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Na škofovi zahvalni masi
tudi 105-letna Marta
Aprila bo Marti Polak, bivši oskrbnici na Šmarjetni gori, 108 let
Častna gostja obletnične zahvalne maše škofa Antona Jamnika
VLADIMIR JERMAN
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vladimir.jerman@slovenskenovice.si

BREZJE© »Gospa Polakova,
tako lepo frizuro imate danes,
da vas sploh nisem spoznal,«
je škof dr. Anton Jamnik uvodoma nagovoril častitljivo gostjo, 105-letno Marto Polak. V
imenu preddvorskega župnika
Mihe Lavrinca, brezjanskega rektorja patra dr. Roberta
Bahčiča in svojem ji je zaželel:
»Jaz vam pa čestitam v imenu
vseh tu zbranih z željo, da bi
bili še dolgo med nami in bi še
večkrat prišli k Mariji Pomagaj.
Lepo je, da ste, in hvala vam,
da ste iskrivi, imate čisto
misel in toliko veselja, da
se znate tudi pohecati.
Želim vam blagoslova,
Marija Pomagaj naj vas
pa varuje.« Povzela je,
kako je srečna pri Mariji, »z Marijo se pogovarjava«, škofu pa zaželela
še veliko lepih dni.
Škof Jamnik se je za desetletnico škofovskega posvečenja za to priložnost so
ga na Brezjah odeli z masnim
plaščem, ki ga je pred letom in
pol narodnemu svetišču podaril papež Frančišek- prišel
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zahvalit k Mariji Pomagaj,
na »ta sveti kraj, ki sem
ga obiskoval ob vseh

svojih življenjskih
prelomnicah. Marto
pa je povabil kot svojo ljubo gostjo. Pred
koncem maše se ji je takole
zahvalil: »Draga naša gospa
Marta! No, glejte, to je pa za
vas, darilo nas vseh, da boste
tudi v Preddvoru imeli Marijo
Pomagaj.« Marta se je od ganjenosti, ko ji je izročal veliko
sveto podobo, skoraj stopila:
»Joj, kako je lepa! Hvala vam,
vsem. Srečna sem, presrečna!«
In zastokala: »Od veselja mi
bo kar srce počilo!« Pa je škof
brž posredoval: »To pa ne, vas
še potrebujemo!«
Marto je škof po maši, kot ji
je že prej obljubil, povabil na
juho, kokoš, kremno rezino in
sadno kupo k Jožovcu, v Avsenikovo gostilno v Begunjah.
Zlati časi na

Šmarjetni

Prav nobene javne pozornosti pa v petek, 22. aprila 1910,
ni bilo deležno rojstvo Marte Podlesnik na Kokrici pri
Kranju. Razveselila je seveda
očeta Ivana, mamo Ano (de-

kliško Zabretovo z Britofa),
brata Nika in Tinka ter sestro
Anči. Iz otroštva v družinski
gostilni Podlesnikovih se silno rada spominja obiskov pri
stricu in teti, duhovniku in
njegovi kuharici, v Šentvidu
nad Ljubljano, kjer sta jo sprejemala kot princesko.
Poklic ji je bil kot gostilničarski hčeri tako rekoč položen
v zibko. Puberteta se ji je kar
prehitro izmaknila, ko je pri
sedemnajstih povila sinka
Stanka, uradno Staneta Debevca. Pred vaškimi zlobnimi
jeziki se je umaknila rodit na
Rako pri Krškem, od koder je
bil otrokov oče. A se
nikoli nista poročila, življenje ju
je odpeljalo

narazen..
Stanko je ostal Martin edinec.
Dočakal je še mamino stoletnico, malo pozneje pa, tudi
sam ne več prav mlad, odšel
h Gospodarju življenja.
Kot nezakonska mati se je
čez nekaj let Marta poročila z
Marjanom Polakom. Imela
sta lep zakon, s sinkom prijetno družinsko življenje, zlate
čase pa sta doživela kot prva

oskrbnika koče kranjskega
planinskega društva na Šmarjetni gori: »Le Stanko je moral
vsak dan peš v šolo dol v Kranj
in nazaj. Lepega dne gaje njegov učitelj med sopihanjem
h koči zasačil, ko je skrivaj
vadil kajenje.« Pedagoško je
učitelj Stanka ovadil očetu ...
Sicer pa so tiste čase Kranjčani
raje (predvsem pa bolj ležemo)
tiščali k Marinšku v Naklo. Na
Šmarjetno so bolj drli Ljubljančani, ki so se z vlakom vozili
do postaje ob Savi. Spontano
se je izoblikoval ritual: »Ko je
pes zalajal, sem brž vedela, da
Ljubljančani že lezejo v hrib.«
Marta zavzdihne: »O, to so bili
časi!«
Marta je veliko prevozila s
kolesom, mož Marjan pa z
mopedom. Nekoč jo je tako
prisedel k sebi in jo odpeljal
naravnost na morje na počitnice!
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Z žličko na Brezje
Mariji Pomagaj se je vedno
rada priporočila, s kolesom je
večkrat poromala na Brezje.
Še pozneje, ko je »prerasla«
kolo: »Kar prijelo me je, pa sem
vzela žličko, šla na avtobus in
na koncu peš.«
A kaj ima z romanjem opraviti
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žlička, nam ni šlo v račun, dokler ni razložila: »Za jogurt,
sem ga na Brezjah kupila v trgovini, da sem se okrepčala.«
V narodno svetišče je včeraj
prispela kot (verjetno) najstarejša romarka doslej, saj
starejše ne pomni nihče. K
slavnostni sveti maši jo je
ob desetletnici škofovskega
posvečenja povabil škof dr.
Anton Jamnik, potem ko sta
se spoznala v prav posebnih

okoliščinah. Ko se je škof 8.
julija udeležil mladinskega
oratorija v Preddvoru, je privršala nevihta. Zatekli so se
pod streho doma starejših
občanov. Med čakanjem, da
se izlije, sta mu direktorica
doma Andreja Valant in socialna delavka Mojca Sajovic
predstavili tudi 105-letnico
Marto.
Škof se srečanja takole spominja: »Malo smo se hecali in

gospe sem obljubil, da jo bom
peljal na Brezje k Mariji Pomagaj, saj je to njena iskrena želja.
Ker sem dan prej, torej 7. julija,
imel pogreb Slavka Avsenika
in ga je gospa Marta spremljala
po televiziji, je izrazila še prošnjo, da bi po maši šla še na
sadno kupo k Jožovcu.«
Tako rekoč opravičujoče prida: »No, tale moja obljuba se
je malo zavlekla, in ko sem
imel 26. decembra v Predd-

voru maso, me ]e gospa Marta
prijazno in kar malo navihano
povprašala, kdaj se bo obljuba
uresničila. Malo sem se zamislil, pa sva kar takoj določila
datum, ko oba poromava na
Brezje 8. januarja pri sveti
maši ob enajstih pri oltarju
Marije Pomagaj. Po njej se je
še vpisala v spominsko knjigo
posebnih gostov.« ■
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