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Župnija je ob finančni pomoči Občine Gore
nja vas  Poljane izdala zbornik z naslovom 
»Naših 500 pomladi pod varstvom sv. Urha«. 
Zbornik delno predstavlja čas pred posvetitvijo 
cerkve in po njej, dogodke, ki so pustili pečat 
v cerkvi, med ljudmi, v kraju. Bralci spoznajo 
ljudi, ki so v Leskovici delovali ali še delujejo in 
so z župnijo močno povezani, a jih je v pretek
losti od matične župnije ločila bodisi rapalska 
meja bodisi v druge kraje zapeljala življenjska 
pot. Glede na to, da so bili duhovniki včasih 
tudi učitelji, ustanovitelji društev, organizacij 
…, so predstavljeni tudi po tej plati. Poleg 
umetnostnozgodovinskega opisa je v zborniku 
tudi popis znamenj in kapelic, ki se nahajajo na 
območju župnije. Zanimive tekste dopolnjujejo 
fotografije iz arhivov župnije in nekaterih fara
nov ter nove, ki so bile posnete med nastajanjem 
zbornika. Prav stare fotografije in spomini 
faranov dajejo knjigi poseben pečat.

V knjigi zbrani pomembnejši dogodki 
Zbornik so predstavili 16. junija v cerkvi 

sv. Urha. Pred predstavitvijo so si prisotni 

Župniji Leskovica letos praznuje

Obeležili 500 pomladi leskovške cerkve
26. maja je minilo 500 let od posvetitve cerkve sv. Urha v Leskovici. Župnija 
Leskovica je pripravila kar nekaj dogodkov – od natečaja za najboljši logotip 
gesla jubileja »Naših 500 pomladi – pridi in poglej«, romanja na Brezje do maj-
skih šmarnic ob kapelicah. Osrednji dogodek, slavnostna maša ob 500-letnici, 
je 18. junija v Leskovico privabil množico obiskovalcev od blizu in  daleč, tudi 
tiste, ki so se iz teh krajev izselili drugam.

ogledali krajši posnetek, ki ga je RTV Slovenija 
leta 1995 posnel o Leskovici in v katerem je 
predstavljen takraten utrip Leskovice ter ljudi. 
Nekateri izmed njih so žal že pokojni, a so 
prav zaradi posnetka oživeli pred našimi očmi. 
Sledila je vsebinska predstavitev zbornika, ki 
sta jo glasbeno sooblikovala pevka Marija in 
organist Erik. Po zaključku je sledilo druženje 
ob pogostitvi na dvorišču pred cerkvijo. 

Župnija Leskovica in ne nazadnje tudi 
župljani smo tako bogatejši za knjigo, v kateri 
je na enem mestu zbranih in popisanih več do
godkov in podatkov. Morda bo zbrano gradivo 
koga spodbudilo za nadaljnje raziskovanje 
svojih korenin in nadgradnjo že zapisanega. 
Pri zborniku sta kot pisca tekstov poleg ure
dnice Lidije Razložnik sodelovala še Jasmina 
Likar in Jure Ferlan. Fotografije za zbornik 
sta prispevala Barbara Gantar in Jure Ferlan. 
Zbornik je na voljo v župnišču in Gostilni 
Metka v Studorju.

Preplet preteklosti in sedanjosti
Slavnostno sveto mašo je ob somaševanju 

dekana dekanije Škofja Loka Igorja Jereba, 
župnijskega upravitelja Jožeta Dolenca ter 
msgr. dr. Janeza Ambrožiča daroval apostolski 
nuncij msgr. dr. Juliusz Janusz. V svoji pridigi 
je poudaril pomen duhovništva in vernike spod
budil, naj postanejo vsakodnevni misijonarji.

Vrhunec letošnjega praznovanja bo oktobra, ko 
bo po 23 letih v župniji spet misijon,  

ki ga bo med 8. in 15. oktobrom vodil  
kapucin Joško Smukavec.

Pred praznovanji so poskrbeli tudi za ureditev 
okolice cerkve – z betonskimi tlakovci so 

tlakovali pot čez pokopališče do cerkve in izvedli 
kamnoseška dela pri glavnem vhodu v cerkev, ki 
so ga tlakovali z domačim štokanim hotaveljskim 
kamnom. Dela so financirali župnija, KS Gorenja 

vas in podjetje Marmor Hotavlje.

V Leskovici so ob 500-letnici posvetitve cerkve 
izdali zbornik »Naših 500 pomladi pod varstvom 
sv. Urha«. Uredila ga je Lidija Razložnik. 

Slavnostno sv. mašo je daroval apostolski nuncij, msgr. dr. Juliusz Janusz.
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Med župnijo Leskovica in apostolskim nun
cijem obstaja tudi zanimiva povezava. Po vsej 
verjetnosti ni naključje (ali pač), da je ravno v 
času 500letnice posvetitve leskovške cerkve 
nuncij Janusz med drugim tudi naslovni nadškof 
mesta Caorle, kjer je bil škof tudi Daniel de 
Rubeis, ki je pred 500 leti posvetil cerkev sv. 
Urha. Nuncij je zanimivo pridigo zaključil z 
blagoslovom: »Bog vas blagoslovi za nadaljnjih 
500 let njegove navzočnosti med vami.« 

Po maši se je praznovanje nadaljevalo s 
pogostitvijo dobrot domačih gospodinj in 
Gostilne Metka na dvorišču župnišča, kjer so 
za prešerno vzdušje poskrbeli člani Ansambla 
Pušlc. Popoldne se je praznovanje preselilo 
na travnik pred staro šolo in se nadaljevalo ob 
zvokih Kvinteta Dori.

Ponovitev zlate maše  
rojaka Janka Kosmača

V sklopu praznovanj je na Urhovo nedeljo, 
9. julija, zlato mašo daroval Janko Kosmač, 
dolgoletni misijonar na Madagaskarju in 
Slonokoščeni obali. Vokalna skupina Cantabile 
iz Gorenje vasi je ob tej priložnosti premierno 
zapela pesem z naslovom »K sv. Urhu zvoni«, 
ki je bila napisana prav ob jubileju leskovške 
cerkve. Besedilo zanjo je prispeval Milan 
Jež, aranžma Pavel Magajne, uglasbil pa jo je 
Darko Tušar. 

L. R. 


