Podružnica sv. Marjete v Podulcah – župnija Raka
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Cerkev sv. Marjete, ena izmed štirih
raških podružnic, stoji zunaj vasi
Podulce nad potokom Račna na
strmem zemeljskem pomolu. Je
značilen primer preproste romanske
podeželske podružnice s polkrožno
apsido in s pravokotno podolžno
ladjo. Cerkev navaja tudi Valvasor v
svoji Slavi vojvodine Kranjske, kjer v
VII. knjigi na strani 719 omenja
»podružnico sv. Marjete Pod goro«.
Ta zaselek Podulc se še danes
imenuje Podvrh. Nekateri zgodovinarji jo navajajo v vasi Zabukovje.
Cerkev je bila kasneje barokizirana.
Leta 1839 so prizidali zvonik in še
kasneje zakristijo. V apsidi se je
ohranilo še originalno, nekoliko proti jugu pomaknjeno romansko
okence. Letos pa so odkrili še eno enako okence na južni strani apside.
Apsida je obokana s polkupolo. Romanski del te cerkve (apsida),spada
med najstarejše cerkve na Slovenskem,
verjetno nekje iz 14. stoletja Starost
cerkve kaže tudi zavetnica cerkve, sv.
Marjeta, ki so jo častili že v najstarejši
dobi krščanstva. Domnevno je bila v
davni preteklosti tukaj stara naselbina.
To je zelo verjetno, ker je kraj dobro skrit
in ob vodi (potok Račna).
Oltar je v cerkvi samo eden in je na njem
kip sv. Marjete Antiohijske. Ob njem sta
še dva kipa svetnic mučenk. Žegnanje je
navadno na nedeljo po godu sv. Marjete
(20. 7.), maša pa je v cerkvi še na drugi
prošnji dan.
Leta 1999 je bila v cerkev napeljana
elektrika in zvonjenje je bilo elektrificirano. Obenem je bila cerkev znotraj

pobeljena ter na strehi nameščeni žlebovi. Leta 2011 je bil kupljen nov
zvon. Leta 2012 je bila obnovljena streha cerkve (opeka bobrovec), 2013
je bil z bakreno pločevino pokrit zvonik cerkve, letos pa obnovljena
fasada.
Obnovitvena dela 2015
Letos je bila izbvedena
obnova fasade na cerkvi in
na zvoniku cerkve (Fasaderstvo Bajc, Goli vrh) ter
obnova romanske apside,
vrat in oken (Restavratorstvo Vene, Štrit). Dela so
potekala pod nadzorom
Zavoda za varstvo kulturne
dediščine iz Ljubljane. Soseska sv. Marjete je zelo
majhna, zato sem bil zelo
presenečen in vesel, da je
bil tako lep odziv z denarnimi prispevki. Nekateri so darovali res veliko
vsoto, kar je pravi fenomen, vsekakor vreden pohvale in zahvale. To
pomeni, da vam ni vseeno za cerkev, za versko in kulturno dediščino.
Bog povrni vsem za vse po priprošnji sv. Marjete. Opravljeno je bilo
veliko delo, narejeno za sto let. Morda je bila to zadnja priložnost, da se
je to izvedlo. Tudi pri drugih delih, zlasti pri obnovi strehe, so k delu in s
prispevki pristopili vsi prebivalci soseske. Hvala, dobrotniki!
Finančno poročilo do 1. 10. 2015
Prihodki: Prispevki faranov in ofer = 8.150.-€. Prispevek Občine Krško =
4.620.-€. Prispevek škofije Novo mesto = 1.000.-€. Skupaj = 13.770.-€
Izdatki: Fasaderstvo Bajc = 12.273.-€. Restavratorstvo Vene = 5.368.-€.
Skupaj = 17.641.-€. Prispevek (posojilo) iz župnijske blagajne Župnije
Raka = 3. 871.-€.

Življenje sv. Marjete
Zavetnica cerkve je sv. Marjeta Antiohijska, mučenka iz 4. stoletja. Marjeta se
imenuje tudi Margarita, kar je grško ime in pomeni biser (margarites=biser),
zato tudi ime Biserka. Goduje 20. julija.
Še mlada je umrla mučeniške smrti za krščansko vero. Bila je hčerka
poganskega duhovnika in je slovela po svoji lepoti. Ko je očetu priznala, da je
kristjanka, se je razsrdil, jo zasovražil in dal mučiti. Tepli so jo in z nje trgali
meso. V ječi naj bi jo strašil hudič v obliki zmaja, a ga je premagala z
molitvijo. Pred smrtjo so jo mučili tako, da so jo žgali s plamenicami, na

koncu pa so jo obglavili. Domnevajo, da je bila mučena v 4. stoletju v času
rimskega cesarja Dioklecijana.
Zlasti v srednjem veku so jo močno častili in se ji priporočali. Častili so jo kot
priprošnjico v skupini »štirinajstih pomočnikov v sili«. Priporočali so se ji
zlasti kmetje, ko se je v poletnih dneh bližala grozeča nevihta in je bil v
nevarnosti ves trud na poljih, vinogradih in na vrtovih. Sv. Marjeti so se
priporočale tudi nosečnice.
Sv. Marjeti je posvečenih več zelo starih cerkva na Slovenskem. Med te spada
tudi v osnovi še romanska cerkev sv. Marjete v Podulcah.

 Naši slovenski predniki niso gradili mogočnih katedral. Je pa naša dežela
posejana s številnimi prijaznimi cerkvicami, ki so mnoge dragoceni
umetnostni biseri. Na Slovenskem je 2864 cerkva – toliko, kolikor metrov je
visok Triglav. Skušajmo vsaj primerno vzdrževati te spomenike, ki so
znamenje vere in kulture naših prednikov.
Sveta Marjeta, prosi za nas!

Izdala Župnija Raka – Franc Levičar, župnik

