
Da ne bo Bogu in svetnikom v nečast, dobrim vernikom 
v pohujšanje, slabim pa v posmeh. 

kapelica pred obnovo

Kapelica »v klancu«
 
Po ustnem izročilu naj bi kapelico,  kjer je prej ob 
poti stal lesen križ – razpelo, dala zgraditi leta 1911 
Lucija  (Lucka)  žena  Pavla  Peternelj.  Hiša  „v 
Klancu“,  ki  je bila tudi  gostilna,   je med nemškim 
bombardiranjem  Novakov  v  II.  Svetovni  vojni 
pogorela. 
V  teku  časa  so  začeli  postavljati  križe  na  vseh 
poteh, ki so vodile h cerkvi. Namen je bil ta, da so 
pokojnega,  ki  so  ga  imeli  do  pogreba  doma  na 
mrtvaškem  odru,  na  dan  pogreba  prinesli  do 
znamenja,  kjer  jih  je  počakal  in  sprejel  duhovnik. 
Nato so v sprevodu odšli do cerkve. 
Kapelica,  ki  je  nadomestila  križ,  je  bila 
blagoslovljena  na  praznik  sv.  Tomaža  farnega 
zavetnika, 21 decembra 1911, opoldan po slovesni 
sv. maši (po: Oznanilna knjiga). 
V  kapelico  je  vgrajeno  tudi  obdelano  kamenje  iz 
nekdanje  cerkve,  ki  je  stala  nekoliko  nižje  nad 
izvirom studenca ob Mežnarjevi njivi (na sliki je lepo 
viden obdelan kamen). 
Novaški Župnijski pastoralni in gospodarski svet se 
je odločil da kapelico, ki je bila v zelo slabem stanju 
obnovi. 
Jeseni 2009 leta se je kapelici odkopalo temelje in 
jo na strani, kjer je bila pogreznjena dvignilo za 20 
cm. Nato se je z betonom zalilo temelje, napravilo 
nov  omet  in  jo  prebarvalo.  Dobila  je  tudi  novo 
streho, nova okna in železna vrata. 
Obnovilo  se je tudi  vse tri  kipe:  Jezusa na križu, 
Matere Božje in apostola Janeza. 
Uredila se je tudi okolica kapelice. 
Za  obnovo  so potreben  denar  prispevali  nekateri 
posamezniki, farani in Občina Cerkno. V obnovo je 
bilo vloženo tudi veliko prostovoljnega dela.
Bog povrni!

Kapelice – znamenja spominjajo tudi na naše prednike, 
ki so znamenja gradili polni zaupanja v božje varstvo.

obnovljena kapelica



Ker cenimo tisto, kar so naši predniki naredili z lastnimi 
rokami in smo za ohranjanje verske in kulturne 
dediščine, smo se odločili, da kapelico ne podremo 
ampak jo obnovimo.

omet je odstranjen, vidimo tudi kamenje od 
nekdanje cerkve

kipi v kapelici pred obnovo

 
Obnovljena kapelica sv. Križa »v klancu«. 

Blagoslovljena v nedeljo 4. julija 2010.

Slovesna sv. Maša v cerkvi sv. Tomaža v Novakih.
Blagoslovitev križa in kipov v cerkvi.

Procesija z križem in kipi do kapelice.
Blagoslov kapelice s petimi litanijami.

Kulturni program.

Več na spletni strani župnije Novaki
http://zupnija-novaki.rkc.si
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