BLAGOSLOV ZELIŠČ V CERKVI SV. RUPERTA VOLIČINI
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15. avgusta je praznik Marijinega vnebovzetja, znan tudi kot veliki šmaren, velika maša,
šmarno ali velika gospojnica. Je pomemben krščanski praznik, ki so ga slavili že v apostolskih
časih, saj se na ta dan krščanska Cerkev spominja Marijine smrti in njenega vnebovzetja.
Za ta dan je bil nekoč značilen tudi blagoslov zelišč. V cerkev so prinašali šopke raznih rož in
zelišč, ki jih je duhovnik blagoslovil s posebnim obredom. Te so potem ljudje shranjevali doma,
da bi jih varovali pred ognjem in strelo. Zatikali so jih v hleve, mešali med krmo za živino in
žitno seme, jih polagali zakoncem in otrokom v postelje. Blagoslov zelišč se je najdlje ohranil v
Prekmurju.
Običaj blagoslova zelišč so letos že peto leto pripravili v Voličini. Dan pred praznikom se je v
popoldanskih urah pri Mariji Čuček v Sp. Voličini, v uti, kot rečejo po domače, zbralo veliko
domačinov in domačink, ki so nabrale najrazličnejša zelišča in so izdelale mnogo zeliščnih
šopkov za blagoslov. Ljudski pevci iz Selc so prijetno delo pospremili s petjem ljudskih pesmi.
Pripravili so tudi vrečke z zeliščnimi čaji. Veliko posameznic in posameznikov je pripravilo tudi
mnogo vrst peciva in kruha, obogatena z zelišči. Prinesli so tudi zeliščne likerje.
Blagoslov zelišč je bil na dan Marijinega vnebovzetja v cerkvi Sv. Ruperta v Voličini. Opravil ga
je farni župnik Jože Muršec. V cerkvi so bili razstavljeni zeliščni šopki.
Po sveti maši so domače ljubiteljice zelišč faranom delile zeliščne šopke, bila je pokušina
zeliščnih likerjev, čajev, skratka prijetno druženje ob zeliščnih pecivih in krušnih izdelkih.
Blagoslov zelišč v je v Voličini postal lep farni praznik, ki poudarja pomen zdravilnih zelišč in
bogastvo zdravja. Zahvala za obujanje zeliščarskega praznika gre domačinkam, ki vsako leto
na veliki šmaren izdelajo zeliščne šopke, čaje, likerje, spečejo peciva in domačemu župniku, ki
z blagoslovom skrbi za ohranitev tega lepega običaja.
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