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Ob lipi je venec 
položil predsednik 
republike Borut 
Pahor.
Foto: I. Ž.

Nuncija 
dr. Juliusza 
Janusza je 
pozdravil župnijski 
upravitelj Jože 
Dolenc. 
Foto: I. Ž.

Odnos do revolucije
Žalna slovesnost pri Lipi sprave na Žalah

500 pomladi
500. obletnica posvetitve cerkve sv. Urha v Leskovici 

Za pastoralo športa
Prvi medškofijski nogometni turnir v Celju

Na dan krivde, odpuščanja in sprave 
v četrtek, 15. junija, je bila pri Lipi 

sprave na Žalah v Ljubljani spominska 
žalna slovesnost, ki jo prirejajo društvo 
Združeni ob Lipi sprave, civilna pobuda 
Teharje, muzej genocida in katarze, civil-
no združenje za nadzor institucij, Demos 
na Kamniškem, Nova Slovenska zaveza, 
Rafaelova družba, Slovenija v svetu, Slo-
venski katoliški izobraženci, Svet kato-
liških laikov Slovenije, Svetovni sloven-
ski kongres in Varuhi spomina znotraj 
pobude Vseposvojitev. Na začetku je v 
navzočnosti častne garde predsednik re-
publike Borut Pahor k lipi položil venec. 

Zaslužni profesor dr. Janez Juhant, 
predsednik društva Združeni ob Lipi 
sprave, je prebral izjavo sodelujočih 
društev. V njej so zapisali, da nam demo-
kratična zavest po ustavi narekuje, da 
država zavzame kritičen odnos do nosil-
cev in izvajalcev revolucije ter razlikuje 
med odporniškim (pri nas imenovanim 
»partizanskim«) in komunističnim de-
lovanjem. V svoj pravni red naj skladno 
s priporočili Sveta Evrope in parlamen-
ta EZ vnese obsodbo totalitarnega siste-
ma, utemeljenega na revolucionarnem 
pravu, ki izključuje del naroda zaradi 
ideološko-političnih, verskih in premo-
ženjskih razlogov.

Med drugim naj državni organi poma-
gajo svojcem ustvariti pogoje, da po svoji 
volji in možnostih dostojno pokopljejo 
svoje sorodnike. Država naj zagotovi po-
goje za skupni pokop preostalih žrtev v 
Ljubljani, na Teharjah in drugih krajih, 
ki bodo ustrezno dostopni in bodo izra-
žali tudi dostojno rehabilitacijo žrtev, 

V nedeljo, 18. junija, je bilo v Lesko-
vici praznično, saj so slavnostno 

zaznamovali 500. obletnico posvetitve 
župnijske cerkve sv. Urha. Ko je župnik 
Ludovik Škufca leta 1881 začel v kroniki 
pisati zgodovino leskovške župnije, je v 
župnijskem arhivu odkril pergament o 
posvetitvi cerkve iz leta 1517, ko je bila 
podružnica poljanske župnije; posve-
til jo je škof Daniel de Rubeis, vizitator 
oglejskega patriarha. Župnija je postala 
leta 1853.

Mašo je daroval apostolski nuncij dr. 
Juliusz Janusz, ki je dejal, da je pred 500 
leti Kristus vstopil v to cerkev in jo pre-
oblikoval v svoje prebivališče, v svojo 
hišo »med tem prelepim hribovjem in 
med vašimi hišami. Božja hiša je posta-
la center vasi, bolje rečeno desetih vasi.« 
Navzoče je spomnil, da so njihovi pred-
niki »Jezusa z veseljem sprejeli in On, 
Gospod nebes in zemlje, je med vami 
ostal zvest, četudi so medtem različni 
ljudje pozabili, da imajo tako pomemb-
nega soseda in se s Kristusom ne želijo 
znova spoprijateljiti«. Na koncu je pode-
lil božji blagoslov »za nadaljnjih petsto 
let Njegove navzočnosti med vami«. Po 
maši je bilo druženje na terasi župnišča.

Že v petek, 16. junija, so v cerkvi sv. 
Urha predstavili lepo oblikovan zbornik 
Naših 500 pomladi pod varstvom sv. Urha. 
Bogato ilustrirano knjigo je oblikoval 
tehnični urednik Družine Robert Debevec, 
uredila pa Lidija Razložnik, ki ga je tudi 
predstavila. Zgodovinski oris župnije in 

Na predlog župnika Janeza Turineka 
s Senovega in v dogovoru s škofom 

dr. Stanislavom Lipovškom je bil v ne-
deljo, 18. junija, popoldne na stadionu 
Olimp v Celju prvi medškofijski nogo-
metni turnir. Ker imajo slovenski duhov-
niki že svojo ekipo Pax in je bilo nemogo-
če sestaviti nove škofijske ekipe iz samih 
duhovnikov, so k tekmovanju povabili 
amaterske ekipe laikov (mladih in odra-
slih, sestavljene iz šestih igralcev), ki so 
predstavljale (nad)škofije: Ljubljano, Ma-
ribor, Celje in Novo mesto. Nastopili sta 
še ekipi slovenskih (skupaj z duhovniki) 
in hrvaških bogoslovcev (iz Zagreba). Ti 
so tudi zasedli prvo mesto po zmagi nad 
Celjani (nogometaši s Polzele). Sodila sta 
sodnika SNZ, za zapisnik je poskrbela Iva 
Brinovec. Tekmovanju je sledila zasluže-
na agape v Domu sv. Jožefa, zvečer pa so 

kar bo sporočilo, spomin in opomin 
sedanjim rodovom. Temu naj služi ob-
vezna hranitev vzorcev DNK, ki bo čim 
več žrtvam omogočila dostojen pokop 
v grobovih njihovih svojcev. Vsa mori-
šča naj se ustrezno označijo in zaščitijo 
kot pomniki tragične zgodovine našega 
naroda in človeških usod posameznih 
oseb, vpetih v ta nasilna dogajanja. Spo-
meniki in pomniki morajo zajemati vse 
žrtve in nikogar izključevati, zato naj 
odražajo voljo vseh državljanov, da žrtve 
dobijo zadoščenje in se konča med nami 
vsako nasilje ter si složno prizadevamo 
za razvoj naše skupne države, ki nam je 
podarjena. 

Predsednik Borut Pahor je dejal, da 
je poslušal in slišal v izjavi povedano. 
Spomnil je, da smo marsikaj storili in bi 
še kaj lahko, pa nismo, ker ni bilo prave 
zavzetosti.  

IVO ŽAJDELA

umetnostno-zgodovinski opis cerkve je 
prispeval Jure Ferlan, pogled v zgodovino 
je napisala Lidija Razložnik, ki je predsta-
vila tudi duhovnike, duhovne in redovne 
poklice, organiste, znane osebnosti, kape-
lice, križe in svetna znamenja. Skupaj z 
Jasmino Likar sta predstavili še šolstvo ter 
hranilnico in posojilnico. Poseben sklop 
spominov so namenili Božidarju Slapša-
ku, ki je bil v Leskovici župnijski upravi-
telj med letoma 1988 in 2005, po vojni pa 
je bil kar osem let zaprt v komunističnih 
zaporih. Še živeči župniki so napisali kraj-
še spomine na Leskovico.

Vrhunec letošnjega jubileja bo po 23 
letih župnijski misijon pod geslom Naših 
500 pomladi – pridi in poglej! Več o župniji 
v reportaži v eni prihodnjih Družin.  

IVO ŽAJDELA

se udeležili slovesne maše in se pridružili 
telovski procesiji od stolnice do Mariji-
ne cerkve na Prešernovi ulici, po evha-
ristični pobožnosti z blagoslovom pa so 
predstavniki ekip iz rok škofa Lipovška 
prejeli pokal – podobo fatimske Matere 
božje, različne velikosti, kot je ustre-
zalo doseženemu mestu – in posebno 
priznanje. Celjsko telovsko procesijo so 
zaznamovali še pevski zbori iz celjskih 
župnij, pihalne godbe s Svetine, Nove 
Cerkve in nemškega mesta Marburga 
(ob reki Lahn) s svojimi gosti ter celjska 
srednjeveška skupina. Z besedami škofa, 
naj bi verni pričevali, »da je Jezus z nami 
ne samo v varnem zavetju cerkva in sve-
tišč, ampak tudi sredi življenja, tam, kjer 
se živi, uresničuje evangelij, gradi božje 
kraljestvo«.  

J. Pt. 

V soboto, 10. junija, je bil v cerkvi 
Marijinega oznanjenja v Veleso-
vem že četrti Marijin dan v orga-
nizaciji Društva Mir in domačega 
župnika Slavka Kalana. Zbralo se 
je blizu petsto romarjev iz vse 
Slovenije. V dopoldanskem delu 
smo molili dva dela rožnega ven-
ca in poslušali Marijina sporočila 
iz Medžugorja, sledila je molitev 
k Svetemu Duhu in péte litanije 
Matere Božje. Ubrano in lepo je 
bogoslužje zaljšal domači pevski 
zbor. Somaševanje štirih duhovnikov je vodil duhovni vodja Društva Mir Primož Kre-
čič. V zahvalo za štiriletno sodelovanje mu je predsednik Društva Franc Pavlovčič iz-
ročil v knjigo vezane zadnje štiri letnike revije Mir. V pridigi se je dr. Krečič ozrl na 
Marijo, ki je Mati, in Njena največja želja je klic k spreobrnjenju. »Narod, ki bo imel 
rad Marijo, bo preživel,« je poudaril. Po maši je vodil molitev za ozdravljenje. Številni 
romarji so se spovedali, saj so bili, hvala Bogu, trije spovedniki. Gostja Marija Dugan-
džić iz Medžugorja je pričevala, pa tudi prosila za molitev, da bi bili tisti, ki živijo in 
delajo v Medžugorju, zvesti Bogu in Mariji do konca življenja. Češčenje Najsvetejšega 
je z globokimi mislimi lepo vodil p. Ambrož Mušič.  Marta Ciraj

4. Marijin dan v Velesovem


