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Kapela Bela zastava
Na stičišču sedanje Limbuške in Pekrske
ceste je vse do leta 1952 stala kapela,
poimenovana Bela zastava. V okviru
programa Turističnega humanitarnega
društva »GLAS« smo se odločili za prav
poseben projekt, ponovno smo izgradili
kapelo in jo postavili na mesto, kjer je
včasih bila.
Sama izgradnja je potekala postopoma.
Zahvaljujemo se posameznim donatorjem
in vsem, ki so kakorkoli pripomogli k
izgradnji in postavitvi kapele. Iskrena

hvala za vaš trud in vašo pomoč. Uspelo
nam je s skupnimi močmi. Omeniti pa
moramo, da še zmeraj poteka zbiranje
prispevkov za kapelo, dodatne informacije
so na voljo na sedežu društva.
Blagoslov je v sredo, 15. avgusta 2012
podal župnik župnije Sveti Jožef, gospod
pater doktor Vinko Škafar.
Vljudno vabljeni k ogledu same kapele in
priložnostne razstave, na Limbuški cesti
52, na Studencih.

Nekaj zgodovinskih dejstev o kapeli Bela zastava
Do leta 1952 je na stičišču sedanje
Limbuške in Pekrske ceste stala kapela,
poimenovana Bela zastava. Viri takšnega
poimenovanja ne beležijo. Z enakim
imenom je bila označena nekdanja
gostilna, tik ob kapeli, z vhodom iz
Limbuške ceste. Kapela je bila, kot je
razbrati iz zemljevida Občine Studenci iz
leta 1825 zagotovo že postavljena, lokacija
verskega znamenja je razvidna tudi iz
vojaškega zemljevida Slovenije iz obdobja
1763 – 1787.
O spominih na kapelo smo povprašali
nekdanjega, dolgoletnega studenškega

župnika p. Gabrijela Recka, ki kapele ne
pomni. V času podiranje kapel, v
šestdesetih letih, natančneje leta 1952 sta
župnjevala župnika p. Kamil Požar in
kaplan p. Engelbert Bojnec, ki sta žal oba
pokojna.
Kronika Župnije Sv. Jožefa na Studencih,
po temeljitem pregledu literature in
pogovorih, opravljenih v tamkajšnjem
župnišču, podatkov o kapeli ne beleži.
Znano pa je, da je župnija Sv. Jožefa na
Studencih v tistem času imela dve kapeli,
in sicer pri Jožefovem studencu Ob Izvirih
ter na stičišču Limbuške in Pekrske ceste.

BELA ZASTAVA
Bela zastava, Studencev simbol,
kapela krajanom v ponos in v bol,
čase premnoge kraj je krasila,
je v časih povojnih ji ura odbila.
Mnoga je leta premnogim v uteho bila,
pred njo položena hrepenenja srca,
in upanja križpotje pesnik opeva,
čakanje na srečo ob njej še odseva .
Le v meglici se vidi nje stara še slika,
ni znana podoba svetosti več lika,
a rodov jo obilo je v srcu po svetu nosilo,
ko ob slovesih krajanov se oko je rosilo.
Kot feniks podoba drugačna nje vznika,
belino v temino prinaša nova nje slika,
Marije zdaj kip v njej krajanom reči želi,
za vas srce materinsko v meni skrbi.
Bi rada bila vam v veselje in v uteho,
ko novo med vami ste zgradili mi streho,
naj mir bo med vami in sreče obilo,
da nebo bo Studencem blagre delilo.
Bela zastava naj miru bo simbol,
soglasja krajanov neskončen idol,
naj v čase prihodnje spremlja krajane,
v ljubezen spreminja naj boli in rane.
Franjo Šauperl

KRIŽPOTJE UPANJA IN HREPENENJA
Ob dolgi cesti, na
križpotju,
v
trikotniku
zelenem, kjer se
čas odstira in
podira,
stoje
zazrta v valove
pohorske in v
Kalvarijo drevesa
tiha, žalujejo, da
ni med njimi več
kapelice in se
nihče več ne
spominja, ne ozira
na svežino mlade
trave in na to, da
mnogo,
mnogo
duš usiha…
Bila je tam nekoč Zastava bela, vedno
čakanje na kaj.
Se spremenil je avtobus v hrepenenje, v
strah in upanje ob križpoteh.
Smo čakali na vožnjo v šolo in v gledališče
pa na ples, na prvi, večni maj.
Res mnogi smo hodili radi peš, a postaja
dala je poglede svetle, vlažne, žalost,
smeh…
In Belo smo zastavo pač ljubili; nič nismo
doživeli na postajah drugih vseh.
Križišče! Pot vodila je od tam v Limbuš,
med vinograde, gozdove Peker, na
Kalvarijo, na Otok, med vrtove…
Kot žarki bi razpredali se tam in bi glasovi
ptic in vonji rož prihajali od vseh strani.
Kako je bezgov duh omamljal nas
spomladi in kako je vzbujal vsako leto
želje nove!
Zato smo včasih dolgo čakali vozilo
zasmrajeno, a zato smo vendar peš v mesto
šli.

Smo mislili na vso lepoto in svetost
Kalvarije in Jožefa in broda in brvi…
So pesmi v strunah zazvenele.
Se zlilo vse je z davnimi simboli in je
upanje v čistost še vihtelo vse zastave bel.
Na njih pa – glej – že madeži, cefranja
majhna, poki palic in drogov.
Pač slutnja časa, ko bo fant iskaje taval in
iskal pomoč ljudi in pa bogov …
A vendar je takrat zvenela v nas mladost,
ujeta v ranjen cvet.
Prišli smo polni upanja v domače mesto in
v mnoga tuja mesta, objeli širni svet.
A smo spoznali, da križišče je prav vsaka
bližnja in pa daljna cesta in da je splahnel
ves blagoslov.
Zdaj vrača fant se na križišče davno, išče
tam smeri v hrupu in sledove hrepenenja.
Ubita duša je, le tanek zvok prihaja še iz
nje. Marjetice zasul bo kmalu kup
kamenja.
Dr. Mirko Križman

Potek izgradnje kapele
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Blagoslov kapele Bela zastava
V sredo, 15. avgusta 2012 ob 16. uri smo
se zbrali na stičišču Limbuške in Pekrske
ceste, na Studencih, ob blagoslovu kapele
Bela zastava. Dogodek je povezoval
predsednik
Humanitarnega
društva
»GLAS«, Janez Šauperl. Prisluhnili smo
pevskemu zboru, ki je zapel nekaj pesmi,
Franjo Šauperl je recitiral svojo pesem, ki
jo je posvetil kapeli, Franci Slavinec pa je
v nekaj besedah opisal sam začetek
izgradnje kapele in se zahvalil Janezu
Šauperlu, za dobro izveden projekt.
Oskrbnica kapele je postala Tilčka Plohl.
Nato je studenški župnik p. Vinko Škafar
blagoslovil kapelo in pozval prisotne, da
spoštujejo novo pridobitev Studencev. Po
blagoslovu smo odšli na pogostitev in
skupaj nazdravili ob koncu projekta.

Utrinki iz blagoslova kapele

15. avgust 2012

Blagoslov nove Marijine kapelice v Mariboru na Studencih
Po šestdesetih letih v Mariboru na
Studencih, na stičišču Limbuške in Pekrske
ceste, ponovno stoji Marijina kapelica, ki
je bila leta 1952 nasilno odstranjena.
Projekt si je zamislil in ga tudi kvalitetno
izpeljal Janez Šauperl, studenški krajan in
predsednik
studenškega
Turističnega
humanitarnega društva »GLAS«. Na
praznik Marijinega vnebovzetja popoldne,
ko so se ob novo zgrajeni kapelici zbrali
številni župljani župnije sv. Jožefa in
studenški krajani, je najprej spregovoril o
zgodovini in poteku gradnje kapelice Janez
Šauperl, ki je v nagovor vpletel tudi

pesniški zapis dr. Mirka Križmana o
nekdanji kapelici pri Beli zastavi
(Križpotja upanja in hrepenenja), nato je
njegov brat Franjo Šauperl recitiral svojo,
za to priložnost napisano pesem. Na koncu
pa je župnik p. Vinko Škafar blagoslovil
kapelico, domači župnijski pevci pa so
srečanje popestrili s kvalitetnim petjem
Marijinih pesmi. Sledilo je druženje v
Okrepčevalnici Janeza Šauperla, brez
katerega nova kapelica ne bi stala.
O.R.

Priložnostna razstava ob blagoslovu
kapele Bela zastava
Na sedežu našega društva, na Limbuški c.
52, na Studencih, si lahko ogledate
razstavo, ki smo jo za vas pripravili v
sklopu projekta izgradnje in obnovitve
kapele Bela zastava.
Prikazan je potek izgradnje kapele, vse od
ideje do samega blagoslova. Na ogled je
tudi kopija slike odstranjene kapele, na
kateri se vidi hiša Papeževih na Pekrski
cesti, eden izmed prvih avtobusov, ki je
vozil na Studence in kapela v sredini.
Kapela je s portalom obrnjena v spoj med
Limbuško in Pekrsko cesto. Letnica

fotografije je neznana, zagotovo pa sodi v
obdobje drugega desetletja dvajsetega
stoletja. Možen je tudi nakup spominkov,
zbran denar pa bo namenjen v humanitarne
namene.

Vljudno vabljeni k ogledu priložnostne
razstave in same kapele.

Iz knjige vtisov…
Danes, 15. avgusta 2012 smo odprli in blagoslovili novo kapelo na stičišču Limbuške in
Pekrske ceste, na čast BD Mariji.
Organizacijo in gradnjo je vodil Janez Šauperl, Limbuška cesta 52, Maribor – Studenci. zato
smo Studenčani Janezu Šauperlu in Turističnemu društvu (humanitarnemu društvu) »GLAS«
iskreno hvaležni.
Glavni govor je imel Janez Šauperl, prigodno pesem je prebral njen avtor Franjo Šauperl,
Janezov brat, spregovoril je tudi Franc Slavinec. Peli so pevci mešanega župnijskega zbora
Studenci. Kapelo je blagoslovil studenški župnik p. Vinko Škafar.
Čestitam.
Vinko Škafar
…………………………………………………………………………………………………

Vse čestitke in zahvala vsem, ki so sodelovali pri izgradnji in otvoritvi nove kapele pri Beli
zastavi. Posebna zahvala gre predsedniku društva »GLAS«, g. Janku Šauperlu, saj brez
njegovega angažiranja tega objekta ne bi bilo. Zahvala tudi studenškemu župniku dr. Vinku
Škafarju ter vsem vidnim predstavnikom MČ Studenci in društev.
Mb, 15. 08. 2012
Franc Slavinec
…………………………………………………………………………………………………

Slava Troedinemu Bogu in Vnebovzeti Materi Božji. Danes odprto je sveto nebo… S temi
skromnimi besedami se pridružujemo tudi pevci župnijskega pevskega zbora sv. Jožefa.
Pevci župnijskega pevskega zbora sv. Jožef

Posebna izdaja zbornika Turističnega humanitarnega
društva »GLAS« ob izgradnji in blagoslovu kapele.

Od ideje do blagoslova
Studenci, 15. maj 2012
Zahvala vsem donatorjem in sodelujočim, ki ste kakorkoli
pripomogli pri uresničitvi tega projekta. Hvala za vaš trud
in pomoč.

