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Mateja Rant

Visoko – Na letošnjem festi-
valu družin, ki so ga prvič 
pripravili na Gorenjskem, 
so v ospredje postavili uskla-
jevanje poklica in družine. 
Na to temo so pripravili pre-
davanja, delavnice in okro-
gle mize.
Obenem je festival tako kot 
vsako leto ponudil obilo mo-
žnosti za sproščeno druže-
nje, veselje in zabavo, je poja-
snil vodja festivala Igor Vovk. 
Letos so gostili okrog 250 
družin, vseh obiskovalcev pa 
je bilo po besedah Igorja Vov-
ka prek tisoč. "Edinstvenost 
festivala je v tem, da družine 
na prireditvenem prostoru 
lahko taborijo in se tako star-
ši in otroci med seboj še bolj 
povežejo." Program festivala 
je zasnovan tako, da se v do-
gajanje  lahko vključi cela 
družina, in ne le otroci. Pri 

tem vsak lahko najde kaj 
zase, saj je bilo mogoče izbi-
rati med športnimi in ustvar-
jalnimi aktivnostmi, pripravi-

li so tudi delavnice in preda-
vanja. Letos so o usklajevanju 
poklicnega in družinskega 
življenja spregovorili zakonci 

Tonin, Clug in Rupar, in si-
cer so govorili o svojem po-
slanstvu, vrednotah in nači-
nu življenja. 

Usklajevanje poklica in družine
Zavod iskreni.net je ob Tavčarjevem dvorcu na Visokem v začetku junija pripravil 11. Festival družin.

Zavod iskreni.net je ob Tavčarjevem dvorcu na Visokem v začetku junija pripravil 11. 
Festival družin.
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Leskovica – Cerkev v Lesko-
vici, ki stoji na nadmorski 
višini osemsto metrov in je v 
jedru še srednjeveška, v pi-
snih virih tako kot večino 
cerkva na območju današnje 
dekanije Škofja Loka prvič 
omenjajo že leta 1291. Dne 
26. maja 1517 jo je posvetil 
Daniel de Rubeis iz Caprule 
v oglejskem patriarhatu. Vi-
sok jubilej posvetitve cerkve 
bodo v Leskovici praznovali 
skozi vse leto, tretjo nedeljo 
v juniju pa so pripravili tudi 
slavnostno sveto mašo, ki jo 
je ob somaševanju dekana 
dekanije Škofja Loka Igorja 
Jereba, župnijskega upravi-
telja Jožeta Dolenca in msgr. 

dr. Janeza Ambrožiča daro-
val apostolski nuncij msgr. 
dr. Juliusz Janusz, med dru-
gim naslovni nadškof mesta 
Caorle. "V omenjenem me-
stu je bil škof tudi Daniel de 
Rubeis, ki je pred petsto leti 
posvetil cerkev v Leskovici," 
je kot zanimivost navedel 
Jože Dolenc. Apostolski 
nuncij je v pridigi poudaril 
predvsem pomen duhovni-
štva, brez katerega župnija 
ne bi dočakala petstoletnice 
posvetitve cerkve.
Ob jubileju je župnija Le-
skovica izdala tudi zbornik 
Naših 500 pomladi pod var-
stvom sv. Urha, ki ga je ure-
dila Lidija Razložnik in zanj 
prispevala tudi večino teks-
tov. Pri nastanku zbornika 

sta kot pisca sodelovala še 
Jasmina Likar in Jure Fer-
lan, slednji je skupaj z Bar-
baro Gantar prispeval tudi 
fotografije za zbornik. »Za-
hvaljujoč faranom pa je 
zbornik bogatejši za stare 
fotografije in spomine na 
pretekle čase pod varstvom 
sv. Urha. Spomine na čas 
službovanja v Leskovici so 
ob tej priložnosti obudili še 
nekdanji župniki, na preho-
jeno pot od leta 2010 dalje 
pa tudi zdajšnji župnik Jože 
Dolenc,« je pojasnila Lidija 
Razložnik. V zborniku so 
deloma predstavili čas pred 
posvetitvijo cerkve in po njej 
ter popisali dogodke in lju-
di, ki so pustili pečat v pet-
stoletni zgodovini cerkve. 

"Predstavljeni so ljudje, ki 
so delovali ali še delujejo v 
župniji in so z njo močno 
povezani, a jih je v preteklo-
sti od matične župnije ločila 
rapalska meja ali pa v druge 
kraje zapeljala življenjska 
pot," je razložila Lidija Ra-
zložnik. Poleg umetnostno-
zgodovinskega opisa so v 
zborniku popisali tudi zna-
menja in kapelice, ki se na-
hajajo na območju župnije.
Iz ohranjenega prepisa do-
kumenta o posvečenju ni 
razvidno, kdaj je bila cerkev 
sezidana, znano je le, da je 
bila cerkev dolga leta podru-
žnica Poljanske fare, je poja-
snila Lidija Razložnik. Vika-
riat so v Leskovici ustanovili 
leta 1762, župnijo pa leta 

1853. Kot duhovnik je v Le-
skovici prvi služboval Luka 
Maček, prvi župnik po usta-
novitvi župnije pa je bil 
Franc Dolinar. Zadnjih se-
dem let župnijo vodi Jože 
Dolenc. Cerkev so v večstole-
tni zgodovini večkrat obna-
vljali, prve večje prezidave je 
doživela leta 1634, ko so jo 
verjetno obokali, je razložil 
Dolenc. Največja prenova je 
potekala v času župnijskega 
upravitelja Božidarja Slapša-
ka, ko sta cerkev in župnišče 
dobila povsem novo notra-
njo in zunanjo podobo. Prve 
orgle so v cerkvi postavili 
leta 1859, sedanje orgle pa je 
leta 1941 izdelal mojster 
Franc Jenko. Veliki kamniti 
oltar je leta 1879 postavil Ja-

nez Vurnik, oltarna slika za-
vetnika sv. Urha pa je Gro-
harjevo delo iz leta 1896. 
Križev pot je leta 1881 nasli-
kal Štefan Šubic. Stopnišče 
in zid ob cerkvi, je še nave-
del Jože Dolenc, pa sodita 
med najstarejše izdelke iz 
hotaveljskega marmorja. 
Leta 1997 so v cerkvi postavi-
li dva nova zvonova, eden pa 
še vedno nosi letnico 1861. 
Praznovanje bodo nadalje-
vali 9. julija, na Urhovo ne-
deljo, ko bodo ponovili zlato 
mašo rojaka in dolgoletnega 
misijonarja Janka Kosmača. 
Višek praznovanja pa bo ok-
tobra, ko bo po 23 letih po-
novno potekal župnijski mi-
sijon, ki ga bo vodil kapucin 
Joško Smukavec.

Petsto pomladi cerkve sv. Urha
S slavnostno sveto mašo, ki jo je ob somaševanju drugih duhovnikov daroval apostolski nuncij dr. Juliusz Janusz, so v Leskovici zaznamovali 
petstoletnico posvetitve tamkajšnje cerkve.

Letos je minilo petsto let od posvetitve cerkve sv. Urha. 

Na fotografiji desno urednica zbornika Lidija Razložnik in župnijski upravitelj Jože Dolenc, 
levo Jasmina Likar in Jure Ferlan / Foto: Vito Debelak

Zapreval – Stari vrh bo po novem zaživel tudi v poletni se-
zoni, saj so v soboto odprli Družinski park, v katerem bodo 
v bolj ali manj adrenalinskih pustolovščinah lahko uživale 
cele družine. Razdeljen je namreč na tri sklope, in sicer ple-
zalni park, ki je namenjen otrokom od drugega do osmega 
leta, plezalno progo, ki je primerna za otroke od petih let 
naprej, in plezalno progo za otroke, starejše od deset let. 
Preizkusiti se je mogoče tudi na osemmetrski plezalni steni 
z avtomatskim varovanjem. V prihodnje bodo ponudbo dru-
žinskega parka dopolnili še s spustom po jeklenici, že zdaj 
pa okolica ponuja ogromno možnosti tudi za kolesarjenje in 
pohodništvo, je pojasnil Gregor Štefe iz Gostišča in penzio-
na Stari vrh.

Za ljubitelje narave in adrenalina
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