iz Mokrega polja, kjer si ob smrti v družini
domači sposodijo razpelo in svečnike v kapelici).
Nekatere bogatejše okrašene kapelice imajo tudi poslikavo, ki je v večini primerov
ornamentalna, redkeje pa figuralna.
Poleg cvetja so največkrat upodobljeni svetopisemski simboli: kelih, križ, sidro, žita, gozd,
srce, ovca, oko… Od figuralnih upodobitev so najpogosteje upodobljeni svetniki.
Strop kapelice na Ljubnu je bil poslikan z vzorcem šesterokrake zvezde, ki se je v
sedemdesetih letih 20. stoletja, ob novi poslikavi, spremenila v peterokrako. Na kapelicah so
bile pogosto označene letnice postavitve, ki pa so sčasoma postale neberljive oz. so zbledele.
Izjema so kamnite table, vzidane v kapelice, ki govorijo o času in namenu nastanka ter o
človeku, ki ga je postavil oz. dal postaviti.
V nekaterih kapelicah najdemo tudi klečalnik, ki ima obliko podaljšane pručke, brez naslona
za roke. V novejšem času so vse bolj prisotne baterijske večne lučke(ok.10 let).

Skorajda ni kapelice, ki ne bi imela reprodukcije slike z bibličnimi osebami. Prav tako
pogosti so spominki z romanj kot sveče, namizni miniaturni oltarji, podobice, kipci, križci…
Na kipih včasih najdemo tudi rožne vence. Na nekaterih kapelicah najdemo tudi štukature, kot
npr. angelčkova glava( Ratež, Češča vas…)
Glede na to, da je del kapelic, ki so ob hišah, elektrificiran, najdemo v njih tudi različne
reflektorje.
Zelo zanimiv je pojav krašenja kapelic z okrasnimi svetlečimi trakovi in lučkami ter z okraski
na novoletno jelko. Pogosto se pojavlja tudi adventni venček in velikonočni aranžma z jajci in
piščanci v košarici. Okrog Marijinega kipa je pogosto obešen trak iz umetnega cvetja ali kup
papirja, včasih z električnimi lučkami. Ta trak je običajno obešen v obliki slavoloka().
Opremo večine kapelic so morali oskrbniki nadomestiti z novimi, ker so stare kipe in slike
tatovi ukradli.O iznajdljivosti le-teh govori primer, ko so prišli k lastniku kapelice v Lešnici
neznanci, ki so se predstavili za delavce ZVNKD Novo mesto in so hoteli odnesti kipe Marije
in angelov na restavriranje. Srečno naključje je bilo, da jim gospodar ni hotel izročiti
Marijinega kipa in so tako odnesli samo kipe angelov.
K obvezni opremi kapelice sodi tudi prt na oltarni mizi, ki je praviloma bele barve in vezen s
krščanskimi simboli.
ZIDANA ZNAMENJA
Za razliko od kapelic znamenja v ožjem pomenu nimajo svoje notranje človeku dostopne
prostornine. Iz tega razloga je tudi oprema teh znamenj številčno skromnejša. Navadno
sestoji iz kipa ali slike zavetnika, ki mu je posvečena, in pa dodatkov, kot so cvetje, okrasni
trakovi, manjši kipci(v največ primerih Marije)… Povedano velja predvsem za znamenja z
nišo. Stebrna znamenja, ki so na območju novomeške pokrajine redka, so ponavadi poslikana
s slikarijami svetnikov ali pa imajo v niši kipce (vrh Trške gore), znamenje nad Mestnimi
njivami v Novem mestu pa ima v niši pritrjeno razpelo.
Zanimiva je upodobitev Antona Martina Slomška na slopnem znamenju v Ždinji vasi, ki priča
o priljubljenosti, ki jo kandidat za svetnika uživa med ljudmi, in je hkrati verjetno ena prvih

njegovih upodobitev nasploh.Mestni Pild nad Mestnimi njivami v Novem mestu je edino
tovrstno znamenje, ki je ponoči osvetljeno z reflektorji z zgornje in spodnje strani. Na
slemenu oz. konici strehe imajo ponavadi pritrjen križ.
KRIŽI
Za lesene križe in druga lesena znamenja velja, da imajo običajno na nosilnem stebru pritrjeno
polico za vazo z rožami. Včasih na križanega obesijo trak iz cvetja iz krep papirja, v Drganjih
selih pa so na noge križanega privezali kar darilno pentljo.

RAZLOGI ZA POSTAVLJANJE ZNAMENJ
Najbolj obsežna skupina znamenj so t.i. votivna ali zahvalna znamenja, ki so jih ljudje
postavljali v zahvalo za uslišane prošnje in molitve. V to skupino spadajo znamenja, ki so jih
postavili v zahvalo za srečno vrnitev iz raznih vojn, predvsem veliko iz 1. svetovne vojne.
Veliko število tovrstnih znamenj je postavljenih tudi v zahvalo za srečno vrnitev iz Amerike.
Sledijo jim znamenja postavljena v zahvalo za ozdravitev. Glede na to, da je bila včasih
večina stavb lesenih in so bili požari pogosti, so včasih v zahvalo za rešitev pred požarom
postavili znamenje.
Primer romarske poti, ob kateri so znamenja bolj gosto posejana, je Trška gora.
V vasi Draga je ob novi poti k cerkvici sv. Helene postavljeno štirinajst lesenih križev, ki
ponazarjajo štirinajst postaj križevega pota. Leseni križi so postavljeni predvsem v spomin in
opomin na različne nesreče(delovne, prometne). Stenske slikarije z upodobitvijo sv. Florijana
so nekdaj slikali predvsem po hišah obrtnikov, ki so se ukvarjali z obrtmi, povezanimi z
ognjem. Tak primer je slikarija sv. Florijana na nekdanji Kovačevi gostilni in kovačiji v Žabji
vasi. S takimi znamenji so se želeli ljudje vnaprej zavarovati pred nesrečo. Ob poti, po kateri
gredo iz župnijske cerkve procesije, so običajno postavljena znamenja(npr. Soteska).

ZNAMENJA IN SVETNIKI
Glede na to, komu so znamenja posvečena, ločimo Marijina znamenja, znamenja s Križanim
in znamenja, posvečena svetnikom. Najbolj razširjena so znamenja, posvečena Križanemu, to

so leseni križi in pa lesena znamenja z nišo s kipom Križanega. Njihova razprostranjenost je
posledica lahke dostopnosti gradiva-lesa. V primerjavi z zidanimi znamenji so bili stroški,
povezani s postavitvijo tovrstnih znamenj, občutno nižji. Marijina znamenja so kapelice in
zidana znamenja z nišo, ki hranijo kip Marije. Izjema je leseno Marijino znamenje ob stari
gozdni poti iz Petan in Malega Podljubna proti Boričevemu. Sestavljajo ga nosilni steber, na
vrhu katerega je majhna niša s kipom Marije. Ta druga skupina je skoraj tako številčna kot
prva. Vsa ostala znamenja so posvečena svetnikom oz. sv. Družini. Iz pogostosti pojavljanja
določenega svetnika lahko sklepamo o priljubljenosti le- tega med prebivalci. Terenska
raziskava je pokazala, da je v primerjavi z znamenji, posvečenimi Križanemu in Mariji, zelo
malo tistih posvečenih svetnikom. Izstopa le sv. Florijan, svetnik povezan z obrtmi, ki
uporabljajo ogenj in gasilci. V zadnjem desetletju 20. stoletja se je zelo razširilo poslikavanje
fasad gasilskih domov s slikarijami sv. Florijana. To je verjetno posledica priljubljenosti
gasilstva med ljudmi. Ponekod ljudje glede na ikonografijo ločijo različne vrste Marij, npr.
Brezmadežna, Sedem žalosti, gorska,…, ali pa po kakšni bolj znani upodobitvi iz znanih
božjih poti, npr. lurška, brezjanska, međugorska…Po številnosti Marijinih znamenj lahko
sklepamo, da je bila v zadnjih dveh stoletjih med prebivalstvom zelo priljubljena, še posebej
pa ob hudih preizkušnjah, kot kaže veliko število votivnih znamenj, posvečenih Mariji.
Zanimivo je dejstvo, da se je čaščenje svetnikov po znamenjih zelo enakomerno porazdelilo.
Sv. Izidorju, zavetniku pastirjev in poljskih delavcev, je posvečena kapelica v Dolnjem
Kronovem. Sv. Gregor ima znamenje na razgledni točki pri Razborah. Na vinorodnem
Vinjem vrhu z znamenjem častijo sv. Urbana, zavetnika vina. Znamenje v Stranski vasi so
posvetili sv. Frančišku. Slopno znamenje na Malem Slatniku je kraj čaščenja sv. Vincenta,
zavetnika otrok. Relief sv. Jakoba je pritrjen na fasado župnišča v Vavti vasi. Pod vrhom Pahe
so leta 1875 postavili znamenje, posvečeno sv. Barbari. Na fasadi Kobetove hiše na Seliščih
je slikarija, na kateri je upodobljen Anton Padovanski.
Sv. Roku, zavetniku pred kugo, so postavili kapelico ob stari vaški poti na Dolenjih Sušicah.
Tudi podružnična cerkev v Dolenjih Sušicah je posvečena sv. Roku. Kapelica v Velikem
Podljubnu je posvečena sv. Vidu. Sv. Ani sta posvečeni dve kapelici med Dolenjskimi
Toplicami in Dolenjimi Sušicami. Dvakrat se pojavlja tudi sv. Janez, ki je upodobljen, kako z
Marijo stoji pod križem(Straža, Bušinec). Sv. Ciril in Metod sta upodobljena na reliefu na
fasadi župnišča v Vavti vasi. Njuna velika lesena kipa delata družbo tudi Marijinemu kipu na
Daljnem vrhu. Sv. Ciril in Metod sta zavetnika Evrope, še posebej pa slovanskega sveta. Kot

že rečeno, se najpogosteje pojavlja sv. Florijan, ki je poleg fasad gasilskih domov, upodobljen
tudi na fasadi hiše v Žabji vasi, ki je danes predel Novega mesta.
Sv. Družini je posvečena kapelica na Selih pri Dolenjskih Toplicah in leseno znamenje v
Srednjem Grčevju.
Poleg svetnikov, ki so jim posvečena posamezna znamenja, najdemo med opremo znamenj
tudi kipe in reprodukcije slik nekaterih drugih svetnikov. Pogosti so kipi sv. Antona in
Alojzija ter Jožefa. Kip lurške Marije pogosto prepoznamo po sv. Bernardki (npr. Lubanska
Marija v Ljubnu), ki kleči ob njej.

Levo: zidna poslikava Borisa Kobeta na Seliščih: Anton Padovanski.
Desno: sv. Florijan na steni gasilskega doma v Smolenji vasi.
Priljubljene so upodobitve Srca Jezusovega in Srca Marijinega, ki so našle mesto v številnih
kapelicah in zidanih znamenjih z nišo.

FUNKCIJA ZNAMENJ V PRAZNIČNEM LETU IN ŽIVLJENJSKEM
CIKLU
K znamenjem se ljudje zatekajo predvem ob življenjskih prelomnicah, pa tudi v okviru
prazničnega cikla. Ponekod se je dekle, ki se je poročilo in je šlo živet v drugi kraj, prišlo
zahvalit Mariji za vso oporo in tolažbo, ki ji jo je ta nudila. Ponavadi je prineslo tudi Marijin
kipec, ki naj bi spominjal na njuno "zvezo". Kapelica v Dolenjih Kamencah spominja na
izpolnjeno zaobljubo, ko so po priprošnjah Mariji dobili otroka.
Ob zadnjem slovu, ko so pokojnika peljali z vozom na pokopališče, so se skoraj obvezno
ustavili pri vaškem križu, kjer je kak pokojnikov sorodnik prosil odpuščanja, če je pokojniku
kdo kaj zameril. Potem so zmolili kakšen očenaš in šli naprej. Do križa so šli tudi vsi, ki se
niso mogli udeležiti pogreba in pa domači, ki so kuhali za pogrebce. Od križa so se potem
vrnili domov, ostali pa so šli na pokopališče.
V okviru prazničnega leta so se ljudje zbirali ob znamenjih največ za veliko noč in pa na sv.
rešnje telo, ko sta bili ponavadi procesiji. Na veliko soboto je v večini primerov pri vaški
kapelici blagoslov jedi. V Podturnu poznajo procesiji na Miklavža, ko gredo iz cerkve do
pokopališkega križa in nazaj. Sicer na večje cerkvene praznike(velika noč, sv. rešnje telo,
velika maša, božič, novo leto…) znamenja še posebej skrbno očistijo in okrasijo ter prižgejo
sveče. Sveče prižigajo ljudje tudi ob obletnicah smrti svojcev in ob smrti v družini ali če je
kdo v družini bolan. Pomembno funkcijo so, še bolj kot danes, imela znamenja nekdaj, ko so
bili ljudje bolj odvisni od svoje zemlje. Veliko križev in kapelic stoji na poljih in v
vinogradih, kjer so molili za dobro letino, varstvo pred naravnimi nesrečami in za dež, oz. da
ne bi bilo moče. V težkih obdobjih, kot je vojna, se ljudje ponavadi zatekajo k svojim
"tolažnikom", tako so pri večini vaških kapelic in križih med 2. svetovno vojno molili za mir
in za svojce, ki so bili na fronti ali v taboriščih. Ponavadi se je množični molitvi pridružilo
tudi petje.
V mesecu maju so imeli do konca 2. svetovne vojne in še nekaj let po njej šmarnice. Šmarnic
so se udeleževale predvsem ženske in otroci. Poleg skupne molitve litanij so tako zbrani peli
in se pogovarjali. Običajno so bile vsak večer, ponekod pa samo ob koncu tedna.

Zadnje čase je med opremo kapelic vidnih veliko elementov sodobnega načina življenja, kot
so svetleči trakovi, umetne smreke, okraski za okraševanje novoletnih smrek, električne lučke
ipd., ki jih ljudje sicer uporabljajov v prazničnem letu. Sodobnemu času primerno ti "krasijo"
znamenje skozi celo leto. Ponekod za božič, v kapelico postavijo tudi jaslice.

LOKACIJE, NA KATERIH STOJIJO ZNAMENJA
Prebivalci novomeške pokrajine so postavljali znamenja, ko je bilo potrebno označiti
pomembne dogodke v življenju posameznikov ali skupnosti. Znamenja stojijo na krajih, kjer
se sekajo ali razcepijo poti - na križpotjih, na začetku, koncu ali sredi vasi, na katastrski ali
posestni meji, na mestih prometnih, delovnih nezgod in smrti, na krajih ubojev, ob hiši ali
pred njo in še kje. Vsem pa je skupno, da niso namenjena samo njihovim postavljalcem,
temveč širši skupnosti. Razen redkih izjem (kapelica v Gorenjem Maharovcu, križ v Vavti
vasi, kapelica v Ločni…) stojijo ob poti, in obrnjena navzven.
Številna znamenja stojijo tudi izven naselij, na polju in v gozdu ter med vinogradi. Za
vinorodno deželo, kot je Dolenjska, je povsem razumljivo, da so ljudje postavili veliko
znamenj ob svojih vinogradih, da bi jih ta varovala. V gozdu so ljudje označevali predvsem
dogodke in kraje, kjer so se zgodile nesreče pri spravilu lesa ali prometne nesreče. Po drugi
svetovni vojni so svojci padlih partizanov po gozdovih, postavili številne križe, ki so zaradi
njihove odročnosti in oddaljenosti svojcev povečini propadli. Znamenja na polju in med
vinogradi so običajno postavljali za dobro letino in varstvo pred točo, škodljivci in različnimi
boleznimi. Hkrati pa imajo znamenja na polju funkcijo zbirališča ob poljskih mašah.
Posebna vrsta so znamenja povezana z vodo, kar govori o tem, kako je bil človek vedno
odvisen od nje. Ponavadi stojijo na mestu, kjer se je voda čudežno pojavila, ali pa ob strugi
potoka ali reke. Pri Hudem stoji znamenje ob mlinščici na potoku Bezgavcu. Z vodo je
povezano tudi znamenje v Dragi, ki ima vzidano cev, skozi katero teče voda, ki izvira na
travniku nad njim. Zaradi zdravilnosti vode je postalo prava lokalna znamenitost. Pred
nekdanjim lesenim mostom čez Krko v Novem mestu je stalo znamenje s kipom sv. Janeza
Nepomuka. Poznamo tudi dva primera čudežne pojavitve vode. V Srednjem Grčevju se je
sredi vasi pojavila voda, ki je prej v bližini ni bilo, zato so ob koritu, s katerim so obdali izvir,

postavili leseno znamenje, posvečeno sv. Družini. Drugi primer je iz predela Resa v Straži,
kjer naj bi se po legendi odprl hrib med vinogradi in naj bi se pokazala voda z ribami. Na
dogodek sedaj spominja le še kapelica, posvečena gorski Mariji. Poleg znamenj ob hišah in
pred njimi, so ta postavljena tudi na začetku in koncu ter sredi vasi. Slikovit primer vasi z
znamenjem na začetku, sredi in koncu vasi je Mali Podljuben. V Malem Podljubnu stoji na
petanski strani križ, na sredi vasi kapelica in leseno znamenje z nišo in Križanim na mraševski
strani. Glede na to, da je vas na sredi med dvema župnijama, so vaščani pričakali šmihelskega
župnika pri prvem križu, če je prišel vavtoški, pa pri Veselovem.

Levo: leseno znamenje z nišo v gozdu pri Petanah.
Desno: znamenje postavljeno na mestu pojavitve vodnega izvira v Dolnjem Grčevju.

Levo: znamenje posvečeno sv. Urbanu na Vinjem vrhu.
Desno: Možetova kapelica v Krki je del kašče.
Zanimiv je pojav gradnje kapelic v zadnjem desetletju, ko je večina novogradenj lociranih v
središčih naselij(Boričevo, Brezje, Srebrniče) in zgrajenih s skupnimi sredstvi prebivalcev.
Znamenja v središčih naselij so zbirališča in prostori čaščenja, kar še posebej velja za tista
brez cerkva(Boričevo, Mali Podljuben…). Na pokopališčih stojijo t.i. pokopališki križi, ob
katerih se zbirajo obiskovalci pokopališča in cerkve, če jo to ima. Ob pokopaliških križih se
zbirajo prebivalci predvsem za vse svete, za veliko noč, ko ponekod kurijo velikonočni
ogenj(npr. v Soteski) in ob procesijah za sv. rešnje telo, za veliko noč in na
Miklavža(Podturn). V Razborah stoji na razgledni točki znamenje posvečeno sv. Gregorju, ki
je s spremljevalno opremo(mize in klopi, smetnjaki)urejeno za izletnike. Proti znani romarski
cerkvi na Trški gori je obrnjeno znamenje sv. Barbare pod vrhom Pahe. Na Trški gori, ob

romarski poti proti cerkvi Marije Sedem žalosti, stoji več kapelic in drugih znamenj, ki so jih
postavili prebivalci in lastniki vinogradov na tem vinorodnem hribu v neposredni bližini
Novega mesta. V posebno skupino prištevamo znamenja na fasadah in v zidnih nišah hiš, kot
so stenske slikarije, kipi in reliefi. Ljudje so postavljali znamenja tudi na posestnih mejah, tak
primer je križ v Dolnjem Mraševem. V Volavčah so postavili nasproti Golobovega mlina križ,
na katastrsko mejo med občinama Srebrniče in Vavta vas. Ob križu so vavtoški gasilci
pričakali škofa, ki je iz Šmihela prihajal birmat.

POSTAVLJANJE ZNAMENJ SKOZI ČAS
Kot ugotavlja M. Zadnikar, so kapelice razvojno mlajše od kamnitih in zidanih znamenj brez
lastne, človeku dostopne prostornine Na Slovenskem so se jim v 17. stoletju pridružile
kapelice. Vendar na območju novomeške pokrajine ni znamenj, katerih čas nastanka bi segal
v srednji vek. Najstarejše znamenje je kamnit steber z nišo s Straškega hriba, ki po oceni M.
Dražumerič iz ZVKD Novo mesto sodi v 17. stoletje. Iz približno istega obdobja je tudi
znamenje v Tomažji vasi, ki pa je že izven obravnavanega območja. Posebnost je bila
osmerokotna kapelica iz 18. stoletja, ki je stala pri grmskem gradu v Novem mestu. Kapelico,
ki je s še nekaterimi podobnimi v slovenskem merilu tvorila poseben tip, so v petdesetih letih
porušili. Prav tako iz 18. stoletja je verjetno kamnita kapelica , ki spada h grajskemu
kompleksu Soteska. Čas nastanka slopnih kužnih znamenj, ki so jih ljudje poimenovali pildi
oz. p'ldi, je ušel iz spomina, verjetno pa so nastala v 18. oz. začetku 19. stol. Kapelice so
novejšega datuma, od najstarejših iz druge polovice 19. , prevladujočih iz 20. stoletja in nekaj
novih iz zadnjega desetletja. Slikarije z motivom sv. Florijana na fasadah gasilskih domov so
nastale po letu 1990. Za križe, za katere prebivalci ne vedo časa nastanka, je ugotavljanje letega problematično, saj razen dveh izjem ta ni označen(Ljuben, Bušinec). Za precej znamenj
se je podatek o času postavitve pozabil. Temu je krivo nezanimanje za tovrstne podatke v
otroštvu, smrt starejših ljudi, ki so to vedeli, in odseljevanje domačinov ter priseljevanje
prišlekov. Velikokrat je temu botrovala tudi nestrokovna obnova, ko so znamenja prebarvali
čez vse in tako prekrili tudi letnice ipd. Po podatkih zbranih pri informatorjih, lahko rečemo,
da je bilo največ znamenj postavljenih po prvi svetovni vojni, ko je veliko ljudi izpolnjevalo
svoje zaobljube, dane ob odhodu v vojno, na fronti ali ujetništvu. Konec 19. in v začetku 20.
stoletja so povratniki iz Amerike množično postavljali znamenja v zahvalo za dobro prestano
pot v Ameriko in srečno vrnitev. Nekateri, ki jim je v Ameriki dobro šlo, so se zahvalili tudi s

postavitvijo kapelice ali križa. Primer take kapelice je Kaplanova v Beli Cerkvi, ki je bila
postavljena z denarjem, ki so ga poslali domov. Datiranih imamo le nekaj objektov, ker so
letnice postavitve znamenj pisali ljudje večinoma na fasado nad vrati in so tako zbledele, da
niso več berljive ali pa so bile prebarvane. Najstarejša datirana kapelica stoji v vasi Gradišče
pri Šentjerneju, ki ima na plošči vklesano letnico1813 oz. 1843. Najstarejše datirano znamenje
v celoti pa je Marijin steber na Strmi poti v Novem mestu, ki nosi letnico 1746. Nad vasjo
Polje je 1866 postavil kapelico župan Klinc. Kapelica sv. Barbare na Pahi ima vzidano ploščo
z letnico 1875. Znamenje na Potovem Vrhu nosi letnico 1885. To so najstarejša datirana
znamenja na področju novomeške pokrajine. Za novejša znamenja je njihovo starost lažje
ugotoviti, ker v večini primerov ljudje še poznajo njihovo zgodovino. V zadnjem desetletju so
nastala nekatera nova znamenja, veliko pozornosti pa ljudje posvečajo tudi obnovi starih.
Zelo tipična poteza pri ocenjevanju starosti je hudo pretiravanje v korist čim bolj
odmaknjenega obdobja. Pogosto se zgodi, da tako znamenje postarajo celo za stoletje ali dve.
Najpogostejši odgovor na vprašanje, koliko je znamenje staro, se glasi: "Več ku stu let", kar
kaže na to, da ljudem ta številka pomeni nekakšno magično mejo.

SKRB ZA ZNAMENJA
K skrbi za znamenja prištevamo čiščenje, okraševanje, prinašanje cvetja in sveč ter
poslikavanje in vzdrževanje ter obnovo znamenj. Za znamenja običajno skrbijo lastniki sami
oz. njihovi oskrbniki. Ponekod, kot npr. v Podturnu, so to članice župnijskega pastoralnega
sveta. Oskrba znamenj je z redkimi izjemami žensko delo. Moški sodelujejo ob vzdrževalnih
in obnovitvenih delih. Glavni dan za čiščenje in okraševanje ter prinašanje cvetja in sveč je
sobota. Še bolj skrbno kot sicer se teh opravil lotijo pred večjimi cerkvenimi prazniki(velika
noč, božič, novo leto, sv. rešnje telo…). Okraševanje znamenj je dobilo precej elementov
praznikov, tako je nekaj povsem običajnega obešanje okraskov za novoletno jelko(pisani
trakovi, bunkice…)in električnih lučk na zadnjo steno, nad kip svetnika. Priljubljeni so tudi
trakovi s cvetjem, ki so v večini primerov iz umetnih materialov, zelo redko pa iz krep
papirja. Ponekod prinesejo v kapelico velikonočne miniaturne košare s piščanci in jajci. Na
Drganjih selih poznajo zanimiv primer okraševanja, ko Križanemu na nogo privežejo pentljo.
Tudi drugi primer je iz Drganjih sel, kjer so na Križanega obesili venec iz rož iz krep papirja,
ki so se ga naučili izdelovati na izletu na Štajersko. Taki okraski ponavadi ostanejo celo leto
ali pa celo, dokler ne razpadejo.

Okoli znamenj je po pravilu posajeno cvetje in pa grmovnice. Skoraj obvezna je vrtnica,
pogosta sta tudi pušpan in potonika, v zadnjem času pa so se zelo uveljavile ciprese. V
kapelicah je poleg cvetja v loncih običajno tudi vsaj nekaj vaz. Zelo priljubljene so cinije in
pa vrtnice ter travniško cvetje in žita. Daleč najbolj priljubljeno je cvetje iz umetnih
materialov, med katerim še posebej vrtnice in tulipani. Ponekod krasijo kapelice tudi z
ikebanami in cvetličnimi aranžmaji iz pravega ali umetnega cvetja. Mogočna drevesa za
številnimi znamenji, govorijo o navadi, da so nekdaj za znamenji sadili drevesa, predvsem
divji kostanj in lipo.
Bolj ali manj redno prižiganje sveč v plastičnem ohišju je pojav zadnjih dveh desetletij, pred
tem so v kapelicah svetili z lučmi na olje ali petrolej. Pa tudi sveče, pritrjene na svečnikih, ki
jih danes uporabljajo za okras, so občasno prižigali. Prižiganje sveč brez ohišja je bilo dokaj
nevarno opravilo, še posebej zato, ker so jih ponavadi postavljali zraven lesenih kipov , kar je
imelo pogosto za posledico ožgan kip. Zato so se prižiganju sveč v poletnih mesecih izogibali.
Glede na to, da je večina kapelic zaklenjena, ljudje prižigajo sveče na pragu ali pa jih dajo
oskrbniku, da jih ta prižge. Če kapelica nima podstavka za sveče, jih ponavadi prižgejo na tleh
ali na okenski polici. Križi imajo običajno polico za vazo, kjer se postavljajo tudi sveče, ali pa
jih odlagajo na tla.
K skrbi za znamenja spada tudi njihova obnova. Tako je treba na dve do tri desetletja obnoviti
leseno konstrukcijo križev in lesenih znamenj z nišo s Križanim. Pri kapelicah in zidanih
znamenjih z nišo je potrebno prekrivati streho in po potrebi zamenjati ostrešje. Skrbni lastniki
jih na nekaj let tudi prebarvajo. Problematična so zlasti starejša znamenja, ki jih brez
strokovne obnove ni mogoče za daljši čas obnoviti. Zaradi nestrokovne obnove so potrebna
pogosta obnovitvena dela. Z obnovami, ki jih ponavadi izvajajo lastniki oz. oskrbniki sami ali
posamezniki, ki obvladajo zidarske, tesarske in pleskarske spretnosti, je marsikatero znamenje
izgubilo svojo prvotno obliko. Material, ki ga potrebujejo za tovrstna dela, nabavijo sami ali
pa ga prispevajo njihovi sosedje. Posebna pozornost se namenja kipom, ki jih nekateri lastniki
obnavljajo sami, ostali pa jih zaupajo ljudem, ki se s to dejavnostjo največkrat ljubiteljsko
ukvarjajo. Do smrti patra Wolfganga, ki jih je tudi sam izdeloval, so veliko kipov obnovili v
kartuziji Pleterje. Eden najbolj znanih ljubiteljskih rezbarjev, ki se ukvarjajo tudi z obnovo

kipov, je Janez Potočar iz Potočne vasi. Potočar z dejavnostjo obvladuje ves okoliški teritorij.
Zaradi pomanjkanja strokovnjakov-restavratorjev so oskrbniki znamenj, ki želijo obnoviti
svoje kipe ,prisiljeni delo zaupati pleskarjem, ki za taka dela niso usposobljeni.
Poslikavanje znamenj je tudi ena izmed dejavnosti, ki prispevajo h končni podobi le-tega.
Včasih pa je že slikarija sama po sebi znamenje(npr. sv. Florijan). Na območju novomeške
pokrajine najdemo nekaj ljubiteljskih slikarjev, ki se ukvarjajo s poslikavami zunanjščin in
notranjosti kapelic, znamenj, gasilskih domov in zasebnih hiš. Najbolj vidno je delo Jožeta
Turka iz Šmihela, ki je poslikal večino kapelic na širšem novomeškem območju. Veliko
poslikav je nastalo predvsem leta 1990. Motivi poslikav so največkrat krščanski simboli
(križ, kelih, sidro, žito, srce), cvetje, zvezde na stropu ipd.
Kot kaže navada s Potovega Vrha, kjer obiskovalci cerkve na poti k maši vedno pogledajo, če
je znamenje očiščeno in okrašeno s cvetjem. Ljudje mislijo, da je urejenost znamenj zelo
pomembna.

LASTNIŠTVO ZNAMENJ
Znamenja lahko glede na lastništvo razdelimo v tri skupine, poleg zasebnih in vaških oz.
javnih ločimo še tista v lasti organizacij. Prehajanje lastništva iz zasebnega v družbeno je bil v
preteklosti pogost pojav. To je še posebej značilno za starejša znamenja, ki nimajo več
znanega lastnika, ali pa ob večkratnem menjavanju lastništva nad posestjo, ko novi lastniki
niso več tako emocionalno navezani na "družinsko dediščino". Pogosto do tega privede tudi
nezainteresiranost potomcev za skrb za znamenja. Primer takega prehoda je Plutova kapelica
iz Zaloga, ki je s tem, ko so vaščani zbrali denar za obnovo in jo obnovili, postala last vseh
vaščanov. Takemu prehodu lastništva kapelice v ljudskem žargonu rečejo, "da so jo prevzeli."
Obstajajo tudi primeri, ko lastniki za znamenja ne skrbijo, vendar tudi drugim ne pustijo, da bi
jih obnavljali, oskrbovali in uporabljali.
Ob menjavi lastnika posesti je po pravilu ostalo znamenje novemu lastniku. Ta pa je moral
običajno obljubiti, da bo zanj skrbel. Golob z Vrha pri Podljubnu, ki je kupil graščinski mlin v
Volavčah, je novemu lastniku svojega posestva dal v zameno za skrb za kapelico celo travnik.

Pogosto je poimenovanje znamenja, kljub spremembi lastnika, ostalo nespremenjeno. Včasih
se je isto ime obdržalo, kljub temu da se je zamenjalo nekaj lastnikov.

Levo: kapelica v romskem naselju Brezje v Novem mestu.
Desno: znamenje z oblečeno Marijo na Suhorju.
Med organizacije, ki imajo v lasti znamenja štejemo Rimo-katoliško cerkev z župnijami in
samostanom in pa gasilska društva. Župnija Bela Cerkev ima v lasti Marijino znamenje in
križev pot ob poti k cerkvici sv. Helene v Dragi ter kapelico v Beli Cerkvi. Sestre de notre
Damme so dobile na Mestnih njivah v Novem mestu poleg hiše in vrta v dar tudi kapelico.

Gasilski domovi, ki so v lasti gasilskih društev, dobivajo s slikarijami z motivom sv. Florijana
v zadnjem desetletju novo podobo.
Posebnost je primer oporoke, v kateri Fifoltov gospodar s Potoka sinu zapušča denar za
zgraditev kapelice. V oporoki je točno določeno, kako mora kapelica izgledati.
Znamenja običajno stojijo na zemlji lastnikov, kadar pa to ni bilo mogoče (npr. križi na mestu
smrti), so jih postavili na tuji. Fifoltovo kapelico na Drenju so na željo sovaščanov, ker
kapelice še ni bilo v vasi, postavili na javnem mestu - na začetku vasi.

ZA KONEC
Znamenja so imela skozi letni cikel in ob različnih življenjskih prelomnicah funkcijo kraja,
kjer so se njihovi postavljalci in uporabniki srečevali in komunicirali s svetim. Skozi
zgodovino so se ljudje ob znamenjih srečevali, molili, praznovali in zahvaljevali za uslišane
prošnje. Velikokrat so se ob kapelici ali križu, na svoji zadnji poti, še posebej, če je
pokopališče drugje, poslovili od svojega kraja in sokrajanov. Številni križi ob poteh,
spominjajo na tragične ljudske usode. Kapelice so imele pomembno vlogo predvsem v
velikonočnem času in na sv. rešnje telo, ko so služile kot postaje za procesije, ob katerih so
brali evangelije. V mesecu maju so se ob večerih zbirali za šmarnice, obliko ljudske vernosti,
z molitvijo in petjem. Danes se ob kapelicah v večini primerov ljudje zbirajo le še na veliko
soboto za blagoslov jedi. V preteklem času govorimo zato, ker se v večini primerov ni
ohranilo intenzivno manifestiranje verskega življenja. Krivdo je verjetno iskati v duhu časa, ki
s poudarjanjem globalizacije in individualizma ni naklonjen bogatemu družbenemu življenju
v majhnih skupnostih, kot so vaške. Vendar znamenja niso samo mesta srečevanja skupnosti,
temveč so tudi zatočišča posameznikov ob življenjskih preizkušnjah. Tam svojemu
priprošnjiku v onostranstvu najlažje zaupajo svoje težave, ob srečnih trenutkih pa se zahvalijo
za naklonjenost.
V času po osamosvojitvi se je z intenziviranjem verskega življenja veliko storilo za ohranitev
teh spomenikov. Vendar se kljub obnovi številnih znamenj versko življenje ob njih in z njimi
skorajda ni spremenilo. Krivdo za opuščanje teh šeg in navad v okviru prazničnega leta in

življenskega cikla nosijo tudi odljudni duhovniki, ki jim je pogosto odveč npr. za veliko noč
hoditi po vaških kapelicah blagoslavljat jedi. Koliko ljudem znamenja v resnici pomenijo
dovolj zgovorno pove dogodek iz Herinje vasi, kjer novi župnik ni hotel pri vaški kapelici
žegnati velikonočnih jedi in so mu vaščani s košarami zaprli pot. Tako je moral jedi
blagosloviti kar na cesti. Iz števila znamenj in njihove "razkošnosti" lahko razberemo tudi
premoženjsko stanje prebivalcev določenega kraja. Gledano v celoti pa lahko rečemo, da
skoraj ni kraja, ki ne bi imel vsaj kakšno znamenje, medtem ko jih imajo bogatejši po nekaj.
Kljub temu da novomeška pokrajina, v primerjavi z nekaterimi drugimi slovenskimi
pokrajinami, nima tako široke palete znamenj, pa lahko vseeno ugotovimo, da se tudi tu
pojavlja nekaj različnih tipov.
Veliko znamenj je bilo podrtih v času po drugi svetovni vojni, posebej intenzivno v petdesetih
letih. Nekaj desetin kapelic in križev so podrli leta 1952, ko je prišel v Dolenjske Toplice
predsednik Tito. Največkrat so za izgovor uporabili širjenje ceste. Zato bi bilo za celovito
sliko o znamenjih potrebno narediti posebno raziskavo, ki bi se lotila porušenih znamenj. V
zadnjem desetletju je opazen pojav množičnega poslikavanja fasad gasilskih domov s
slikarijami sv. Florijana.

IZBOR ZNAMENJ IZ REGISTRA NOVOMEŠKE POKRAJINE
A. KAMNITA ZNAMENJA
STEBRNA IN STEBRASTA ZNAMENJA

STRAŽA
Na pobočju straškega hriba pod Srebotnikom stoji
slopno kužno znamenje. Kamnito znamenje, ki je
bilo dolgo podrto, bi kmalu raznesli, če zanj ne bi
poskrbel Novšak iz ljubljanskega ZVNKD. On je
zahteval od lastnika bližnje zidanice, da vrne
kamnit podstavek, ki ga je že vzidal v vogal
svojega vikenda. Potem so znamenje postavili
nazaj. Čas nastanka znamenja je že ušel iz
ljudskega spomina.

TRŠKA GORA (slika zgoraj levo)
Na križpotju poti proti cerkvi na Trški gori stoji slopno znamenje, ki mu domačini pravijo
Maselnova kapelica. Na osem-kotnem podstavku je postavljena kvadratna niša z neogotskimi
okni. V notranjosti niše je lesen kip Marije kraljice z Jezusom. Streha je krita s pločevino. Kip
je obrnjen proti pešpoti k romarski cerkvi na Trški gori.
NOVO MESTO (slika zgoraj desno)
Edini predstavnik znamenja s kipom je Marijin steber, ki stoji ob Strmi poti, pod stavbo proštije. Znamenje so postavili v spomin na požar, ki je leta 1794 upepelil cerkev sv. Katarine in
nekaj okoliških hiš. Prvotno je znamenje stalo na mestu nekdanje cerkve sv. Katarine, v trikotniku med sedanjo Rozmanovo ulico in Prešernovim trgom. Jeseni leta 1943 je bil med
bombnim napadom na Novo mesto Marijin steber poškodovan in porušen. Pred nekaj leti so
ob obnovi Strme poti postavili tudi kopijo Marijinega stebra. Od starega stebra je spodnji del

z latinskim napisom in datacijo. Kip Brezmadežne je narejen iz peščenca, srednji del pa iz
betona.

B. ZIDANA ZNAMENJA
a. Slopna in slopasta znamenja

TRŠKA GORA
Na grebenu med Trško goro in Golušnikom stoji v
križišču poti proti trškogorski cerkvi, Ždinji vasi,
Razboram ali Golušniku slopno kužno znamenje.
Na betonskem podstavku je letnica 1990, ko so
znamenje, ki se je močno nagnilo, obnovili. Na
stebru je kvadratna škatla s štirimi nišami. V
zahodni niši sta kipa dveh svetnic, v severnem je
kipec Marije, v vzhodni sta kipca dveh angelčkov
in v južni je kipec svetnika duhovnika z razpelom
v roki. Znamenje, ki je krito z bobrovcem, ima na
vrhu strehe železen križ. Ob postu je od znamenja
do cerkve križev pot. Do ok. leta 1960/65 so imeli
pri znamenju žegen velikonočnih jedi.

ŽDINJA VAS (slika zgoraj levo)
Ob poti proti vrhu Trške gore stoji na Blažičevi zemlji štirikotno slopno znamenje. Znamenje
ima štiri niše s slikarijami. Na severni strani je slikarija Marije, na jugu Slomška, na vzhodu
sv. Krištofa in proti zahodu Jezusa. Znamenje je bilo razbito in so ga leta 1999 obnovili.
Blagoslovljeno je bilo na Martinovo istega leta.
ŽDINJA VAS (slika zgoraj desno)
Na koncu Ždinje vasi, na križpotju poti proti Kamenju, stoji slopno kužno znamenje.
Domačini mu rečejo Pld. Steber je bil pred nekaj leti ometan. Štirikapna streha, s križem na
vrhu, je iz pločevine. Znamenje ima na vsaki strani neba po eno nišo.

TRŠKA GORA (slika zgoraj levo)
V Trški gori ob ruševinah nekdanje Bleiweisove zidanice stoji slopno kužno znamenje. Kvadratno znamenje ima štirikapno streho, krito z bobrovcem. Streho je obnovil lastnik sosednje
zidanice, Damjan Burger. Ker naj bi ga imelo že prej, je na sleme pritrdil petelina, ki kaže
smer vetra. Poleti 1943 so ubili tri oz. štiri partizane, ki so stražili pri znamenju. V zidnih
nišah so še vidni obrisi slikarij.

b. Znamenja z nišo
DOLENJA VAS (slika zgoraj desno)
Na začetku Dolenje vasi, pri Novakovi žagi stoji znamenje. Znamenje ima nišo z oknom, za
katerim je kip Marije kraljice z Jezusom. Po legendi naj bi prišel župnik z vozom žegnat jedi
in na tem mestu naj bi se mu splašili konji in ga ubili. Zato naj bi na tem mestu postavili
znamenje.

DRAGA
Ob poti, ki vodi iz vasi Draga proti podružnični
cerkvi sv. Helene, stojita znamenje in križev pot.
Cerkev sv. Helene je stara romarska pot, kjer naj
bi se na poti v Rim ustavila tudi sv. Ciril in
Metod. Znamenje in križev pot je ob pomoči
domačinov postavil župnik iz Bele Cerkve.
Znamenje stoji ob vaški cesti, kjer pot zavije proti
vzpetini s cerkvico sv. Helene. Grajeno je iz
kamenja, streho pa ima iz škrila. V niši je kip
Marije. Na spodnji strani je vzidana cev, skozi
katero teče voda, ki izvira v vznožju hriba. Zadnja
tri leta, odkar stoji, hodi veliko ljudi natakat vodo
k znamenju. Za to vodo menijo, da je odličnega
okusa in da je zdravilna pri želodčnih težavah.
Ljudje iz bližnje in daljne okolice(iz Šentjerneja,
Krškega, Novega mesta, Ljubljane…) prihajajo po
vodo s plastičnimi kanticami. Izvir nikoli ne
presahne. Vodo je dal župnik tudi testirati in se je
izkazala za neoporečno.
Mimo znamenja vodijo betonske stopnice k
vznožju hriba, kjer se začne križev pot. Ob poti po pobočju hriba je postavljenih 14 lesenih
tabel, ki simbolizirajo 14 postaj križevega pota. Rimske številke na tablah označujejo
zaporedno številko postaje, napis pa sporoča, kaj se je na določeni postaji zgodilo. Sedanjo
pot je župnik postavil pred tremi leti, ker je novi lastnik posestva, katerega je prečkala stara
pot, prehod prepovedal. Po križevem potu so šli samo prvo leto, ko so jo posvetili. Takrat so
hodili štiri nedelje pred veliko nočjo. Na vsaki postaji so zmolili in šli k naslednji in tako do
vrha hriba, do XIV. postaje. Sedaj se ljudje zberejo v cerkvi, do katere okoli vodi asfaltirana
cesta. Razlog, da ne hodijo več po križevem potu, je preozka in prestrma steza. Procesija in
križev pot sta prej šla po stari poti. Za znamenje skrbi Olga Miklič, ki živi nasproti kapelice,
kakor znamenju rečejo vaščani. Pogosti obiskovalci so Romi iz naselja Gmajna pri Dobruški
vasi, ki vedno prižigajo sveče. V Drago pogosto pridejo patri iz kartuzije Pleterje. Prvo

nedeljo v maju je pri cerkvici sv. Helene žegnanje. Šmarnice imajo vsako nedeljo v maju ob
15. uri. Občasno imajo jubilejne maše. Vzpetina s cerkvico sv. Helene je priljubljena
izletniška točka, zato tja zaide veliko obiskovalcev.

DRGANJA SELA
V gozdu, na križpotju poti proti Dolenjim
Sušicam in Ljubnu, stoji znamenje. Postavljeno je
na kamnito škarpo. Nad oknom ima naslikano oko
z žarki. V niši je shranjen obnovljen Marijin kip.
Domačini ga imenujejo Staričarjeva kapelica, po
lastniku zemlje in hiše, ki je nekdaj tam stala.
Gospodar naj bi zgradil znamenje za izpolnitev
zaobljube. Ko mu je poginjala živina, se je
zaobljubil, da bo postavil kapelico, če bo
poginjanje prenehalo. Vaščani so znamenje in kip
pred tremi leti obnovili. Na 1. ali 2. angelsko
nedeljo v septembru ima topliški župnik mašo.
Okrog 20. avgusta pa je pri znamenju žegen
avtomobilov. Zanj skrbijo mimoidoči, ko gredo iz
Dolenjih Sušic v vinograd na Ljuben ali k maši.
Takrat prinesejo rože in prižigajo sveče.

PAHA
Ob cesti na Paho, v Kaduncah, kakor pravijo domačini temu predelu, stoji znamenje.
Znamenje ima betonski podstavek, na katerem je položena zidana niša z razpelom in
železnimi vrati. Streha je betonska. Postavljen naj bi bila zato, ker sta se brata zaradi dekleta
sprla in je eden z reznikom(nož za rezanje trte) zaklal drugega. Postavil ga je tast Malke
Kramar iz Lutrškega sela št. 7, ki je bil tudi v 1. svetovni vojni, kjer se je zaobljubil, da ga bo
postavil. Znamenje krasi Prešeren iz Herinje vasi. Med 2. svetovno vojno je neka ženska
strgala razpelo iz znamenja in ga zažgala, vendar to ni hotelo goreti. Malka Kramar iz
Lutrškega sela ima še sedaj spravljeno eno nogo. Znamenje je obnovljeno.

SUHOR
Znamenju na Suhorju, nasproti hiše št. 7 rečejo
"Lenarčičeva kapelca". V niši je kip Marije
kraljice oblečen v belo obleko. Po stropu niše so
naslikane peterokrake zvezde, lune in kroglice,
kar naj bi znamenje popestrilo. Nad Marijinim kipom je obešen kipec dveh angelov. Nad nišo
je naslikan trikotnik z očesom in križ, ter napis: "18 Hvaljen bodi Jezus Kristus 96". Leta
1896 jo je sezidal Trpinc, ker se je po družinski tragediji spral madež z družinskega imena.
Kip Marije so pripeljali iz Ljubljane z vlakom. Takrat je šla procesija od Novega mesta do
znamenja. Nazadnje je bila posvečena 1950, ko je bilo šest domačih otrok birmanih. Pred
petimi leti so ga mislili podreti, vendar lastnica Marija Lenarčič ni pustila. Lastnica sama šiva
obleke. Ob stoletnici postavitve ga je dala Lenarčičeva obnoviti bratrancu Ljubu Jarcu iz
Podgore. Takrat je Jezusu prebarvala lase in Mariji "našminkala" usta. Nekdaj je bila okrog
lesena ograja in krajša streha. Do konca druge svetovne vojne so imeli pri znamenju v mesecu
maju šmarnice. Ob cerkvenih, še posebej Marijinih praznikih lastnica prižge svečo.

VINJI VRH
Na Vinjem vrhu, nasproti Kočevarjeve zidanice, stoji znamenje, posvečeno sv. Urbanu.
Kamnito znamenje je zidano na škarpi v križišču poti, ki vodijo med vinogradi. V notranjosti
znamenja je velik, na pol prežagan sod z velikim lesenim kipom sv. Urbana. Pod njim je
pritrjena tabla z napisom: "Varuj nam trto noč in dan !" Levo in desno od kipa sta dve pipi, po
katerih priteče belo in rdeče vino. Pod sodom je bazenček z vodo. Spodaj je niša, ki je
verjetno namenjena za božji grob. Zgornja niša je zaprta s kovanimi vrati. Na vrhu slemena je
pritrjeno razpelo. Desno od znamenja je na škarpi pritrjena tabla z napisom: "Urbanova pot" .
Na tabli je pritrjen zvonček.

KAPELICE
A Zaprte kapelice

BELA CERKEV
V Beli Cerkvi ob hiši št. 14 stoji zaprta kapelica,
posvečena Mariji. V kapelici je ogromen mavčni
kip Marije. Kapelica je nenavadne oblike. Sezidati
jo je dala Ivanka Omahen, župnikova sestra, ki je
po bolezni ozdravela. Sezidana je bila ok. 192528. Kapelica je last župnišča. Zadnji dve leti ni
bilo procesij, prej pa sta bili procesiji za sv. rešnje
telo in za veliko noč. Nekdaj je šla procesija do te
kapelice in še do naslednje. Potem je župnik sam
naredil pomožne oltarje in si je tako skrajšal pot.
Na veliko noč je šla procesija od cerkve do
kapelice in nazaj v vas, kjer je imela še tri postaje.
Za rešnje telo gre procesija zadnja leta samo po
dvorišču župnišča.

BREZJE
V romskem naselju Brezje, nasproti vrtca stoji kapelica. Čeprav kapelica stoji na zemlji
Staneta Brajdiča, je od vseh, saj so vsi nekaj prispevali. Notri je velik kip Marije in
reprodukcija slike sv. Družine. Venec iz umetnega cvetja je pritrjen na steni, okoli kipa. Nad
vrati je lina v obliki križa. Na tleh je denar, ki ga prinesejo Romi.Kapelico so postavili, ker je
v vsaki vasi vsaj ena in so jo želeli imeti tudi sami. Drugi razlog je, da vsi ne morejo v druge
vasi. Kapelico so pod nadzorstvom zidarja zgradili Romi sami. Za veliko noč imajo žegnanje
velikonočnih jedi. Kapelica je bila zgrajena leta 1999, ko je bila tudi blagoslovljena.

DOLENJE KAMENCE
Na Dolenjih Kamencah, v škarpi pri hiši št. 30,
stoji Redkova kapelica. Kapelica je posvečena
Praški Mariji. Na steni je obešena reprodukcija
slike Marija Vnebovzetje Olimje. Na oltarni
mizi sta dva kipca angelčkov. Kapelico naj bi
zgradil stari oče Daneta Redka leta 1887 za
zaobljubo, ker pri hiši ni bilo otrok. Po
izpolnjeni zaobljubi( 1886 so dobili celo
dvojčka, fantka in punčko) so zgradili kapelico.
Trenutno se v kapelici nahaja nadomestna
Marija, saj tisto iz kapelice, ki nosi letnico 1887,
restavrira Janez Potočar iz Potočne vasi. Kip je
bil poškodovan, ko so imeli na vrtu gasilsko veselico in je nekdo vzel kip in ga vrgel. Pri tem
so se Mariji polomile roke. Redkovi bi radi kapelico podrli in jo nadomestili z novo. Novo bi
za eno stopnico pomaknili stran od ceste, ker sedanja zaradi tresljajev, ki jih povzročajo
tovornjaki, poka. Za kapelico skrbijo sami. Romi pogosto prinesejo kakšno svečo. Po besedah
gospodarja imajo grozno zaupanje v Marijo. Pogosto se zgodi, da gredo do kapelice kar po
kolenih. Pred 2. svetovno vojno in med njo so imeli pri kapelici šmarnice. Takrat so se zbrali
vsi otroci iz vasi. Kapelica služi tudi kot orientacijska točka, saj je vrisana v vojaških kartah.
V nekdanji državi so prišli vojaki iz bližnje vojašnice do kapelice, potem pa so pot
nadaljevali.

DOLNJI MAHAROVEC
Kapelica stoji v Dolnjem Maharovcu ob glavi
cesti, pri Luzarjevi hiši. Čeprav je vhod obrnjen
proti cesti, do nje ni dostopa, ker ga preprečuje
lesena ograja. Postavljena naj bi bila pred ok.
100 leti, ko se je praded, ki je bil hudo bolan,
zaobljubil, da jo bo postavil, če bo ozdravel. V
kapelici je shranjen velik kip Marije. Pred 2.
svetovno vojno so imeli pri kapelici šmarnice,
ko so se zbrali predvsem otroci, ki so molili
litanije in rožni venec ter peli. Ob praznikih
(šmarnice, vsi sveti) so prižgali večno lučko na
olje. Do leta 1970 so imeli v času pred božičem
procesije, ko so nosili Marijin kip. Zvečer so se
zbrali vaščani, česar so bili še posebno veseli
otroci, da so smeli iti ven. Dekleta so nosila dve
sveči in molila litanije. Kip je šel k devetim
hišam, tako da je vsako noč prenočil pri eni hiši.
Za tistega, ki je lahko nesel kip, je bila to velika
čast. Vsak ga je nesel od ene hiše do naslednje.
Procesija se je začela ob 18. uri in končali ob 22. oz. 23. uri. Ko je kip prispel do devete hiše,
so ga vrnili v kapelico. Nekdaj so za kapelico delali paradiž iz krep papirja. Vanj so postavili
po šest sveč na vsako stran in prižgali večno lučko.

GORENJE LAKOVNICE
Na Zgornjih Lakovnicah, pri hiši št. 7, stoji
Muhičeva kapelica. Nad vrati je slikarija Marije
z Jezusom. V spodnjem desnem kotu sta
inicialki avtorja T. J. (verjetno Turk Jože iz
Šmihela) in letnica 1990. V kapelici je oltar s
kipom Marije z Jezusom. Na kip je obešen
rožni venec. Na vrhu oltarja je pritrjena plošča z
napisom: "Kraljica Svetega Rožnega Venca
Prosi za nas". Pred kipom stoji razpelo z
zataknjenim svetim lesom. Postavili naj bi jo
vaščani v zahvalo za varstvo pred govejo kugo,
pred ok. 190 leti. Pobudnik za postavitev
kapelice naj bi bil nek Martinek. Do leta 1980 so
bile pri kapelici v mesecu maju šmarnice, pri
katerih so se vsak večer zbirale starejše ženske
in otroci. Potem je zbiranje zaradi
nezainteresiranosti mladine in ker so starejše
ženske pomrle, zamrlo. Vaščanom kapelica pomeni vaški spomenik, spomin, ki ga je vredno
vzdrževati, da ne propada. Po končani obnovi je bila ponovno posvečena. Pri kapelici so se
ustavili tudi lakovniški gasilci, ko so prevzeli sliko sv. Florjana.

KRKA
Kapelica v vasi Krka je bila nazadnje last dveh
Možetovih sester. Možetovi so imeli največjo
domačijo v vasi. Kapelica je zelo zanimiva, ker
ima edinstven položaj. Urejena je namreč v
sprednjem delu kašče. V spodnjem delu stavbe,
pod kaščo in kapelico je klet. V zidni niši je
velik kip Marije kraljice z Jezusom. Na levi in
desni sta kipa sv. Jožefa in sv. Antona. Zanimiva
je figurica angela na kartonu, ki verjetno izvira
iz starih jaslic. Nad obokom zidne niše je
pritrjen cvetni venček iz krep papirja. Na oltarni
mizi je precej svečnikov, steklena kupola s
kipom Marije z mrtvim Jezusom in križem ter
dva kipca Marije. Vse to je položeno na bel prt z
znamenji keliha, sidra, križa in knjige ter cvetja
in napisom: "Verujem v Te, upam v Te, ljubim Te nad vse". Na steni je obešen dolg rožni
venec z lesenimi kroglicami. Razbit kip Srca Jezusovega je postavljen na tla.V kapelici visi
tudi fotografija, verjetno z blagoslovitve. Do ok. leta 1955 so bile pri kapelici šmarnice.

MOKRO POLJE
Penceva kapelica na Mokrem polju je
posvečena Mariji. Kapelica stoji na križišču cest
za Šentjernej, Novo mesto in Orehovico.Na
oltarni mizi stoji velik kip Marije z detetom. Na
stenah visijo reprodukcije slik Srca Marijinega,
Marije, Jezusa, Srca Jezusovega in angelov.
Zanimiv je krstni kamen s podobo Marije z
Jezusom. O motivu nastanka obstajata dve
zgodbi. Po prvi naj bi jo zgradili Pencevi, ker
so imeli oba sinova v 1. svetovni vojni in so se
zaobljubili, da jo bodo postavili, če se vrneta.
Postavili naj bi jo, kljub temu da je preživel
samo eden. Druga zgodba govori o tem, da naj
bi imeli pri hiši nadležnega otroka in so zaradi
tega zgradili kapelico. Še nekaj let po vojni so
imeli pri kapelici šmarnice. Takrat so na obeh
straneh postavili mlajčke, molili rožni venec in
peli. Prav tako so še do nekaj let po vojni imeli
pri kapelici žegen velikonočnih jedi. Zanimivo
je, da ni bila nikoli oropana, čeprav je bila
vedno odprta. Če je kdo umrl, je bilo v navadi, da so šli v kapelico po razpelo in svečnika, ki
so jih potem postavili ob umrlem. Ko je šel vaški pogrebni sprevod mimo kapelice, se je
ustavil, da so zmolili kakšen očenaš in potem nadaljevali pot na pokopališče. Sin sedanje
oskrbnice Jožefe Šinkovec, ki je duhovnik, se je ob novi maši ustavil pri kapelici in pomolil.
Pogosti obiskovalci so Romi, ki vedno pustijo kakšen tolar. Ker so zaradi tresljajev ob obnovi
ceste razpokale stene, so jo cestarji pred 12 leti delno obnovili. Dokončno so jo obnovili
Šinkovčevi.

NOVO MESTO
V Novem mestu, v Cankarjevi ulici, stoji pri
samostanu sester de Notre Damme kapelica.
Kapelica stoji na križišču. Na fasadi je napis:
"Mariji na čast in zadoščenje vojnim žrtvam J.
J."(Jože Jurak). Nad obokom je štukatura keliha
in napis: "Za boga in domovino". Na zgornji
polici je kip Marije, poleg pa figuri dveh
avstrijskih vojakov. Na spodnji polici so kipi sv. Antona in Jožefa ter dveh angelčkov in Srca
Jezusovega. Prvi kipec vojaka, prikazuje Juraka, ob odhodu v vojno- mladega, pokončnega.
Drugi kipec prikazuje vojaka ob vrnitvi-slepega, brez roke(zavihan rokav), a z medaljama.
Lastnik hiše, v kateri je sedaj samostan, se je ob odhodu v 1. svetovno vojno zaobljubil, da bo,
če se bo srečno vrnil domov, postavil kapelico. Kapelico naj bi postavil v zahvalo Jezusu in
Mariji. Kljub temu da je v vojni izgubil roko in oko, je, ker se je vrnil domov , obljubo
izpolnil. Kapelico je postavil po 1. svetovni vojni ok. 1923. Posvečena je Materi božji Lurški.
Kapelica je bila prenovljena 1992. Sedaj je kapelica, ki so jo sestre dobile skupaj s hišo, last
samostana. Kapelica je služila in služi kot opomin na vojne grozote.

NOVO MESTO
Ob Partizanski ulici v Novem mestu stoji
razpadajoča "Kandijska" kapelica, posvečena Mariji. Dokler je niso na začetku devetdesetih
izropali, je imela kip Žalostne matere božje. V sedanji čas se je ohranilo samo razpelo. Nekdaj
je bila Gorupičeva, sedaj pa je v lasti Jurija Krevlja iz Ljubljane, lastnika bližnje hiše. Sedanji
lastnik naj bi si prizadeval za njeno obnovitev ali podrtje. Do pred nekaj leti so zanje skrbele
Mirtičeve sestre, od tedaj pa je zapuščena. Pri kapelici je bila do 1946 postaja za procesijo ob
sv. rešnjem telesu. Prvi evangelij se je bral pri t.i. Erazemski kapelici v Šmihelu, drugi pri
Kandijski, tretji pri podrti kapelici sv. Janeza ob sedanji Smrečnikovi ulici in četrti v
šmihelski cerkvi. Leta 1945 naj bi šli v procesiji celo partizani, oboroženi s puškami in
bajoneti.

PODHOSTA
Vaška kapelica stoji na križišču poti, ki peljejo
na podhoške njive. Kapelica, posvečena Materi
božji, je zaprtega tipa. Vhod zapira dvoje vrat.
Za železnimi se pride še do lesenih vrat. Nad
njimi je naslikan monogram IHS, v soncu. Na
stenah visijo reprodukcije slik s svetopisemskimi
motivi. Poleg kipa Marije je na oltarni mizi še
kipec sv. Jakoba in dva kipca Marije. Motiv postavitve tega znamenja naj bi bila varstvo njiv
pred naravnimi nesrečami in za dobro obroditev, saj je nastalo po polževem letu, ko so vse
pridelke požrli polži. Čeprav domačini ne pomnijo, katerega leta je vas zadela ta nesreča, pa
še vedno vsako leto na dan po vnebohodu starejši vaščani Podhoste in Loške vasi ne gredo na
delo na polje. Na ta dan so delali samo v gozdu. Če se je kdo spozabil in vseeno šel na polje,
so ga sovaščani opomnili. Zanjo skrbi že tri rodove rodbina Beg iz Podhoste. Pred 2. svetovno
vojno so imeli v vasi navado, da so nosili Marijo od hiše do hiše. Marijin kip so prenašala
dekleta, ki so v sprevodu tudi pele. Kip je vsak dan ostal v eni hiši, ko pa so prišle na vrsto
vse hiše v vasi, so ga nesli nazaj v kapelico. Letos(2000) je bila kapelica obnovljena.

POTOK
Na Potoku stoji Fifoltova kapelica, ki je bila
zgrajena po 1. svetovni vojni, leta 1925-26.
Postavljena je bila za izpolnitev zaobljube, ko se
je stari oče sedanjega lastnika zaobljubil, da jo bo
postavil, če se vrne sin iz ruskega ujetništva. Za
gradnjo je zagotovil denar in v svoji oporoki
zapisal, kakšna mora biti. Kapelica je posvečena Srcu Jezusovemu. Kip Srca Jezusovega je
izdelal novomeški podobar Vodnik. Do 2. svetovne vojne so se v maju zbirali za šmarnice in
ob sušah za dež. Med vojno so pri kapelici molili za mir in za vrnitev svojcev iz internacije.
Blagoslov velikonočnih jedi so imeli pri njihovi hiši. V božičnem času v kapelici postavijo
jaslice. Sveče prižigajo ob večjih praznikih, kot so Božič, velika noč in novo leto.

RUMANJA VAS
Kapelica na začetku Rumanje vasi, v smeri proti
Dolenjskim Toplicam, naj bi bila zgrajena za
zaobljubo. Ko so bili trije vaščani v ruskem
ujetništvu(Vovk, Palčič, Špoljar), so se
zaobljubili, da bodo, če se srečno vrnejo, postavili
kapelico. Kapelico so zgradili, leta 1942 namesto
stare, manjše, ki so jo porušili. Kapelica ima velik kip Srca Marijinega, ki ga je izdelal
znameniti slovenski kipar France Kralj. Kralj je bil takoj po vojni brez sredstev za preživljanje
in se je po posredovanju vavtoškega župnika lotil izdelave kipa za kapelico v Rumanji vasi.
Ob ustoličitvi Marije je bila procesija. Če imajo vaščani smrt v družini, prinesejo sveče k
Počervinatovim in jih potem oni prižgejo. Leta 1999 so vaščani zbrali denar in z njim obnovili
kapelico. Vsake tri leta je bila za sv. rešnje telo procesija, od cerkve v Vavti vasi do kapelice
in nazaj. Po 2. svetovni vojni je bila procesija samo še enkrat.

ŽDINJA VAS
V Ždinji vasi pri hiši št. 9 b stoji kapelica. Na
oltarni mizi stojijo kipci Jezusa, sv. Krištofa in
Jožefa. Poleg kipcev je na oltarni mizi tudi leseno
razpelo s keramičnim korpusom Jezusa.V kapelici
je tabla z napisom:
"Ta kapela je bila blagoslovljena z dovoljenjem
prevzvišanega gospoda knezoškofa Antona
Bonaventure, od prečastitega gospoda župnika
Josipa Borštnerja, dne 12. listopada 1900.
Blagoslova prosimo te, usliši, usmili se nas o Gospod!
Franc Didič posestnik".
Kapelica stoji na Rajerjevi zemlji. Ko je tast(9b) zbolel za rakom se je zaobljubil, da bo
obnovil kapelico. Pri obnovi so mu pomagali sosedi. Obnoviti je dal tudi kipce. V niši nad
vrati je bil nekdaj kip sv. Florijana, ki so ga med vojno ukradli. Do 2. svetovne vojne so imeli
vsako nedeljo v maju šmarnice. Tudi blagoslov jedi so imeli nekdaj pri tej kapelici, potem pa
se je preselil k Pugljevi.

b. Odprte kapelice

PAHA
Pod vrhom Pahe, na križišču stoji odprta
kapelica, posvečena sv. Barbari. Na južni strani
ima vzidano ploščo z napisom: "Sv. Barbara
1875". V zadnji steni ima nišo z razpelom in
kipcem angela. Na zadnji steni je velika oljna
slika sv. Barbare z mečem in kelihom. Pod sliko stojijo kipci Marije in dveh angelov. Vhod
zapirajo nizka železna vratca z motivom križa. 24. aprila je procesija od znamenja do cerkve
sv. Jurija. Takrat se procesiji pridružijo konjeniki iz cele soseske in tudi iz sosednjih far ter
Struge in gredo s konji do sv. Jurija. Vsako leto se zbere do trideset konj. Zanimivo je, da sv.
Barbara s Pahe gleda na bližnjo romarsko pot - Trško goro.

ŠMIHEL
Pri železniškem prehodu na Westrovi ulici stoji
kapelica. Odprta kapelica spada pod
klošter(frančiškanski samostan). Domačini
kapelico pogosto imenujejo "Pod lipo", ker zadaj
rastejo lipe. Ko še ni bilo pogrebnih prevoznikov,
je prišel šmihelski župnik do kapelice in od tu
vodil pogrebni sprevod na pokopališče. Kapelico
nosijo štirje kamniti stebri. V niši je za šipo
shranjen kip Marije. Kip je izdelek podobarja
Vodnika iz Novega mesta. Kapelica ima mizo iz
teraca, ki jo je pred leti obnovil kamnosek Stepan.
Včasih so ji rekli bolniška. Bila je ena od postaj za telovsko procesijo. Tu se je bral eden od
evangelijev. Prej je bila v kapelici oljna slika Brezmadežne. Na začetku 70.-ih je kapelico
obnovil Jože Žveglič. Pater Peter Lavrih je želel sliko obnoviti, zato jo je vzel ven. Vmes je
bila kapelica prazna in je dal dr. Vodnik(podobarjev sin) kip svojega očeta, ki ga je dal prej
obnoviti. Okno na niši, ki zapira kip Marije je dal na novo zastekliti dr. Vodnik. Medtem je
Lavrih umrl. Streha je bila prenovljena pred sedmimi oz. osmimi leti. Kapelico so mislili že
porušiti, ker stoji sredi ceste in ovira promet. Takrat se je proti rušitvi zavzel kmet Fabjan.
Vse pogosteje se pri kapelici ustavljajo ljudje. Veliko jih tudi prižge svečo in prinese rože. To
so predvsem stanovalci soseske.

c. Kapelice z zvoniki

PRISTAVICA
V Pristavici stoji kapela, ki je po svojih merah že
prava cerkvica. Nad njo se dviga zvonik s križem
na vrhu. Lastnica je Angelca Golob iz Ločne. Pri
kapeli je bilo vedno žegnanje za 1. maj, na dan
sv. Antona delavca. Do 2. svetovne vojne in še
nekaj časa po njej so imeli v kapeli šmarnice.
Sedaj imajo ok. 10-15 maš letno. Od tega je
največ maš za pokojne, poljska maša za polja in
vinograde 1. maja. Zanjo skrbi zvonar ali kdor
ima mašo. Včasih so s kapelinim zvonom redno zvonili zjutraj ob 7 uri, ob 12. uri in zvečer,
ko se je delal mrak. Ob petkih so zvonili ob 15. uri in ob sobotah ob 16. uri. Prav tako so
zvonili pred nevihto. Sedaj zvonijo pred večjimi prazniki, ko je maša. Kadar je bil pogreb, se
je sprevod ustavil pri kapelici, da so zmolili dva, tri očenaše.

VRH PRI PODLJUBNU
Golobova oz. Lukšičeva kapelica stoji na
najvišjem delu vasi Vrh pri Podljubnu. Zaprta
kapelica ima zvonik s štiri-kapno pločevinasto
streho in križem na vrhu. V zvoniku visi zvon.
Nekdaj je bila kapelica v lasti družine Golob, ki
so jo ob preselitvi v Volavče, kjer so se začeli
ukvarjati z mlinarstvom, prepustili novim
lastnikom. Zanimivo je dejstvo, da prejšnji
gospodar ni želel prodati kapelice, temveč je ob
obljubi, da bodo skrbeli zanjo, novim lastnikom
dal travnik za njeno vzdrževanje. Po enih
podatkih je posvečena Mariji-kraljici majnika, po
drugih, bolj prepričljivih, pa naj bi bila posvečena
Lurški Materi božji. Bolj verjetno je posvečena
Lurški Mariji, ker spada med notranjo opremo
tudi kip sv. Bernardke in pa zaradi žegna Bernardki ter napisa, izvezenega na prtu: "Lurška
Marija, prosi za nas". Pri kapelici so maše povprečno dvakrat, trikrat letno. Ponavadi je maša
na cvetno nedeljo, polnočnico(popoldne), za polje in za rajne ter žegnanje Bernardki. Pri
kapelici imajo vaščani tudi žegen velikonočnih jedi. Nad vrati je naslikal Turk Jože iz
Šmihela slikarijo z napisom: "Moj pastir 1990 Jože Turk ". Poleg že omenjenega
Bernardkinega kipa, ima kapelica tudi velik kip Lurške Marije. Marija je ovenčena z vencem
iz umetnega cvetja. Na stenah visijo reprodukcije slik Srca Marijinega, Marije in Marije
kraljice. Gospodar zvoni ob smrti v vasi.

ZNAMENJA RAZLIČNIH OBLIK
a. Križi

BORIČEVO
Veselov križ stoji na škarpi ob nekdanji Veselovi domačiji. Tam je bil nekdaj izvir, mimo
katerega je vodila pot proti Novemu mestu. Postavili naj bi ga zato, ker naj bi nekoč šla
vaščanka k izviru po vodo. Imela je božjastni napad in se utopila. Zanimiva je avreola nad
Jezusovo glavo-školjka pokrovača.
DOLENJA VAS
Križ v Dolenji vasi ob glavni vaški cesti naj bi bil postavljen na mestu prometne nezgode, ko
se je prevrnil voz s tremi potniki, od katerih je bil eden takoj mrtev, eden pa pohabljen.
Nesreča naj bi se zgodila pred ok. 120 leti. Ko je šel pogrebni sprevod mimo, se je pri križu
ustavil. Po 2. svetovni vojni so križ podrli, pred desetimi leti pa so ga obnovili. Pod korpusom
Jezusa je na nosilni steber pritrjena polička z dvema svečnikoma.

DRGANJA SELA
Ob gozdni poti na Drganjih selih, na Šenicovi zemlji, stoji
majhen križ. Ko so vaščani omenjali to znamenje, so mu
rekli Pr' bugcu, kar je pogosto poimenovanje za križe.
Korpus Jezusa je plastičen, kar pomeni, da je novejšega
datuma. Na križ so obešene plastične rože in venec iz
plastičnih rož. Za križem je posajen pušpanov grm,
pogosto okrasje znamenj. Še pred nekaj desetletji so otroci,
ko so šli mimo, nanj obešali travniške cvetlice.

RAZBORE
Ob poti, ki s Trške gore pripelje do Razbor, stoji v gozdu križ.
Križ stoji na umetno nasutem hribčku. Postavitev je leta
1992/93 organiziral Vovko iz Razbor. Zbrali so se, da bi
obnovili križ in da bi se utrdila povezava med domačini in
vikendaši.. Vovkov prijatelj režiser Talil Hadi je o celotnem
postopku postavitve križa posnel film. Ob postavitvi se je
zbralo precej umetnikov . Za križ so predelali in obdelali
kupolo s križa v Mačkovcu. Znamenje je za malo mašo
blagoslovil šempetrski župnik. Korpus Jezusa je Vovko
oblikoval najprej iz modelirne mase, potem pa je naredil kalup.
S kalupom so potem v Mariboru, v škofijski livarni odlili
pozitiv. Jezusa je želel narediti malo podobnega svojemu
očetu.

Takrat je Vovko dovolil Mariborski škofiji, da lahko za svoje potrebe uporabljajo kalup.
Kasneje je na nekem znamenju videl svojega Jezusa. Korpus Jezusa je blagoslovil mariborski
škof Kramberger. Še isto leto so naredili tudi posterje za Karitas, na katerih je upodobljen
križ iz Razbor in domačini, ki gredo po poti. Eden izmed razlogov za postavitev je tudi v
tem, da se ta predel imenuje Križpotje. Na drugi strani ceste je že od nekdaj stal križ. Po 2.
svetovni vojni je nekdo postavil križ približno na mesto, kjer stoji sedanji. Ta križ naj bi
postavili, ker je med 2. svetovno vojno zašel naboj, ko so se na Trški gori streljali, in je
nekega moškega na vozu ubil. Na začetku je Vovko sam skrbel za križ, sedaj pa opaža, da so
ga domačini vzeli za svojega. Sveče in rože nosijo ob praznikih in ob jubilejih pokojnih
svojcev. Zadnje čase nosijo rože tudi vikendaši.

VRH PRI PODLJUBNU
Križ pod Vrhom pri Podljubnu je postavljen ob
cesti proti Volavčam, na mestu kjer je leta 1942
zmrznil Purebrov gospodar. Pureber je peljal
kravo v Novo mesto, na obvezen odkup živine,
ki so ga imeli Italijani. Z denarjem, ki ga je dobil
za kravo se je dobre volje vračal iz Novega
mesta, utrujen sedel na drevesni panj in zaspal ter
zmrznil. Nekaj let po vojni, ok. leta 1950 mu je
nečak Peter Pureber, postavil znamenje. Pred ok.
dvajsetimi leti ga je obnovil Alojz. Vesel. Pred
kratkim mu je neznanec odtrgal korpus Jezusa
tako, da je sedaj okrnjen.

b. Stenske slikarije in stenske niše s kipi ter druga znamenja

DOLNJE GRČEVJE
V Dolnjem Grčevju, nasproti hiše št. 8, stoji
znamenje, posvečeno sv. Družini. Znamenje ima
obliko lesene omarice, ki je pritrjena na nosilni
steber in krita s streho iz betonskega zareznika. V
omarici je relief sv. Družine, okrog njega pa je
pritrjen venec iz cvetja. Poleg znamenja je
betonsko korito z vodo. Postavili naj bi ga, ker se
je sredi vasi pojavil izvir, v bližini pa ni nobenega
drugega. Vsa vas je hodila k temu izviru po vodo.
Do prihoda novega župnika pred tremi leti so
imeli pri znamenju žegen. Čez korito so položili
deske in nanje odložili korbce in jerbase. Nekdaj
je bil obod izvira lesen, potem pa je oče Frančiške
Gotlib sezidal betonsko korito. Leta 1999 je
nosilni steber pregnil in je znamenje padlo. Za
obnovo so prispevali vsi vaščani enako. Tudi ko so na novomeški tržnici kupili venček, so vsi
prispevali denar. Za znamenje, ki mu pravijo sv. Družina ali kopevca, skrbijo vsi vaščani.
Kadar katera ženska iz vasi more, prinese cvetje in sveče. Največ jih prinese na božič. Tudi ko
kdo od vaščanov umre, mu sovaščani k znamenju prinesejo sveče.

DOLNJE GRČEVJE
V Dolnjem Grčevju, nasproti hiše št. 8, stoji
znamenje, posvečeno sv. Družini. Znamenje ima
obliko lesene omarice, ki je pritrjena na nosilni
steber in krita s streho iz betonskega zareznika. V
omarici je relief sv. Družine, okrog njega pa je
pritrjen venec iz cvetja. Poleg znamenja je
betonsko korito z vodo. Postavili naj bi ga, ker se je sredi vasi pojavil izvir, v bližini pa ni
nobenega drugega. Vsa vas je hodila k temu izviru po vodo. Do prihoda novega župnika pred
tremi leti so imeli pri znamenju žegen. Čez korito so položili deske in nanje odložili korbce in
jerbase. Nekdaj je bil obod izvira lesen, potem pa je oče Frančiške Gotlib sezidal betonsko
korito. Leta 1999 je nosilni steber pregnil in je znamenje padlo. Za obnovo so prispevali vsi
vaščani enako. Tudi ko so na novomeški tržnici kupili venček, so vsi prispevali denar. Za
znamenje, ki mu pravijo sv. Družina ali kopevca, skrbijo vsi vaščani. Kadar katera ženska iz
vasi more, prinese cvetje in sveče. Največ jih prinese na božič. Tudi ko kdo od vaščanov
umre, mu sovaščani k znamenju prinesejo sveče.

PETANE
Na mestu, kjer se združita poti iz Petan in iz Malega Podljubna v
eno, ki pelje naprej proti Boričevemu in Novemu mestu, stoji
znamenje. Temu predelu domačini pravijo V Grič'h. Tu so se
srečevali, ko so šli k maši v Šmihel ali po kakšnem drugem opravku
v Novo mesto. Dekleta in fantje so se pogosto dogovorili, da se
dobijo v Grič'h in gredo potem naprej skupaj. Sedanje znamenje, ki
sestoji iz stebra in omarice s kipcem Marije za steklom, je postavil
lastnik gozda pred ok. petindvajsetimi leti. Prejšnje znamenje naj bi
imelo lepši, bogatejši nosilec. Okoličani imajo znamenje za vaško.
SELIŠČE
Slikarijo na sprednji fasadi
hiše Selišče št. 6 je naslikal
domačin, podobar samouk
Jakob Kobe. Podobar Kobe je
bil sorodnik našega
znamenitega slikarja Borisa
Kobeta. Motiv je prinesel iz
cerkve Antona Padovanskega v
Padovi, ki si jo je ogledal na poti v Ameriko. Po vrnitvi
je videno, naslikal po spominu. Poleg te je naslikal še
slikarijo ladje, s katero je potoval v Ameriko, a ta ni več
ohranjena. Za slikarijo skrbi ZVNKD Novo mesto, ki jo
je 1990 obnovil. poleg osnovnega poklica zidarja se je
ukvarjal tudi z rezbarstvom. Na službenih poteh, ki so
ga pogosto zanesle tudi na Hrvaško, je prodal veliko
svojih izdelkov. Eden izmed njegovih mojstrskih
izdelkov je čebelji pan, v obliki francoskega vojaka, ki
ga hrani Dolenjski muzej v Novem mestu.

ŽABJA VAS
Na fasadi nekdanje Kovačeve gostilne, kovačije
in kolarstva je naslikana slikarija z motivom sv.
Florijana. Sedaj je lastnik hiše Jože Kastelic.

