
ZRNJE 

NOVA KAPELA V 
BRENGOVI 

Kapelica s podobo lurške Matere božje na mestu 
kjer je stala stara domačija »Lahovih« z Marijinin: 
kipcem na pročelju 

Dndini Fekonja v Brengovi 63, po domače - Lahovim, se je 
uresmčIl več kot sedem desetletij star načrt, da bi na zemljišču 
domačIje postaVIlI kapelo s kipcem Matere božje. Kapelica 
naj bl bl!a postavljena že pred 70 leti; takšni sta bili želja in 
zam Isel Stefanije Fekonja, kise je kasneje odselila V Francijo. 
Ker želje niso zmogli udejanjiti , so dali izdelati le podobo 
Marije, ki so jo kasneje sorodniki odpeljali v Cogetince. 
Štefanijin brat Jakob Fekonja in njegova žena Štefanija pa 
sta kljub finančni stiski dala izdelati novo podobo. Lurško 
Mater božjo je v lesu upodobil znani cerkvenjaški rezbar, 
avtor neštetih nabožnih podob, Jožef Divjak. 

Domačija z daleč vidno Marijino podobo v »svislih« je stala 
tik ob poti, ki so jo ubirali števi lni romarji na poti čez Osek v 
Sv. Trojico, zato so se redno ustavljali ob njej. Družina: Jakob, 
Štefanija ter sinovi in hčere Franc Anica Alojz Feliks 
Marija! Terezija in Angela so bili ves~lj post~nkov r~marje~ 
in pogledov drugih mimoidočih na pročelje domačije z 
Marijinim kipcem. 

Po smrti očeta je domačijo podedovala hči Marija Fekonja, 
poročena Pučko. Mlada družina (Marija, 1953; Ivan, 1949, 
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Renata, 1982 in Aleksandra 1987) živi v novem domu, 
nedaleč od stare domačije, ki je po smrti staršev počasi 
klonila pod težo časa. Ko so njene ostanke odstranili, je na 
njenem mestu, tam kjer naj bi že nekoč stala kapelica, bila 
pa je Marijina podoba, družina Marije Pučko dala postaviti 
kapelico. Graditi so jo začeli 15. oktobra, z deli je začel 
Marijin mož Ivan, nato se je v gradnjo vključil izkušeni 
mojster, zidar mnogih znamenitih točk, Ivan Fekonja. 

Blagoslov nove kapelice je v soboto, 4. decembra, opravil 
cerkvenjaški župnik Janko Babič, udeležilo pa se ga je 
okrog osemdeset sorodnikov, sosedov, prijateljev in drugih. 
Dan blagoslovitve je izzvenel v prijetno druženje domačih 
in gostov. 
• Kapelico družina Pučko posveča staršema Jakobu in 
Stefaniji Fekonja, rojeni Slaček, ter Jakobovi sestri Štefaniji 
in njeni družini v Franciji. Več kot sedem desetletij stara 
želja je bila uresničena na lep poznojesenski dan, odet v 
snežno belioo. 

E.P. 

SREČANJE 
PRITRKOVALCEV 
V CERKVENJAKU 

V Slovenskih goricah v skoraj vsaki župniji delujejo pritrkovalske Skupine, 
ki s pritrkavanjem na zvonove v cerkvah ob večjih cerkvenih praznikih 
in drugih verskih dogodkih polepšajo dogajanja. Zelo aktivna je tudi 
pritrkovalska skupina iz Cerkvenjaka. Skupino pritrkovaleev vodi Joško 
Zorko, z njim pa pritrkavata izkušena pritrkovalea Milan Vogrin in Branko 
Peklar. Da bi pritrkavanje ne zamrlo, skrbijo tudi za podmladek, tako ob njih 
že pritrkavajo mladi pritrkovalci Denis Vogrin, Ivan Ploj, Kristjan Kos in 
Ma~an Rokavec. Da bi se izpolnjevali v tej dejavnosti in med seboj izmenjali 
izkušnje, je njihova pritrkovalska skupina ob župnijski cerkvi sv. Antona 
v Cerkvenjaku v nedeljo, 28. junija, pripravila 2. srečanje pritrkovaleev 
lenarške dekanije. Kot nam je povedal vodja Atujovških k1enka~ev, tako v 
Slovenskih goricah rečejo pritrkovaleem, Joško Zorko, SO ob pritrkovalcih 
iz dekanije povabili tudi druge Skupine iz okoliških župnij. Srečanja so 
se ob gostiteljih udeležile skupine pritrkovalcev iz Rogatca, Miklavža na 
Dravskem Polju, Destrnika, Trnovske vasi in Leskovca v Halozab. Vsaka 
od teh je v zvoniku cerkve sv. Antona izvedla po dve pritrkovalski melodiji. 

Pritrkava/ci· klenkarji v Zl'oniku cerkve Sli, Antona v Cerkvenjaku 
Ludvik Kramberger 
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