
Glavni oltar Marijine cerkve v Ëasu 
zadnje prenove med obema vojnama. 
(lastnik Mirko Kranjc)

Leta 1921 je bila ob stranski steni cerkve 
postavljena spominska kapela za padle 
v prvi svetovni vojni. (lastnik Mirko Kranjc)

Med rešeno cerkveno imovino je bil tudi poseben 
bo�ji grob, pripeljan leta 1894 iz mesta Olomuc na 
Èeškem. (foto: K. Kofol)

Vhodna lopa na zahodni strani nekdanje 
cerkve. (lastnik Oskar Bajt)

Obnova strehe na glavnem 
zvoniku, 1932. (lastnik Oskar Bajt)

Cerkev Marijinega obiskanja na Ponikvah je bila do 
požiga leta 1944 podobna kot številne druge v bližnji 
okolici. Njen izgled je bil oblikovan z razširitvijo in 
prenovo sredi 18. stoletja, ko je bil najverjetneje zgrajen 
sedanji glavni zvonik, povečan prezbiterij ter prizidana 
zakristija. Vhod v cerkev je bil obrnjen proti jugozahodu, 
stran od nižje ležeče vasi. V obokani cerkveni ladji sta 
se pod korom nahajala spovednica in krstilni kamen, 
desno pred prezbiterijem je stal oltar sv. Nikolaja, levo 
prižnica z baldahinom. Glavni baročni oltar je krasila 
velika oljna slika Device Marije, naslikana okrog leta 
1700. Domačinom pa je bil posebej drag redek in 
nenavaden božji grob, ki so ga leta 1894 ob pomoči 
tedanjega vikarja Jožefa Sheibala pripeljali s Češkega. 
Leta 1921 je cerkev dobila nove slike križevega pota, na 
severozahodni zunanji steni pa so istega leta postavili 
spominsko kapelo, posvečeno domačinom, padlim v 
prvi svetovni vojni.

Zadnja večja prenova cerkvene stavbe je potekala v 
letih, preden je dotedanji vikariat postal samostojna 
župnija. Leta 1932 je bilo v celoti zamenjano ostrešje, 
končan zunanji omet ter izdelana električna napeljava.  
Tik pred izbruhom vojne leta 1940 je bila na novo 
poslikana tudi cerkvena notranjost. Poslikave je 
izelal domačin, ljudski slikar Cene Lapanja (Jakcu na 
Ponikvah).

Sadove dolgoletnega  truda in dela pa je bilo 
Ponikovcem dano uživati le kratek čas. Na farni 
praznik Marijinega obiskanja 2. julija 1944 je cerkev 
zajel ogenj, ki je povsem uničil novo streho ter večino 
notranje opreme. Požar so zanetili nemški vojaki, ki 
so prišli iz bližnje Baške grape in tu iskali umikajoče 
se partizanske enote. Poleg župnijske cerkve so tega 
dne na Ponikvah v ognju končale še tri hiše, dva hleva, 
trije kozolci in kovačija. Na srečo so domačini ogenj 
še pravočasno opazili. Iz goreče cerkve so uspeli rešiti 
lesen Marijin kip, kamniti kip sv. Jožefa ter večji del 
božjega groba, vsa druga cerkvena oprema je končala 
v ognju. Razkrito in izpraznjeno stavbo so domačini 
pred zimo za silo pokrili. Nesreče pa s tem še ni bilo 
konec, saj so se  28. 3. 1945 Nemci ponovno znesli 
nad cerkvijo. Pod zvonik so podtaknili mino, ki je 
porušila obok cerkvene ladje ter del ostenja, močne 
poškodbe pa je tedaj dobil tudi dotlej nepoškodovan 
glavni zvonik.

Tloris cerkve iz èasa zadnje obnove med 
obema vojnama. (arhiv �upnije Ponikve)

MARIJINA CERKEV PRED 
ZADNJO VEČJO PRENOVO

Konstrukcija bo�jega groba je izdelana iz 
lesa, preobleèenega s preluknjanimi plošèami 
iz papirnate kaše, v katere so vdelani barvni 
stekleni kristali. (foto: K. Kofol)


