
“ SEZIDALI SMO CERKVICO ”

BLAGOSLOV 
CERKVE MARIJE POMOČNICE

NA ŠMARČNI
6. 10. 2013



V času protestantizma v 16. stoletju se je Šmarčna imenovala Sematsch, spadala je pod 
Loško faro. V tistem obdobju med leti 1527 do 1542 je bil v Loki pridigar sam Primož 

Trubar (r.1508–u.1586). V Loki je bil v tem obdobju posvečen v duhovnika.
       

Pobožna želja takratnih Šmarčanov je bila, da bi na bližnjem hribčku nad vasjo zgradili 
zidano cerkvico, ki bi zamenjala leseno kapelico. Trubar je gradnji nasprotoval, 

Šmarčani so se razburjeni uprli s pestmi, tako da je Trubarju komaj uspelo s čolnom čez 
Savo priti nazaj v Loko. Protestanti so bili proti novim gradnjam in velikemu blišču v 
krščanskih cerkvah, njihov namen je bil spreminjati duše ljudi in jih duhovno prenavljati. 
Cerkvice v tistem obdobju tam gori niso pozidali, ampak je še danes vidno kamenje, ki 
je bilo prinešeno za gradnjo cerkvice. Ravna jasa nad vasjo, kjer naj bi stala cerkvica, se 
danes imenuje Pri Trubarju ali Zalipe. 
       

V času kuge, ki je morila po naših krajih v 17. 
stoletju, je bilo na mestu, kjer danes stoji cerkvica, 

postavljeno kužno znamenje, kmalu za tem pa pozidana 
manjša kapelica.  Kapelica iz 17. st. je služila svojemu 
namenu vse do vidnejših sprememb v začetku prejšnjega 
stoletja. Po ustnem izročilu naj bi kipec Marije ob prenovi 
cerkve na Topolovcu postavili pod kap cerkve in tam naj 
bi Marija jokala, jok so slišali Šmarski fantje, ki so se 
zadrževali v okolici. V košu na ramenih je prinesel kipec 
Marije v Šmarsko kapelico domačin Franc Slanšek. 
Marija je sedaj naša in jo bomo častili še naprej.

       

Leta 1906 k tedanji kapeli iz 17 st. zgradijo 16 metrov visok zvonik, ki stoji še danes. 
V zvoniku sta bila 

nameščena dva zvona. 
En zvon je bil podarjen 
od Simončičevih, po 
domače Jerganovih, kot 
zaobljuba, drugi zvon pa 
dar krajanov Šmarčne. Na 
žalost sta bila med drugo 
svetovno vojno zvonova 
odtujena. kapela in notranji oltar

kapela z zvonikom



Na začetku druge svetovne vojne so bili krajani Šmarčne skoraj v celoti izseljeni v 
razna delovna taborišča, predvsem v Nemčijo. Sleherni človek, ki je odhajal iz Šmarčne 

mimo cerkvice, je prosil Marijo pomočnico za srečno vrnitev. Odhajajoči krajani so se 
zaobljubili, da bodo, ko se srečno vrnejo v rojstno vas, v zahvalo dogradili in obnovili 
kapelico. Temu dogodku je danes namenjena poslikava na zahodni strani cerkvice. 
Poslikava prikazuje svobodne lastovke, ujete v bodečo žico, ki si želijo na svobodo in pod 
svoj krov domačije. 

       V zelo težkih časih po drugi svetovni vojni, ko je 
bilo treba najprej obnoviti svoje porušene in 

požgane domove in se vrniti v normalno življenje, 
se v letu 1968 začnejo zaobljubljena dela. Nova 
cerkvena ladja z večjim ortogonalnim prostorom 
za približno 40 vernikov je bila prizidana h 
kapelici iz 17 st. in zvoniku postavljenem leta 
1906. Zemljišče za dozidavo cerkvene ladje je 
takrat odstopil Ivan Felicijan. S trdim delom, 
samoodrekanjem, pomoči dobrih ljudi in župnije 
je bila 18. oktobra 1970 cerkvica blagoslovljena 
in posvečena od tedanjega Ljubljanskega škofa 
Stanislava Leniča.
       

Cerkvica sv. Marije pomočnice služi 
svojemu namenu in željam krajanov, 

v njej se opravljajo nedeljske, večerne 
svete maše, poroke, krsti in blagoslov 
velikonočnih jedi. Po nekaj letih premora 
so v letošnjem letu zaživele majske 
šmarnice.

V cerkvici so organizirani dobrodelni 
koncerti različnih zborov in glasbenih 

skupin. Cerkvica pa je danes odprta tudi 
za oglede obiskovalcev od blizu in daleč.blagoslov škofa

takrat nova cerkev 



Vsako leto pa obeležimo naš največji krajevni 
praznik, Binkošti. Na ta dan pred približno 200 

leti je naše Šmarsko polje zajelo neurje s točo in 
uničilo težko pridelani in pričakovani pridelek. Zato 
se na ta dan ob 16. uri vsako leto ob Binkoštih 
zberemo vaščani, sorodniki in vsi verniki pri sv. maši 
v naši cerkvici sv. Marije pomočnice. Z zaobljubljeno 
procesijo se od cerkve skozi vas, čez polje mimo treh 
obnovljenih križnih znamenj, vrnemo nazaj v cerkvico. 
S procesijo in molitvijo se priporočamo in prosimo 
Marijo proti hudi uri.

V cerkvici oltar krasi Marija pomočnica, na stenah 
pa sta upodobljena zavetnika, sv. Anton in sv. 

Janez Kapistran, na katera smo prav tako ponosni, 
čeprav njunih pomenov in obeležji, zakaj sta v Šmarski 
cerkvici, ne poznamo.
Pred dvajsetimi leti sva sedanja ključarja Franci 
Dobovšek in Zdenko Felicijan prevzela to obveznost 
od dolgoletnega vestnega in marljivega ključarja, žal 
pokojnega Stanka Levstika, kateremu za vse storjeno 
hvala in Bog povrni.
Zaradi slabega stanja cerkvice, vlažnih sten in tal, 
smo z več letnim prizadevanjem in tri-letno gradnjo 
zgradili novo cerkvico in novi dom naši Mariji 
pomočnici. Vsem vernim in nevernim pa odpiramo 
ponovno prostor za prošnje zdravja, duhovnega 
razmišljanja o življenju in nas samih.
V našo novo cerkvico in novi dom Marije pomočnice 
vas z zadovoljstvom in veseljem vabimo ob vseh praznikih, mašah in kadarkoli. Ogledate 
si lahko naše delo z vero v upanje, kajti večina del pri izgradnji smo opravili sami v ne 
zlatih časih. 

Ključarja cerkvice Marije pomočnice na Šmarčni 
Franci Dobovšek in Zdenko Felicijan

znamenje na polju

binkoštna procesija



Pesem, ki je bila povedana ob blagoslovu cerkvice Marije pomočnice na Šmarčni 18. 
oktobra leta 1970. Pesem so povedali Marjana Vrhovšek poročena Felicijan, Andrej 

Dobovšek in Dragica Knez poročena Andrejčič.
       

JE CERKVICA POSTAVLJENA, 
ZA BOŽJI HRAM PRIPRAVLJENA.

JE KOD NEVESTA OKRAŠENA,
MARIJI V ČAST POSVEČENA.

DARUJE DANES SE VSA VAS,
DA SEMKAJ STE PRIŠLI MED NAS.

DA CERKVICO BLAGOSLOVITE, 
JO V SLUŽBO BOŽJO IZROČITE.

VSA SKUPNOST JE HVALEŽNA VAM,
ZATO TA ŠOPEK VAM PODAM.

Pesem je bila ponovno povedana ob blagoslovu nove cerkvice Marije pomočnice 
6. oktobra leta 2013. Pesem so povedali Lana Simončič, Domen in Brina Dolinšek.



Popotnica

Nekako pol stoletja mineva, odkar je Primož Trubar zapisal znamenito pridigo »Proti 
zidavi cerkva«. Hvaležen sem ključarju iz Šmarčne, ki me je ob neki priložnosti vodil 
do tistega mesta »nad Kompolom in Šemačino«, kjer naj bi se gradila cerkev. Posebni 
občutki, ko iz časovne razdalje gledaš na še živo in zelo živahno izročilo naših krajev.
In zdaj nova cerkev na Šmarčni? Po 445 letih. A zgodba je tako drugačne. Še so v življenje 
ljudi zarisane podobe o drugi svetovni vojni … 

Nova cerkev ni sad kakšnih videnj ali prikazovanj, pač pa sad trpljenja, izgnanstva. 
Občutki vojne, izgona od doma, življenje v izgnanstvu, uničene sanje … Po drugi strani 
pa hrepenenje po miru, toplini doma, varnosti in sožitju. 
V najtežjih časih se je rodila zaobljuba. In sporočilo upanja. 
Če se vrnemo iz izgnanstva domov … Bomo zgradili cerkev. 

Da ne bi pozabili.

Kje smo bili. In kje smo zdaj.

Čestitam Vam, dobri ljudje na Šmarčni! Čestitam Vam za pogum! V teh časih je bilo še 
veliko več razlogov proti zidavi nove cerkve kot jih je naštel Trubar! A kakšna moč je v 
slogi!

Bog povrni za Vašo potrpežljivost in vztrajnost. Za vaš zgled dobrega sodelovanja.
In Bog povrni vsem dobrim ljudem, ki ste pomagali s svojim delom ali s svojim darom.
Nova cerkev je tu. Je simbol složnosti, sožitja in skupnega dela. Je simbol vračanja 
domov. Je simbol doma in varnosti. Je prostor, ki s svojo arhitekturo in poslikavo kliče: 
»Da ne bi pozabili!«

Čudovita popotnica za jutrišnji dan! 

Fonzi Žibert, župnik



Iz zaobljube

Šmarčna. Prikupno naselje ob Savi, nedaleč od Boštanja. Komaj dva ducata hiš. 
Dva ducata hiš je prav toliko rodbin, ki jih niso povezovale samo krvne in medsoseske 
povezave. Je skupna usoda begunstva v moriji druge svetovne vojne. Je morje solza, gora 
bolečin, neštetokrat ponovljena goreča prošnja: Marija, pomagaj nam vojskini čas! 
In zaobljuba. Če se vrnemo, bomo Mariji v zahvalo postavili svetišče. 
Svojo zaobljubo so izpolnili, ko je bilo to mogoče. Najprej leta 1970, ko se je zvoniku in 
kapelici pridružila cerkvica, a je tisto, kar so z velikimi odrekanji postavili, ko se ni dobilo 
kakovostnega materiala, hitro načel zob časa. In nato letos, leta Gospodovega 2013. 
Držati dano besedo! Kako lepa in redka lastnost. Danes mnogi obljubljajo s figo v žepu. 
In potem se čudimo da gre svet, kamor gre. 
Ne prelomi dane besede - svarijo usta prerokov. 
In Jezus nam pravi: Naj bo vaš da da in vaš ne ne. 
Blagoslov nove zaobljubljene cerkve je lep zaključek in krona Leta vere. Pravzaprav bi 
besedo ‘vera’ v bolj vsakdanjo govorico lahko prevedli tudi kot ‘zvestoba’. 
Bog je prvi, ki ostaja vedno zvest. Vsak dober dar in vsako popolno darilo prihaja od 
zgoraj, od Očeta luči, pri katerem ni spremembe ne sence menjave.
V svojem Sinu Jezusu Kristusu Bog izpolni obljubo, da bo človeku poslal Odrešenika, ki mu 
bo zopet odprl rajska vrata. 
Marija je vse življenje ostala zvesta svojemu življenjskemu programu, ki ga je izrazila z 
besedami: Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi. 
Če kdo hoče zase reči, da je veren, mora ostati zvest svojim krstnim obljubam. In živeti, 
kar je pred Bogom obljubil.
Živim jaslicam, uspešno organiziranim gasilskim tekmovanjem in drugim skupnim 
projektom, po katerih je Šmarčna znana v bližnji in daljni okolici, so vaščani ob pomoči 
dobrotnikov dodali še en uspeh: v težkih časih, ko vse govori samo o krizi, so Mariji 
Pomagaj na čast zgradili lepo cerkev. Iz zaobljube. 

Nikdar več vojne! Nikdar več begunstva!
Marija, pomagaj nam sleherni čas!

Na rožnovensko nedeljo 2013 
Klavdio Peterca, dekan  



Iz zapiskov gradbenega odbora

Večletna prizadevanja krajanov Šmarčne so se uresničila.
Spoznanje, da je cerkev Marije pomočnice na Šmarčni potrebna temeljite obnove, je stara 
več kot 10 let, pred 6 leti pa smo povabili gradbene strokovnjake, ki so svetovali, da je 
objekt stara kapela popolnoma dotrajan, novejši del, ki je bil prizidan kasneje, pa je tudi 
v slabem stanju, tako da je objekta najbolje porušiti in zgraditi novo nadomestno enotno 
ladjo. 

S tem priporočilom smo krajani Šmarčne s pomočjo Občine Sevnica, Krajevne skupnosti 
Boštanj in Župnije Boštanj resno pričeli s pripravami na realizacijo projekta.

Leta 2000 je bil ustanovljen gradbeni odbor za izgradnjo cerkve Marije pomočnice. V 
gradbenem odboru so sodelovali: Albert Felicijan, Andrej Dobovšek, Bojan Košir, Franci 
Dobovšek, Fonzi Žibert, Iztok Felicijan, IvanTabor, Mirko Felicijan, Rudi Felicijan, Uroš 
Mesojedec, Vinko Knez in Zdenko Felicijan

Za pridobivanje soglasij in dovoljenj za gradnjo smo, ob dobroti lastnikov zemljišča in 
pomoči vseh udeležencev, uspeli urediti lastniško razmerje za zemljišče, gradbeno pravico 
in pravico koriščenja in upravljanja. V sodelovanju z gradbenimi strokovnjaki in idejami 
krajanov pa smo najboljše ideje strnili v projektno dokumentacijo, na osnovi katere je 
bilo v letu 2010 izdano gradbeno dovoljenje, tako da se je odstranitev in gradnja objekta 
lahko pričela.



V letih gradnje nam je od 2010 do 2013 uspelo:

- odstraniti obstoječa objekta in izdelati izkop,
- z gradbenimi izvajalci zabetonirati temelje ter sezidati objekt,
- postaviti opaž in zabetonirati ločni strop,
- izdelati ostrešje, položiti kritino ter kleparske elemente,
- vstaviti ter zastekliti okna in vrata,
- položiti elektro instalacije, prestaviti elektro omarico, 
- grobo ter fino ometati notranjosti objekta,
- izdelati hidroizolacijo, estrihe in finalne tlake,
- poslikati notranjost objekta,
- prekriti zvonik,
- izvesti zunanjo fasado na novem objektu ter sanirati fasado na zvoniku,
- opremiti notranjost z oltarjem, omaro za oltarjem in klopmi,
- urediti odtok meteornih voda in urediti okolico. 

V letih gradnje se je, ob pomoči Župnije Boštanj, Krajevne skupnosti Boštanj, Občine 
Sevnica, krajanov Kompolja, Boštanja, Brega, Radeč in različnih organizacij v kraju in 
okolici, pokazala neizmerna pripravljenost podpreti in sodelovati v tem projektu.

Ugotovimo lahko, da brez teh skupnih prizadevanj objekt ne bi nikoli dobil tako sijoče 
podobe, kot jo kaže danes, zato vsem ISKRENA HVALA za vašo pomoč pri vzpostavljanju 
pogojev za začetek, za vaše neprecenljive ideje pri snovanju tega projekta ter izvajalcem 
del in posameznikom za dobro opravljeno delo. 
 

Predsednik gradbenega odbora za izgradnjo cerkve 
MARIJE POMOČNICE na Šmarčni

Vinko Knez

ISKRENA HVALA 
vsem organizacijam in posameznikom, 

ki ste verjeli v ta projekt in ga finančno podpirali.
Ponosni smo na naše skupno delo.



SV. JANEZ KAPISTRAN  SV. ANTON

MARIJINO VNEBOVZETJE

OLTAR S KIPOM MARIJE POMOČNICE

PRIKAZ NEBES Z BOGOM OČETOM

IZGON IZ RAJA IZ STARE ZAVEZE

8. POSTAJA KRIŽOVEGA POTA

Opis poslikav v cerkvi Marije pomočnice 

OKRASNI ANGELOKRASNI ANGEL

EVANGELIST LUKA KOT SLIKAREVANGELIST MATEJ Z ANGELOM

EVANGELIST JANEZ Z ORLOM EVANGELIST MARKO Z LEVOM

Priprava vsebine: Ciril Dolinšek



Donatorji cerkvi Marije pomočnice 
Aktiv žena Šmarčna Kadilnik Rozi Prevozništvo Krajnc

Androjna Danica Keefe Bill in Anica Revinšek Alojz z družino
Blaževič Silvija z družino Knez Johann - Ivan Revinšek Anton z družino

Boštanjski prijatelji Knez Vinko z družino Revinšek Janez
Cešek Franc Knez Dejan Revinšek Jani
Daničič Milan Kogovšek Štefka Revinšek Janko - Sevnica
Deželak Jože Košič Jasmina, Boris Revinšek Jože

Dobovšek Andrej, Cvetka Košir Bojan, Milena Rotary klub  Sevnica
Dobovšek Sebastjan Kovačič Ivan Rupnik Emil

Dobovšek Franc z družino Kozinc Marija Simončič Alojz z družino
Dobovšek Mira Krajnc Vili, Marko Simončič Andrej

Dolenc Maks - Vrhovo Krnc Tomaž Simončič Franc - Boštanj
Dolenc Rudolf KS Boštanj Simončič Janez, Sonja

Dolinšek Ciril, Tadeja Kunšek Dušan Stegenšek Aleš
Dolinšek Leon z družino Kunšek Jože z družino Stegenšek Jože

Dolinšek Milena Kušar Mihael Steklarstvo Leskovšek
Dolničar Gašper Kvartet Jarica Steklarstvo Mlakar

 Draksler Stane z družino Lah Ivo Strunikat
Droždan Marjan Levstik Damjan Suhadolčan Marija

Družina Andolšek Levstik Grega Sumrak Bojan
Družina Andrejčič Levstik Janez Šaurin Simon
Družina Mlakar Levstik Jože Šinkovec Jože
Elektro Kozinc Levstik Nada ŠKD Večno mladi Šmarčna

Extra Form Levstik Silvo Šmit Marija
Felicijan Aleš Levstik Stane z družino Šober Angela

Felicijan Iztok z družino Lindič Antonija Štempelj Alojz
Felicijan Miran, Marjana Lisec Matija Šturbej Renata
Felicijan Rudi z družino Mesojedec Janko Tabor Ivan ml. z družino

Felicijan Stane z družino Mesojedec Marjan, Ivana Tabor Ivan, Frančiška
Felicijan Zdene Mesojedec Stane Tabor Jurij, Kristina

Gole Ivan, Zofija Mesojedec Uroš z družino Tabor Franc
Gostilna Šmarčna Mirt Peter Tomažin Adam

Hanaček Igor Občina Sevnica Tuhtar Alojz
Hribšek Srečko - Horizont Ocvirk Andrej Vrhovšek Franc

Jazbinšek Janko Petek Cenko, Alojzija Vrisk Matjaž
Jošt Antonija Pevci sv. Jurija Boštanj Vrtovšek Štefka

Jošt Franci Pevci sv. Jurija Kompolje Železnik Jožefa
Jošt Maks Pevci sv. Jurija Šmarčna Žibret Janez
Jošt Tone Pfeifer Bruno Žnidaršič Alojz

Judež Franc Podlipnik Marjana Žnidaršič Ida
Judež Stanko Povše Franc Župnija Boštanj




