biserno Sveto mašo sem v tihem pa lepo opravil. V kapeli sem se
hotel Bogu zahvaliti za toliko milosti. Pa je g. opat (dr. Avguštin
Kostelec — op.p.) sam prišel k maši, g. Gorazd in g. Dominik sta mi
asistirala, bratje so koralno z mano maševali in nazadnje sem zapel
Tebe Boga hvalimo. Vsi smo bili veseli in svečane volje. Opoldne nas
je združil g. opat pri kosilu…” Predvsem se je razveselil ob srečanjih s svojimi nekdanjimi župljani. “…Kramarjeva dva junaka (g.
Andrej in g. Rafko Šuštar — op.p.) sta prišla osebno in naredila
prav dober vtis…” je zapisal konec poletja 1947 in nadaljeval
“…včeraj sta prišli z vozilom Sirnikova Pepca in Pepca Ježarjeva…”
Zadnja leta svojega zemeljskega življenja je skrušen in upehan od
bolezni v samoti stiške opatijske knjižnice razmišljal o svoji
prehojeni poti. “…Svoje nekdanje farane pa prosim: bodite edini in
pošteni. Vse boste zmogli z Božjo pomočjo! Vedite, da sem Vas
prav učil…” so prošnje gospoda Lesarja iz katerih veje tudi
neizogibno slovo od zemeljskega, ko zapiše “…Ta zavest osrečuje
moj konec. Odmaknjen v tej samoti molim za Vas in se pripravljam
na smrt. Jaz počasi ugasujem in kašljam. Sedaj je gorko, pa prišel
bo mraz…” Neizogibni konec, a tudi nov začetek, je prišel v torek
14. XII. 1948, ko je ob 18. uri v cistercijanski opatiji v Stični v 88.
letu starosti umrl biseromašnik, gospod Janez Lesar, župnik v
pokoju. V Šmartno pod Šmarno goro je bil prepeljan 16. XII. in
dan kasneje ga je g. Franc Verce, prodekan in župnik v Sostrem
pokopal na tukajšnjem pokopališču.
“…Le kdor zaupa na Boga,
premaga težave življenja.
Tako tudi ve, da je Bog z njim.
To ga ohrani na pravi poti.
On služi Bogu. To je naša
dolžnost. Zaupajmo
Vsemogočnemu, Njega ni še
nobeden premagal…”
Te njegove misli — zapisane v pismu z dne 27. XI. 1946 — naj
bodo vodilo nam in našim zanamcem.
Šmartno pod Šmarno goro, decembra 1998

dr. Jurij Šilc in France Lesar

Ob 50. obletnici smrti biseromašnika g. Janeza Lésarja

»Vedite, da sem Vas prav učil …«

V

ponedeljek, 14.
XII. 1998, mineva natanko
petdeset let, ko
je Gospod poklical v večno
kraljestvo svojega zvestega služabnika, častitljivega gospoda biseromašnika Janeza Lesarja,
župnika v pokoju. Gospod
Lesar se je rodil 24. VII.
1861 očetu Janezu in
materi Franji Zobec v
Jurjevici pri Ribnici na
Dolenjskem. V kmečki
družini z desetimi otroki je
bil sicer tretjerojenec,
vendar najstarejši sin,
tako da je moral v otroštvu poprijeti tudi za težka kmečka dela. To je bil
čas, ko so čitalnice, tabori
ter različna kulturna društva širom po deželi budile narodno zavest in
spodbujale k narodni pripadnosti. Katoliška duhovščina je bila pomemben steber narodnega življenja. Mladi Janez se jim je pridružil,
tako kot njegova sorodnika Anton in Jožef Lesar. Duhovnik Anton
Lesar (1824–1873, sorodnik po dedu Jožefu) je bil vodilni
Slovenske Matice, prevajalec Sv. Pisma in je leta 1863 izdal prvo
slovensko Liturgiko ter pripravil prvo pisno zgodovino ribniške

doline. Prelat dr. Jožef Lesar (1858–1931, sorodnik po pradedu
Gregorju) je bil profesor na teološki fakulteti, apostolski
protonotar, protektor bogoslovnega semenišča in odbornik
Slovenske Matice. Bil je tudi avtor številnih knjig, če omenimo le
Zgodovino Alojzijišča iz leta 1896 ter Berila in Evangelije, ki jih je
izdal leta 1912.
Po končani maturi je Janez Lesar študiral bogoslovje v Ljubljani
in bil tudi sošolec gospoda Andreja Česnja iz Tacna. O tem je
ohranjeno pismo, ki ga je pisal 27. X. 1945. “...Včeraj sem dobil
hude novice…” piše in nadaljuje “…sporočilo, da sta pretekli teden
umrla dva moja součenca: častitljivi gospod župnik Andrej Česenj –
Guzijev iz Tacna in častitljivi gospod župnik Ignacij Zupanc iz
Predoselj. Ostal je živ od 48 součencev sam častiti g. dekan Hladnik
v Št. Vidu pri Stični. Sama sva ostala…”
Po končanem tretjem letu bogoslovja je g. Janez Lesar 21. VII.
1886 prejel mašniško posvečenje in 8. VIII. 1886 bral novo mašo v
Ribnici. Naslednje leto, 1. VII. 1887, je nastopil svojo duhovno
službo kot kaplan v Dobrepolju. Nato je bil kaplan na
notranjskem, najprej od 16. IV. 1888 v Trnovem, nato pa od 21.
VIII. 1891 v Slavini.
Na sv. Matevža dan leta 1894 je prišel v župnijo Peče pri
Moravčah kjer je bil najprej štiri mesece župni upravitelj, in sicer
do 15. I. naslednjega leta, ko je bil imenovan za župnika in
šolskega inšpektorja. Čakalo ga je v Pečah ogromno dela, kajti
župnija, ki jo je nasledil po župniku g. Jožefu Preši, je bilo v dokaj
slabem stanju. Vrh tega je prišel o Veliki noči leta 1895 še
strahoviti ljubljanski potres, ki je močno poškodoval tudi cerkev
Sv. Jerneja in župnišče v Pečah. Kot piše kronika, se je v cerkvi
udrl obok in zrahljal se je zvonik, da je celo leto bilo brez zvonenja.
Od države je pridobil g. Lesar 3.200 florintov podpore in se takoj
lotil popravila. Ni pa se zadovoljil samo s popravilom, temveč je
napravil v cerkvi tudi veliko novega — nove klopi, nove orgle, ki so
stale 900 florintov ter kip lurške Matere Božje, kateri je bil
blagoslovljen 2. VI. 1897 in so peški fantje in dekleta zložili zanj 60
florintov. Leta 1898 je razširil pokopališče in napravil novo ograjo.
V tem času je prenovil tudi vse oltarje v cerkvi in prižnico.
Poskrbel je faranom tudi za sveti misijon, ki se je obhajal v
adventu leta 1897 med 15. in 23. XII. Kmalu po prelomu stoletja
je uredil tudi nadarbino s tem, da je poklical geometra, določil
meje nadarbinskega posestva in dal postaviti mejnike. O tem

zatem požgana, tako kot še veliko drugih domačij v Jurjevici, —
odšel v častitljivo, tedaj že preko 800 let staro, cistercijansko
opatijo v Stično.

Grozote vojne so ga močno prizadele. “…Sedaj je mogoče kako
domačo besedo sporočiti…” je zapisal ob Sv. Miklavžu leta 1944 in
tako nadaljeval: “…Bog mi da zdravja, da nosim 84 let star pezo
vojnega življenja. Zaupajmo v božjo previdnost, ki nas ljubi. Le ljudje
tega ne razumejo. Prosimo
Boga, da se ljudje spokore!…” Spet drugje se je
potožil: “…Opešal sem hudo.
Sicer sem zdrav ali starost 84
let me tlači. Mraz je vedno
večji. Kaj bo, ko strgam staro
obleko?…” Konec vojne pa
mu je prinesel tudi trenutke
radosti. Na dan svojega
godovnega patrona Janeza
Obglavljenega, tj. 29. VIII.
1946, je v kapeli cistercijanske opatije v Stični
daroval biserno Sveto mašo. Dan potem je takole zapisal: “…Tudi

prijatelje. — Toži se mi po nekdanjem farnem delu in čutim, da sem
sam. Najbolj sem srečen pred tabernakljem…” in nadaljuje
“…Pozdrav g. Dežmanu (g. Janez Dežman je bil župnijski
upravitelj v letih 1941–46 — op.p.) in zahvalo za tolike žrtve.
Gospodu Macarolu (nadučitelj Josip Macarol — op.p.) pa čestitam,
da more zopet delati, naj reši moje uboge krščence…” In v drugem
pismu, ko piše: “…Prejel sem Tvoje poročilo, da ste na Martinovo
nedeljo (leta 1946 — op.p.) imeli novega župnika in da se je dobro
odrezal častitljivi g. Karl Šparhakl. On dobro pozna Šmartin in bo
lahko veliko dobrega storil tam kjer so vse moje delovanje 35-tih let
do kraja uničili. To me tako boli,” žalostno zaključuje, “da bi bil do
smrti užaljen, ko bi to videl…”
Starejšim
ostajajo v spominu
vsakodnevni sprehodi — med katerimi je bral brevir
— in, katerim se je
le redko odrekel.
“…Organizem
je
opešal,” je v svojem 86. letu nekje
zapisal, “le še eno
uro
zdržim
na
sprehodu. Duh še
dela, študiram, meditiram, molim…” Prav tako se ga prenekateri še
dandanes spominjajo po njegovih nepozabnih in znamenitih
‘ciganskih vampih’ s katerimi je ob pomoči palice pokaral šolarje
za njihovo neznanje pri verouku.
Ko se je — po cvetni nedelji — aprila leta 1941 v šmarskem
župnišču naselila nemška policija, je doživel drugi ‘velikonočni
potres’. Nemci so na župnijskem vrtu sežgali njegove knjige in
arhive ter tedaj 80 letnega gospoda Lesarja izselili; najprej v
Mengeš, nato pa v Slavonsko Požego na Hrvaško. Od tu se je leta
1942 vrnil v rodno vas Jurjevico, kjer je takrat gospodaril njegov
nečak Franc, sin pokojnega brata Antona. Kot se spominja danes
84 letna nečakinja Ivana, so gospod vsakodnevno maševali v
cerkvi Sv. Križa, streljaj daleč od domače hiše. Po nekaj mesecih je
— nevedoč, da zadnjič vidi svojo domačo hišo, ki je bila kmalu

priča ohranjeni zapisnik, ki ga je g. Lesar lastnoročno napisal dne
21. IX. 1901. Zapisnik govori kako je c.kr. zemljemerec blg. Janez
Lušin iz Ljubljane premeril in v navzočnosti podpisanih postavil
kamnoseške mejnike na važnejših mestih župne nadarbine. Z
njegovo izmero so vsi soglašali, z izjemo enega, ki je soglašal le
tam, kjer je bilo zanj dobro. Namreč slednji, bi moral del zemljišča
povrniti župni nadarbini, a se ni strinjal in je med merjenjem
odšel. Kot piše v noti k zapisniku, so kasneje ob postavljanju
mejnikov na spornem mestu našli globoko zakopan star mejnik,
tako da potem tudi ta mejaš ni več nasprotoval meji. Leta 1905 je
v Pečah ustanovil tudi Marijino družbo katere širjenje je v tistem
času spodbujal premilostni gospod knezoškof dr. Anton
Bonaventura Jeglič. O
njenem delovanju je skrbno pisal kroniko, ki je še
vedno ohranjena. V njej je
oktobra 1905 ob odhodu
iz Peč zapisal: “Sedaj pa
tudi
tukaj
priporočim
Marijino družbo častitim
gospodom
naslednikom
(njegov neposredni naslednik v Pečah je bil župnik
g. Jožef Žagar — op.p.).
Veliko se vam obeta od nje
in se obilno poplača v bodočnosti…” In čisto na
koncu še pristavil: “Še na
smrtni postelji mi bo v
tolažbo, da sem se trudil
zanjo. In z mislimi Detetu
nam zdaj — Marija še sveti
blagoslov podaj! Z Bogom!”
Po uspešnem pastirjevanju v Pečah je odšel za
župnika v Šmartno pod
Šmarno goro, kjer je bil
kanonično umeščen dne 4. X. 1905. Tu, kjer je nasledil rajnkega
župnika g. Jakoba Strupija in predhodnika g. Mihaela Trčka ter g.

Antona Namreta, je pastirsko službo
opravljal skoraj 36 let, vse do pomladi
leta 1941. Kmalu po njegovem prihodu,
tj. 10. VI. 1906, je v prisotnosti g. prof.
Antona Jarca iz kn. šk. zavodov,
nadučitelja g. Franca Lavtižarja in njegove soproge Franje ter šoloobvezne
mladine, blagoslovi šolsko zastavo. Ob
tej priliki je vsem udeležencem razdelil
podobice z napisom: Spomin na
slovestnost blagoslovljenja nove šolske
zastave v Šmartnu pod Šmarno goro,
10./VI. 1906. Prav ta dan je prejelo prvo
sveto obhajilo tudi 46 šolskih otrok, ki
so se ob ¾ na 6 zbrali v šoli ter se v
slovesnem sprevodu podali v cerkev,
kjer so slovesno prvikrat pristopili k
mizi Gospodovi. Po maši so bili v župnišču pogoščeni. Ko se je 25.
II. 1911 šolska mladina poslovila od nadučitelja Lavtižarja, se je g.
župnik Janez Lesar, ki je tudi prisotoval slovestnosti, v izbranih
besedah zahvalil gospodu
nadučitelju za uspešno
delovanje na tej šoli
oziroma v tem kraju ter
mu zaželel enak uspeh in
srečo na novem službenem kraju. Še posebej se
mu je zahvalil za poučevanje cerkvenega petja.
Dne 24. IX. 1912 so
obhajali Slomškovo slovesnost. Ob 8. uri je bila
šolska Sv. maša, po Sv.
maši pa v lepo okrašeni šolski sobi še govora g. nadučitelja
Andreja Vilfana in g. župnika Janeza Lesarja. V tistih časih — in
tudi kasneje do začetka bratomorne vojne leta 1941 — se je šolsko
leto začelo okrog 15. septembra s slovesnim bogoslužjem in
klicanjem Sv. Duha, katerega so se pod nadzorstvom učiteljstva
udeležili vsi šoloobvezni otroci. Šolska Sv. spoved in obhajilo je bilo
trikrat na leto: za Božič, Veliko noč in za sklep šolskega leta

— okrog 15. julija. Šolarji in učitelji so se s šolsko zastavo
udeleževali tudi velikosobotne vstajenjske procesije, procesije na
Sv. Rešnje Telo ter vsakoletno obhajali god svojega zavetnika Sv.
Alojzija, ko je bil tudi pouka prost dan. Gospod Lesar je veljal za
natančnega, gorečega, neutrudljivega in strogega, vendar zelo
spoštovanega duhovnika. Župnijskemu delu je bil v celoti predan
in velik pomen je pripisoval tudi verski in siceršnji vzgoji mladine.
Zato ne preseneča, da je gospod
knezoškof
dr. Anton
Bonaventura Jeglič 26. IV. 1915, ob delitvi Svete birme, pohvalil,
da so učenci dobro poučeni v verouku. V njegovem času so imeli v
župniji tudi več misijonov, ki so jih pripravili jezuiti, in sicer leta
1912 med 17. in 24. XI. ter leta 1920 med 18. in 26. I., če
omenimo le dva. V Lesarjevem času se je v župniji dogajalo
marsikaj. Četrtletno je potekal stanovski pouk za matere, delovala
je Marijana družba za dekleta, Marijin vrtec, Orli, izobraževalno
društvo, posojilnica, kmetijsko društvo in strojna zadruga, slednja
pa je, žalibog, že pred prvo svetovno vojno morala v smrt ker ljudje
še niso bili zreli zanjo. Tovrstno življenje je zadnji dve leti I.
svetovne vojne opešalo, saj so bili v dvorani vojaki. Ko so 2. XI.
1918 odšli zadnji Madžari, je bila hiša opustošena in popravilo je
stalo 6.000 kron. Življenje v župniji pa se je, tudi s pomočjo
kaplana Antona Anžiča, počasi normaliziralo. Kmalu nato, 10. X.
1921, je bila ustanovljena Marijini družba za fante. Za
podružnično cerkev Sv. Jurija v Tacnu so 28. VIII. 1922 kupili
300 let star zvon v vrednosti 47.390 kron. V času Lesarjevega
službovanja, in sicer 20. XII. 1934, je prešla iz župnije Mengeš v
župnijo Šmartno pod Šmarno goro tudi vas Rašica. V času
službovanja v Šmartnu pod Šmarno goro je obhajal tudi zlato
mašo, in sicer 13.
julija leta 1937. Njegovo veliko skrb za
župnijo in župljane
potrjujejo besede, ki
jih je kasneje, v letih
1944-47, zapisal v
pismih svojemu nečaku. “…Mislim pa
na Vas vse,” piše
gospod Lesar, “Tvojo
družino in moje ljube

