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Pred manj kot desetimi leti ste se v Šentlambertu od-
ločili, da boste prenovili središče naselja s cerkvijo in 
župnijskimi objekti. Želeli ste poskrbeti za lepši videz 
kraja, izraziti spoštljiv odnos do krajevne dediščine, 
odpraviti določene pomanjkljivosti in starostne rane 
na objektih ter na svojstven način okrepiti vezi med 
prebivalci. Morda je bila vaša namera izzvana tudi z več 
prihajajočimi pomembnimi obletnicami, zagotovo pa 
je v naslednjih letih z njimi sovpadala.

Župnija Šentlambert – od istoimenske krajevne skupnosti je večja za Čolnišče 
iz krajevne skupnosti Kisovec-Loke in manjša za Golče, ki ležijo v svetogorski 
župniji – je namreč leta 2012 praznovala svojo 150-letnico. Pet let za razglasitvijo, 
torej leta 1867, je bila v neoromanskem slogu zgrajena mogočna župnijska cer-
kev sv. Lamberta. Omenjenima visokima jubilejema je lani sledila obletnica še 
precej mlajšega dogodka: pred petdesetimi leti je bilo župnišče namreč preure-
jeno v dom duhovnih vaj, še istega leta je prvič gostilo skupine mladih vernikov.

V publikaciji predstavljena statistika kaže, da med številnimi krajani obstaja vi-
soka pripravljenost žrtvovati čas, znanja in spretnosti ter tudi gradbeni material 
za skupno dobro. Opravljenih je bilo na tisoče prostovoljnih delovnih ur, daro-
vanih je bilo več kot sto kubičnih metrov lesa. Seveda je pri tem pomembnem 
projektu s proračunskimi sredstvi sodelovala tudi občina, za finale pa je gradite-
ljem uspelo dobiti še evropska sredstva, namenjena razvoju podeželja. Krajevna 
skupnost Šentlambert je bila namreč s projektom revitalizacije krajevnega ga-
silskega in župnijskega doma uspešna na razpisu Partnerstva LAS Zasavje, ki je 
prispevalo dobrih petdeset tisoč evrov ali polovico potrebnih sredstev. Prav je, 
da javna sredstva, namenjena razvoju podeželja, dejansko pripomorejo h kako-
vostnejšim bivalnim in delovnim pogojem v okoljih, kjer prebivalci kažejo skrb 
za svoj kraj in pripravljenost sodelovati pri izboljševanju razmer.

Drage krajanke in krajani Šentlamberta,

iskreno čestitam za velike dosežke. Veselim se vaših dosedanjih uspehov in trd-
no verjamem, da boste povsem uresničili tudi ambiciozne načrte.

Matjaž Švagan, župan občine Zagorje ob Savi
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Ko sem leta 2005 prišel za župnika v Kisovec, sem zara-
di umeščenosti v dolino precej pogrešal rodno Gorenj-
sko. Odkar pa sem spomladi 2006 sprejel v soupravo 
župnijo Šentlambert, se to ni več dogajalo. Po dvakrat 
na teden sem se namreč odpeljal v višave k sv. Lam-
bertu, kot bi šel „na vikend“, kakor se nekateri izražajo v 
modernem jeziku. Pokrajina v Šentlambertu mi je bila 
(in mi je še) zelo všeč. Malo manj ste mi bili v začetku 
všeč šentlambertski farani, a sem vas z Božjo pomočjo 

sprejel in tudi vi ste sprejeli mene. Pravzaprav, odkar je Šentlambert leta 2016 
obiskala fatimska Marija ob pripravi na fatimsko stoletnico, sem vas vzljubil brez 
pridržkov.

Za nami je praznovanje pomembnih župnijskih obletnic. Leta 2012 smo obha-
jali 150-letnico župnije Šentlambert, leta 2017 pa 150-letnico župnijske cerkve 
(1867). Upam si reči, da nas je praznovanje prebudilo in močneje povezalo med 
seboj, tako župljane kot tudi krajane, podobno kot se je to zgodilo ob novi maši 
rojaka Izidorja Grošlja leta 2000. V načrtu imamo še slovesnosti, ki nas bodo po 
končanih obnovah povezovale med seboj.

Ko sem prevzel župnijo Šentlambert, sem si v gospodarskem smislu močno že-
lel, da bi prekrili vsaj streho na župnišču in cerkvi. To željo ste mi več kot izpolnili, 
saj ste obnovili vse župnijske objekte: cerkev, župnišče in pastoralni center. Za to 
gre najprej zahvala Andreju Drnovšku, ki si je za vse te obnove zelo prizadeval 
in bil njihova gonilna sila. Hvala tudi vsem, ki ste mu pri tem pomagali. Nekateri 
ste opravili zelo veliko ur prostovoljnega dela, za kar vam lahko povrne samo 
dobri Bog. K lepoti šentlambertske župnije ste pravzaprav prispevali vsi farani, 
vsak na svoj način. Za vse to vam izrekam veliko zahvalo. Zahvala gre tudi Občini 
Zagorje z županom Matjažem Švaganom na čelu. Če bo vse prav, bo pri vseh 
teh obnovah velik delež pristavila tudi Evropa, saj so nam za obnove obljubljena 
evropska sredstva. Prav je, da smo za to hvaležni.

Ko že omenjam Evropo, bi vam vsem faranom res od srca privoščil nekoliko več 
evropskega pogleda na svet, da bi znali na svet pogledati tudi malo širše. Zaradi 
pomanjkanja duhovnikov (in vernikov) bomo prej ali slej tudi v Sloveniji prisilje-
ni v medsebojno povezovanje župnij. To pomeni, da bomo sposobni pogledati 
onkraj meja svoje župnije in narediti tudi kak kilometer več, bodisi za udelež-
bo na sestanku župnijskega pastoralnega sveta bodisi za prejem zakramentov, 
obisk verouka ali maše, če bo treba. Dokler bo mogoče, bomo seveda skupaj sla-
vili Boga v Šentlambertu, sploh zdaj, ko sta cerkev in okolica tako lepo urejeni.
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Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem, ki skrbite za našo župnijo s čiščenjem, 
krašenjem, košenjem trave in drugimi rednimi opravili ter sodelujete pri bo-
goslužju s petjem, orglanjem, branjem beril in tudi drugače. Hvaležen sem tudi 
ključarjem in drugim članom župnijskega pastoralnega sveta za vse te naše 
skupne podvige, saj je v ozadju veliko skritih žrtev. Starosta ključarjev je po vseh 
obnovah rekel, da mu ni žal niti ene ure, ki jo je žrtvoval zanje.

Na vse prebivalce naše župnije, na vse dobrotnike in dobrotnice in na vse, ki 
boste prebirali to knjigo, kličem Božji blagoslov! Naj nam bo prizadevanje naših 
prednikov, o katerih boste brali v tej knjigi, v spodbudo, da bomo s ponosom še 
naprej rasli iz krščanskih korenin ter ohranili svojo krščansko kulturo in identiteto.

Janez Mrak, župnik soupravitelj
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MOLITEV  GRADITELJA

Kamen mi je ožulil roke,

malta razjedla dlani.

Teža sonca, hlad dežja

sta moja spremljevalca.

Od jutra do večera

sopiham, ječim,

zvečer trudno obležim,

da noč izmije bolečine.

Toda ne bom odnehal.

Pred menoj je svetli cilj.

Enkrat boš stala bleščeča,

klicala v nebo

slavo Večnemu,

čast Neminljivemu.

Takrat bo moje srce pelo,

žulji bodo postali zlatniki,

roke vesla, ki zanesljivo vodijo

skozi razburkano valovje

kipečih čutov

v objem discipline,

h kreposti, blagoslovu

zame in prihodnje rodove.

Ko na božji njivi

že davno več ne bo sledi,

da sem obstajal,

ko vsi me bodo pozabili,

On bo še vedno z menoj.

In ti, krasna stavba,

boš iz tedna v teden

vabila v svoje nedrje,

od daleč te bo videti,

še od dlje mogoče

slišati tvoj glas.

Mnogi moji potomci

bodo v tebi našli

mir in tolažbo.

Da, splača se potrpeti,

kljubovati vročini,

mrazu in mokroti.

Tako se boš rodila,

tako te bomo rodili

vsi zagnani garači,

ki sebe použivamo

za božjo čast

in blagor vseh,

ki nas k mizi Zveličarja

zbira sveti Lambert.

Boštjan Grošelj
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NEKAJ DEJSTEV O ŽUPNIJI

Župnija Šentlambert je dobila ime po sv. Lambertu1, ki mu je posvečena žup-
nijska cerkev. Žegnanje je na nedeljo po njegovem godu (17. september). Praz-
nujejo ga v vaseh, ki ne spadajo k podružnicam2. To so: Šentlambert, Senožeti, 
Borje, Jarše, Špital, Požarje, Selišče in Krivica3. Župnija šteje 720 duš4, med njimi 
je okrog 650 katoličanov.

Rednih obiskovalcev nedeljske maše je okrog 80. V šolskem letu 2018/2019 ve-
rouk obiskuje 54 otrok: 21 v Šentlambertu in 33 v Čolniščah. V zadnjih desetih 
letih (2009 – 2018) je bilo v Šentlambertu povprečno podeljenih 5,8 krsta na 
leto. Povprečno je bilo v tem obdobju 6,9 cerkvenega pogreba5 letno.

Župnija na severu meji na Kisovec, na jugu na sotesko reke Save, na vzhodu na 
Zagorje ter na zahodu na Tirno, Golče in kraj Sava. Tako meji na župnije Kisovec, 
Zagorje, Sveta gora (na zahodu), Sava (na jugozahodu) in Polšnik (na jugu). Nje-
no ozemlje je del zagorske občine, pri čemer dve tretjini ležita v KS6 Šentlam-
bert, vzhodna tretjina pa v KS Kisovec-Loke. Teren je v osrednjem delu plano-
tast, na vzhodu, severu in jugu razgibano hribovit, prerezan s suhimi dolinami. 
Svet je precej kraški7. Večinoma mešani gozd pokriva obdelovalno neprivlačna 
zemljišča. Najvišji vrh je Kobiljek (920 m).

1 Sv. Lambert je mučenec. Rodil se je okoli leta 625 v Maastrichtu (današnja Nizozemska), umrl pa 
17. septembra 705 v Liegeu (današnja Belgija). Izhajal je iz premožne in ugledne frankovske družine. 
Leta 670 je bil izvoljen za naslednika umorjenega škofa Teodarda, svojega strica in učitelja. Škofijski 
sedež je prenesel iz Maastrichta v Liège. Po smrti kralja Hilderika II. so Lamberta za sedem let izgnali 
v benediktinski samostan Stablo, od koder se je leta 682 smel vrniti v svojo škofijo. Odlikoval se je kot 
kreposten in izobražen mož, v njegovem življenjepisu je omenjeno, da je imel “knežji nastop in se je 
znal odlično vesti”. Predvsem pa je bil zgleden, pobožen in ponižen duhovnik ter skrben voditelj zaupa-
nega mu ljudstva. Veliko časa je preživel tudi na misijonskih potovanjih. Ker je grajal grešno razmerje 
majordoma Pipina z Alpaido, je ta najela morilce, ki so ponoči vdrli v njegovo stanovanje. Sprva se je 
hotel braniti z mečem, nato pa ga je povesil, pokleknil in bil med molitvijo ubit s puščico. Sv. Lambert 
je zavetnik zobozdravnikov in kirurgov, priporočajo se mu tudi ledvični bolniki. Njegovo češčenje se 
je k nam razširilo po zaslugi plemstva, zlasti dedičev sv. Eme Krške. Posvečenih mu je šest cerkva: dve 
župnijski in štiri podružnične.
2 Vasi, ki spadajo k podružnicam, so navedene v poglavju Podružnice.
3 Selišče in Krivica uradno spadata pod Kolk.
4 Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je 1. januarja 2018 na območju župnije Šentlam-
bert prebivalo 722 ljudi (364 moških in 358 žensk).
5 Upoštevani so pogrebi vseh župljanov, tudi tistih, ki so pokopani v Zagorju.
6 Kratica za krajevno skupnost.
7 Najdemo veliko vrtačasto-uvalastih oblik reliefa in brezna. Pred Seliščami je iz smeri Krivice brezno 
Stara lipa, najgloblje doslej odkrito brezno v Zasavju (jamarji so se prebili do globine 138 m). Na sever-
nem robu župnije v bližini zaselka Vodice pa je lepa kraška jama Štangovc, dolga 99 m, kjer živi jamski 
hrošč Anophthalmus ajdovskanus kaplai, ki je svetovna posebnost.
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Prebivalcem omenjenih vasi je vir dohodka služba ali pokojnina, zmanjšuje se 
število tistih, ki se obenem ukvarjajo s kmetovanjem, medtem ko se praktično 
nihče več ne preživlja zgolj s kmetijstvom. Hišna imena: Poznar, Prošt, Birt, Moč-
nik, Podvrh‘k (Šentlambert8); Tomejšek, Papež, Mohor, Vrtačnik, Pečnik, Pavšek, 
Režun, Ocepek, Dular (Senožeti); Matejka, Korpar, Jur (Borje); Smode, Komolčar, 
Dular, Baš, Jurček (Jarše); Slatnar, Ohan, Kav‘c, Hostar (Špital); Pregelj, Drozg, 
Spodnji Požarski, Zgornji Požarski (Požarje); Selišnik, Jamšek, Povše (Selišče in 
Krivica).

POT DO USTANOVITVE ŽUPNIJE

Ozrimo se v zgodovino območja župnije Šentlambert. V srednjem veku je spa-
dalo v pražupnijo Mengeš, ki je nastala v 9. stoletju pod okriljem oglejskega pat-
riarhata. Ko se je leta 1262 iz nje izločil vikariat Vače, je prišlo pod njegovo upra-
vo. Leta 1392 je bila ustanovljena župnija Vače, ki je zajemala tudi podružnice 
Šentlambert, Čolnišče, Jablana in Zavšenik. Kraj Šentlambert se prvič omenja 
leta 1321, medtem ko prva omemba cerkve sv. Lamberta sega v leto 1526, ko 
je v sklopu t. i. turškega davka9 morala izročiti polsrebrn kelih, ki je tehtal pol 
funta, in plačati dva renska goldinarja. Istega leta je bila prvič omenjena tudi 
cerkev Svetega Duha v Zavšeniku10, ki je izročila enak kelih in plačala tri renske 
goldinarje. Kraja Čolnišče in Jablana se prvikrat omenjata leta 1400, cerkvi pa 
sta dobila kasneje kot Šentlambert in Zavšenik.

Župnija Vače je bila do leta 1787 del stiške dekanije11, ki je prvotno spadala v 
oglejski patriarhat, po letu 1751 pa v goriško nadškofijo. Z ustanovitvijo ljubl-
janske nadškofije v letu 1787 sovpada ustanovitev dekanije Vače, kamor je od 
leta 1788 spadal tudi vikariat12 Šentlambert. Naslednica vaške dekanije je leta 

8 Šentlambert je kraj priseljencev, zato je staroselskih imen malo, kajti poleg sedeža župnije je bila do 
50 let nazaj tukaj le peščica zemljiških posestnikov.
9 Ta davek je Habsburška monarhija pobrala, da bi lahko plačala Uskoke v Vojni krajini, ki so branili meje 
pred turškimi vpadi. Uskoki so bili pravoslavni Srbi iz Bosne in katoliški Hrvati iz Dalmacije, Slavonije in 
Hercegovine. Bežali so pred Turki na severozahod v upanju na bolj varno življenje. S seboj so pripeljali 
družine in živino. Vojaške oblasti so podpirale njihovo naselitev, saj so si obetale poceni bojevnike.
10 Zavšenik danes uradno spada pod Kolk.
11 Stiško dekanijo je vodil opat samostana v Stični, ki je bil namestnik oglejskega patriarha oz. kasneje 
goriškega nadškofa.
12 V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je vikariat opredeljen kot “enota, skupina vernikov, ki ima 
stalnega duhovnika in je podrejena župniji“. Drugo ime zanj je „duhovnija“. Vikariat Šentlambert je bil 
podrejen župniji Vače.
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1825 postala dekanija Moravče, v katero je bila po osamosvojitvi vključena tudi 
župnija Šentlambert. Slednja je v letu 1900 postala enota dekanije Šmartno (pri 
Litiji), medtem ko je od leta 1948 del dekanije Zagorje ob Savi.

Vikariat
Dne 22. oktobra 1752 je bila oblikovana ustanovna listina vikariata, ki je bila 
potrjena 18. aprila 1754. Razlog za njegovo ustanovitev je bila oddaljenost teh 
krajev od župnijske cerkve na Vačah, dodatna oteževalna okoliščina za tukajšnje 
vernike pa so bile slabe poti. Za delovanje vikariata je bil potreben vikar. Za nje-
govo vzdrževanje je vaški župnik zagotovil 2.000 goldinarjev, ki jih je prispevala 
rodbina Dobravec (Guterer) z Vač. Obresti od tega zneska so predstavljale vi-
karjeve prihodke. Vikar je domoval v stavbi, ki je ob ustanovitvi župnije postala 
župnišče.

Potrebi po vikariatu je botrovalo še eno dejstvo. Šentlambertski ključarji so se 
ob vizitaciji stiškega opata na Vačah 29. junija 1728 pritožili, da vaški kaplan 
premalo skrbi za Šentlambert. Krščeval je namreč samo takrat, kadar je imel na 
tem območju kakšen opravek. Plod pritožbe je bil sklep, da se novorojenčke iz 
družin, ki imajo pravico do pokopa na pokopališču v Šentlambertu, pravočasno 
krsti pri šentlambertskem krstnem kamnu. Starši, ki omenjene pravice niso ime-
li, pa so bili dolžni prinašati otroke h krstu na Vače. Po ustanovitvi vikariata se je 
začelo vse otroke krščevati v Šentlambertu13.

Župnija
Sredi 19. stoletja se je število prebivalcev na območju vikariata Šentlambert 
povečalo, tako da so se pojavila razmišljanja o formiranju samostojne župnije. 
Seme je padlo na plodna tla, tako da je bila 25. oktobra 1862 uradno potrjena 
ustanovitev župnije Šentlambert. Vse potrebno za ta zgodovinski korak je opra-
vil dotedanji vikar Anton Umek, ki je zatem nadaljeval delo kot prvi šentlam-
bertski župnik. Župnija je imela iste podružnice kot danes. Omenjeni status so 
ohranile podružnice sv. Miklavža v Čolniščah, sv. Križa v Jablani in Svetega Duha 
v Zavšeniku, edina razlika je bila, da so bile sedaj mnogo bliže župnijskemu 
središču kot v času, ko so spadale pod župnijo Vače. Takoj po ustanovitvi župnije 
so se v Šentlambertu začele priprave na zidavo nove, večje cerkve.

13 Pri vikariatu je bila tudi ustanova za preskrbo tržaških najdenčkov.
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ŽUPNIJSKA CERKEV

Župnijska cerkev sv. Lamberta v Šentlambertu je bila po načrtih stavbenika 
Francesca Faleschinija dograjena leta 1867. Orgle je leta 1872 izdelal Janez Man-
dlin, orglar iz Trebnjega. Stenske slike iz leta 1878 so delo Janeza Šubica14. Po 
prvotnih skicah bi morala imeti cerkev dva zvonika, vendar so se na koncu od-
ločili za enega. Zgradili so ga tako, da so deloma porušili zvonik prejšnje cerkve 
in ga nadzidali do sedanje višine. Mejo med prejšnjim zvonikom in nadzidavo 
je v notranjosti zvonika mogoče opaziti v višini kora. Zunanja oblika cerkve je 
ostala enaka do danes, podobno velja za ključne notranje elemente, zato si jih 
pobliže oglejmo.

14 Poleg fresk je poskrbel tudi za izdelavo oltarjev in velike večine oltarnih kipov.

Pogled, ki se odpre verniku po vstopu v 
župnijsko cerkev v Šentlambertu.

 Idejna skica sedanje cerkve v 
Šentlambertu.

Kor z orglami.
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Osrednja figura glavnega oltarja, izdelanega v ne-
oromanskem15 slogu,  je kip sv. Lamberta, ki mu 
dva angela držita njegove atribute – škofovsko 
palico, mitro in knjigo. Na njegovi desni strani, 
gledano iz ladje, sta kipa sv. Martina in sv. Antona 
Puščavnika16. Levo od njega sta kipa sv. Alberta in 
sv. Jakoba Starejšega17. Nad levo nišo stoji kip ale-
gorije upanja (s sidrom), nad desno kip alegorije 
vere (s kelihom). V višini loka glavne niše klečita 
dva angela adoratorja18, nad to nišo pa je podoba 
alegorije ljubezni (žrtveno jagnje). Oltar je okra-
šen s stilizirano motiviko vinske trte.

Desni stranski oltar je posvečen sv. Frančišku Ksa-
verju19. Levo od njegovega kipa, gledano proti 
njemu, je kip sv. Sebastijana, desno kip sv. Roka. 
Nad glavno nišo je slika sv. Notburge, ki jo v isti vi-
šini spremljata angela. Oltar ima tudi tabernakelj 
in „Božji grob“.

Levi stranski oltar, ki je enake oblike in dimenzij kot 
desni, je posvečen Rožnovenski Materi Božji20. Ob 
njenem kipu sta kipa njenih staršev, torej sv. Joa-
hima (desno) in sv. Ane (levo). Nad glavno nišo je 
slika sv. Štefana, ki jo v isti višini spremljata angela.

15 Neoromanski slog se je uveljavil v sredini 19. stoletja, iz česar lahko sklepamo, da je glavni oltar star 
toliko kot sedanja cerkev.
16 Netipična upodobitev, saj je pri tem kipu atribut sv. Antona Puščavnika samo značilna palica v obliki 
črke T.
17 Romarska palica sv. Jakoba Starejšega je prislonjena ob kip sv. Alberta, medtem ko križ v desni roki 
sv. Jakoba Starejšega ni njegov atribut. Pri prenovah oltarjev je rado prihajalo do zamenjav premičnih 
atributov. Kot kaže, se je to zgodilo tudi v tem primeru.
18 Ta dva angela sta izdelana v baročnem slogu, tako da sta starejša od oltarja. Zelo verjetno sta stala 
že na prejšnjem glavnem oltarju.
19 V stari cerkvi je bil posvečen sv. Sebastijanu.
20 V stari cerkvi je bil posvečen sv. Mariji Magdaleni.

Glavni oltar sv. Lamberta.

Stranski Frančiškov oltar.

Stranski Marijin oltar.
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Freske na stropu kupole prikazujejo kamenjanje sv. Štefana (desno), preganjan-
je prvih kristjanov (zgoraj), sv. Frančiška Ksaverja v misijonih v jugovzhodni Aziji 
(levo) in kronanje Device Marije v nebesih (spodaj). Na vogalih kupole so freske 
evangelistov sv. Luke (zgoraj levo), sv. Marka (spodaj levo), sv. Janeza (spodaj 
desno) in sv. Mateja (zgoraj desno). Na stropu prezbiterija je freska treh angelov, 
ki spremljajo sv. Lamberta v nebesa.

KRONOLOGIJA VZDRŽEVANJA ŽUPNIJSKIH 
OBJEKTOV V ŠENTLAMBERTU

Prvi pisec Kronike župnije Št. Lambert21, župnik Jožef Plantarič22, se je takoj po 
prihodu v Šentlambert lotil dela23. Že decembra 1901 je bil narejen lesen tlak 
v cerkvi, naslednje leto zamenjana okna v župnišču, ki je bilo tudi prebeljeno. 
Zakristija je dobila nova tla, dozidana sta bila hlev in kokošnjak. Leta 1903 so 
obrnili zvonove, ki so dobili novo nosilno konstrukcijo, postavljena je bila spo-
vednica na moški strani24. Prebarvali so streho cerkvenega zvonika in cerkvena 
vrata, na novo je bilo prekrito cerkvenišče25. Kupljen je bil križ za procesije in po-
kopališki križ26. V letu 1904 so bila obnovitvena dela v znamenju obhajanja 50. 

21 Po 2. svetovni vojni se je ime kraja in župnije začelo pisati z eno besedo, tj. “Šentlambert” namesto 
“Št. Lambert”.
22 Kroniko je začel pisati ob nastopu službe leta 1901.
23 V tem poglavju so zajeta izključno dela na župnijskih objektih v Šentlambertu, saj so dela na podruž-
nicah opisana v ločenih poglavjih, posvečenih posameznim podružnicam.
24 Moška stran je desna stran cerkve, gledano proti glavnemu oltarju.
25 Drug izraz za mežnarijo.
26 Pokopališki križ je bil blagoslovljen za veliko noč 1904.

Kupola cerkvene ladje. Freska na stropu prezbiterija.
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jubileja razglasitve dogme o brezmadežnem spočetju Device Marije27. Izvedli so 
popravila na cerkveni stavbi in prebelili tako njeno zunanjščino kot notranjšči-
no. Pod cerkvena okna so namestili žlebove, prenovili stranska oltarja, vključno 
s tabernakljem na oltarju sv. Frančiška. Obnovili so tudi tabernakelj na glavnem 
oltarju in prestol sv. Lamberta. V župnišču so preslikali tri sobe v 1. nadstropju, 
eno sobo v pritličju, vežo in kuhinjo.

Leta 1905 je bil obokan živinski hlev in izvedeno popravilo vodnjakov, naslednje 
leto pa je bila popravljena cerkvena ura. V letu 1909 je mojster Milavec iz Ljubl-
jane poskrbel za temeljito renoviranje orgel. Čez tri leta je bil položen tlak v veži 
in kuhinji župnišča, zakristija je dobila novo streho iz pocinjene pločevine, pri 
cerkvenišču so bile narejene stopnice. Leta 1913 je sledilo popravilo kapnice, 
ki je bila po novem betonska. Leto kasneje so se lotili prekritja slamnatega dela 
strehe na gospodarskem poslopju, tako da je bila slama v celoti zamenjana z 
opečno kritino. Dokončali so tudi gnojnično jamo pri hlevu in popravili tlak pri 
svinjakih. Med 1. svetovno vojno in takoj po njej je večje vzdrževanje župnijskih 
objektov zamrlo. Znova je oživelo v letu 1923, ko so popravili cerkveno streho 
in jo opremili z nekaj dodatnimi žlebovi, popravila je bila deležna tudi streha 
župnišča. Novo podobo je dobil kip sv. Frančiška v niši stranskega oltarja in kipa 
obeh angelov ob tabernaklju. Naslednje leto so popravili uro v zvoniku. Leta 
1925 so bile izdelane nove vrvi za cerkveno uro in popravljena okna v župnišču.

Ko je čez dve leti za župnika prišel Karel Rupnik, je bila cerkvena streha v slabem 
stanju, sploh zaskrbljujoče je bilo stanje strehe zvonika. Za slednjo so poskrbeli 
v letu 1928, ko so delno prenovili ostrešje in zamenjali kritino. Istega leta so v 
cerkvenišču vzidali nova okna. Leta 1929 so prebelili pritličje župnišča in v kleti 
vzidali nova okna, impregnirali so vrata župnišča in oboje cerkvenih vrat. Streho 
na cerkvi so zakrpali s staro kritino (škriljem), ki so jo lomili v Dolskem, poleg 
tega so izvedli potrebna kleparska dela. Dve leti kasneje so kljub težkim časom 
svetovne gospodarske krize28 zaključili temeljito obnovo cerkvenega ostrešja, 
čemur je sledilo prekritje z novim škriljem. Menjave kritine je bil deležen tudi ko-
zolec. V letu 1936 so prebelili zunanjščino cerkve, medtem ko so čez dve leti pre-

27 Jubilej so počastili na dan žegnanja s somaševanjem šestih duhovnikov. Kot zanimivost velja omeniti, 
da sta na župnikov poziv dva orožnika preprečila glasbo v gostilni in s tem zabavo, ki je vselej privedla 
do pretepov. Kronist zapiše, da je morala do tega leta “ob žegnanju teči kri, drugače bi se god mučenca 
sv. Lamberta ne proslavil dostojno”.
28 Rudarji so izgubljali službo, cene so rasle, hkrati se je poslabšal položaj kmetov. To je spravilo v težave 
hranilnico in posojilnico, nad katero je bdel župnik in je dotlej uspešno poslovala. Očitna posledica je 
bila, da ljudem ni mogla izplačevati njihovih prihrankov. Stanje se je delno izboljšalo leta 1935, med-
tem ko se je dokončno normaliziralo dve leti kasneje. Toda ob nemški okupaciji leta 1941 so prihranki 
zopet propadli.
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barvali pločevinasto streho cerkvenega zvonika. Obenem so popravili ostrešje 
župnišča in namestili novo kritino.

Med 2. svetovno vojno so župnijski objekti v Šentlambertu plačali visok davek. 
Z izjemo cerkve, kapele sv. Cirila in Metoda ter cerkvenišča so bili uničeni v ogn-
jenih zubljih. Najprej je v času od 20. do 24. junija 1943 pogorelo župnišče, ki so 
ga „preventivno“ požgali partizani. Svoje delo so dokončali 16. junija 1944, ko je 
ogenj pogoltnil še hlev, kozolec in ostala gospodarska poslopja.

Za prvih 20 let po 2. svetovni vojni ni kroniških zapisov, znano je le, da je bil leta 
1961 obnovljen glavni oltar župnijske cerkve. Živahnejše dogajanje se je pričelo 
jeseni 1967, ko so Šentlambert obiskali nadškof Jože Pogačnik, škof Stanislav 
Lenič, rektor velikega semenišča dr. Janez Oražem in msgr. Anton Smerkolj29, da 
bi preučili možnost preureditve razpadlega župnišča v dom duhovnih vaj. Pro-
jekt je dobil zeleno luč. Načrte je izdelal arhitekt Janez Fürst, vsa dela in material 
pa je financirala ljubljanska nadškofija. Naslednje leto je bila stavba, v kateri je 
bilo prostora za 40 oseb, predana svojemu namenu30 in že sprejela tri skupine31.

29 Tistega leta je zapustil mesto zagorskega župnika in dekana ter postal stolni župnik in kanonik v 
Ljubljani.
30 Dne 2. avgusta 1968 je prenovljeno župnišče blagoslovil nadškof Pogačnik. Bil je prvi petek, a cerkev 
je bila polna kot ob večjih praznikih.
31 Prvi uporabniki so bili gojenci vipavske gimnazije, malosemeniščniki iz Ljubljane in dekleta iz Zagorja. 
V naslednjih letih se je pester utrip nadaljeval, saj se je letno zvrstilo do 12 (leta 1971) duhovnih vaj in 
podobnih dogodkov z udeleženci z vseh koncev ljubljanske nadškofije. V obnovljenem župnišču se je 
začel odvijati tudi reden verouk za otroke iz župnije Šentlambert. Dotlej se je v povojnem času verouk 
najprej poučeval v cerkvi, potem v zasilni učilnici, urejeni v sobi nad zakristijo, sledilo je še nekaj let 
verouka v delno obnovljenem župnišču.

Župnišče tik pred 2. svetovno vojno.
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V letu 1969 so prepleskali notranjščino cerkve, prebarvali streho zvonika in plo-
čevinasto streho nad zakristijo. Leta 1970 je bila na novo urejena vodovodna 
inštalacija v župnišču, kjer je bilo napeljano tudi centralno ogrevanje. Cerkev je 
bila opremljena z novimi žlebovi, tapecirane so bile cerkvene klopi in preureje-
na krstilnica, kar je omogočilo primerno krščevanje tudi med mašo. V letu 1972 
so orgle praznovale 100-letnico, zato so jih zaupali mojstru Jenku iz Ljubljane. 
Popravil je eno piščal in manual32 ter vgradil elektromotor za pogon meha33. 
Narejeni so bili železni okvirji za cerkvena okna, ki so odtlej dvojna, da se omili 
zimski mraz. Največje delo pa je bila preureditev prezbiterija34. Odstranili so ob-
hajilno mizo, naredili daritveni oltar in ambon35, položili tlak iz ploščic umetne-
ga marmorja36. Prezbiterij je v novi podobi zasijal do jeseni37. Leto 1975 je bilo 
v znamenju temeljite obnove cerkvene fasade, ki jo je sofinancirala ljubljanska 
nadškofija38. Naslednje leto je cerkev dobila še novo spovednico.

32 Ročna klaviatura, imenovana tudi (pod)prstnik.
33 Prvih 100 let so meh poganjali ročno.
34 Načrt za novi prezbiterij je izdelal arhitekt Ivan Bergant iz Ljubljane.
35 Del cerkve, namenjen besednemu bogoslužju.
36 Tlak v prezbiteriju je bil sicer popolnoma dokončan dve leti kasneje.
37 Slovesna posvetitev novega daritvenega oltarja je bila 24. septembra 1972. Opravil jo je škof Sta-
nislav Lenič ob navzočnosti 20 duhovnikov. Slavje je bilo namreč združeno z birmo.
38 Na dan žegnanja jo je blagoslovil nadškof Pogačnik, ki je tudi vodil zahvalno mašo.

Župnišče po preureditvi v dom duhovnih vaj leta 1968.
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Šentlambert leta 1971.

Notranjščina cerkve v Šentlambertu leta 1971.
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Za zadnjih 40 let so kroniški zapiski zelo skopi, zato se bo glavna vzdrževalna 
in obnovitvena dela navedlo pretežno po spominu župljanov, ki so pri njih 
sodelovali. Edini kroniški zapis, ki se nanaša na to poglavje, je iz leta 1986, ko 
so bila prebarvana glavna in zakristijska vrata cerkve ter v garažah39 položena 
vodovodna inštalacija in tlak. V 80. letih sta bila prepleskani tudi strehi zvoni-
ka in zakristije, obnovljena je bila fasada kapele sv. Cirila in Metoda, v garažah 
vzidana vrata in okna, preurejena zakristija, zamenjana centralna peč na drva, 
medtem ko je bila leta 1990 na novo prekrita cerkvena streha. V 90. letih se je v 
kleti, pritličju, dvorani v prvem nadstropju župnišča položil nov tlak, vključno s 
tlakovanjem stopnišča v prvo nadstropje, zgradile so se nove stopnice v klet, za-
menjala centralna peč in postavili cisterni za kurilno olje, kar je bistveno olajšalo 
kurjenje. Posodobitev sistema ogrevanja je vključevala tudi zamenjavo vseh ra-
diatorjev. Celovito je bila prenovljena kopalnica v pritličju in dodana kopalnica 
v prvem nadstropju, obnovljena je bila kuhinja, kjer so med drugim vzidali nov 
štedilnik na drva ter v celoti zamenjali opremo, posodo in pribor. Župnišče je 
dobilo novo greznico, zamenjana so bila okna v pritličju, prvem in drugem nad-
stropju, ojačani pogradi v drugem nadstropju. Prekrita je bila kapela sv. Cirila in 
Metoda. Pomemben projekt je predstavljala tudi elektrifikacija zvonjenja. Tako 

39 Župnijske garaže so ob koncu 70. let in v zgodnjih 80. letih prejšnjega stoletja zgradili na ruševinah 
požganega župnijskega hleva.

Del gradbenega odra med obnovo fasade na 
župnijski cerkvi maja 1975.

Zbrani pred začetkom zahvalne maše za fasado 
21. septembra 1975.

Pogled s kora proti glavnemu oltarju danes.
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je neslišno prišlo leto 2000, ko se je župnija pripravljala na novomašno slavje40. 
Prebeljena je bila notranjščina cerkve, prenovljene cerkvene klopi, položen tlak 
v zakristiji in zamenjano zakristijsko okno, prebarvana vsa cerkvena vrata. Člani 
domačega gasilskega in športnega društva so poskrbeli za lepši videz glavne-
ga križišča, od koder se cesta odcepi proti cerkvi. V soboto pred novo mašo so 
namreč podrli dve stari stavbi, odstranili ruševine, poravnali teren in ga nasuli 
s peskom.

Večjih obnovitvenih posegov 
na župnijskih objektih potem 
nekaj časa ni bilo, z izjemo te-
meljite prenove orgel, ki jo je 
leta 2005 opravil mojster Ma-
rijan Bukovšek iz Golega Brda 
pri Medvodah. Omeniti velja 
še izdelavo in postavitev no-
vega pokopališkega križa dve 
leti kasneje.

40 Sprejem novomašnika Izidorja Grošlja je bil v soboto 1. julija 2000, naslednji dan pa je bila nova 
maša, na kateri je bilo po neuradnih ocenah navzočih od 1000 do 1500 ljudi od blizu in daleč.

Blagoslovitev novega križa na pokopališču v Šentlambertu ob 
prazniku vseh svetih 2007.

Po 89 letih je bila v Šentlambertu spet nova maša. V Gospodov vinograd je odšel Izidor Grošelj (v sredini).
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Župljani so ponovno stopili skupaj leta 2010, ko so obstoječim garažam nadeli 
začasno teranova fasado, medtem ko so naslednje leto poskrbeli še za zamen-
javo stare salonitne kritine na objektu z novo opečno kritino Creaton, vključno 
z izvedbo sekundarne kritine.

To je bil uvod v obdobje vdihovanja nove podobe vsem župnijskim stavbam, 
ki se je pričel z izvolitvijo novega župnijskega sveta, ključarjev in imenovanjem 
Andreja Drnovška za vodjo obnovitvenih del oz. gospodarja. Ekipa si je zadala 
nalogo, da v naslednjih letih obnovi vse župnijske objekte, ki hkrati predstavl-
jajo središče vasi. Najbolj sta k obnovitvi klicala streha župnijskega doma ter 
zvonik. V letu 2012 se je nabavila nova kritina, vendar se je pri ogledu in sta-
tični presoji obstoječih ostrešij izkazalo, da je na župnijskem domu in zvoniku 
treba zamenjati celotno leseno konstrukcijo, na cerkvi pa izvesti samo manjše 
ojačitve obstoječega ostrešja. Odločili so se pričeti z obnovo zvonika, medtem 
ko so prenovo župnišča sklenili opraviti nazadnje, kar se je kasneje, po uspešni 
prijavi na razpis Partnerstva lokalne akcijske skupine (LAS) Zasavje, izkazalo za 
pravilno odločitev. Tako je bil v letu 2012 celovito renoviran zvonik. Zamenja-
no je bilo celotno leseno ostrešje, križ na vrhu, dodana bakrena kritina, nova 
polkna, preurejen prostor z zvonovi, izvedena nova tankoslojna fasada iz mate-
rialov Rofix ter prebarvane ure41.

41 Obnovitvena dela na zvoniku je 23. septembra 2012, ob praznovanju 150-letnice ustanovitve samo-
stojne župnije, blagoslovil ljubljanski stolni prošt Jože Lap.

Zaključevanje prekrivanja garaž.
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Obnova zvonika.

Stolni prošt Jože Lap med pridigo ob 150-letnici ustanovitve župnije.

Zvonik cerkve v Šentlambertu v novi podobi.
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Leto 2013 je bilo namenjeno 
obnovi preostalega dela cerkve. 
Najprej je prišla na vrsto cerkve-
na streha. Ostrešje so ustrezno 
ojačali, zamenjali vse strešne 
letve in stavbi nadeli novo opeč-
no kritino. Namestili so še nove 
žlebove in opravili druga klepar-
ska dela. To je bila tudi priložnost 
za temeljito čiščenje podstrešja 
nad kupolo ladje in urejanje oko-
lice cerkve z izvedbo tlakovanega 
hodnika za pešce. Piko na i obnovi 
zunanjščine cerkve so postavili z 
izvedbo nove tankoslojne fasade. 
Mislili so tudi na zaščito objekta 
pred nevarnostjo strele, zato so 
namestili strelovod42.

42 Blagoslov obnovljene zunanjščine cerkve je bil 22. septembra 2013.

Med obnovo cerkvene strehe.

Tik pred dokončanjem fasade na župnijski cerkvi.
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Začetek slovesnosti blagoslovitve obnovljene zunanjosti cerkve.
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Delovna vnema ni popustila, ampak se je usmerila v postopno adaptacijo ne-
kdanjih garaž. V pritličju so najprej podrli eno od predelnih sten, položili tlak 
in prostor preuredili za potrebe zbiranja in druženja župljanov, vključno z mož-
nostjo obhajanja maš. Nadstropje so spremenili v bivalni prostor za skavtske 
in druge skupine. Ustrezno so ga izolirali, dodali vse pripadajoče inštalacije in 
opremili z najbolje ohranjenimi posteljami iz župnišča, ki so jim dodali nove 
blazine. Zavarovali so zunanje stopnišče in projekt ob koncu leta 2016 zaokro-
žili z zamenjavo oken in vrat ter novo toplotno izolacijo in tankoslojno fasado. 
Tako je župnija dobila večnamenski pastoralni center. V času njegove gradnje je 
bila prenovljena tudi zunanjščina kapele sv. Cirila in Metoda, ki je bila na novo 
prekrita in ozaljšana z novo fasado. Poleg tega je bila tlakovana pot za dostop 
k pastoralnemu centru in prestavljena oglasna deska. Tik pred praznovanjem 
150-letnice župnijske cerkve43 je bilo leta 2017 še v celoti asfaltirano cerkveno 
dvorišče.

43 Slovesnost je 24. septembra 2017 vodil frančiškanski pater Peter Lavrih, vodja Komisariata za Sveto 
deželo, ki je ob tej priložnosti tudi blagoslovil pastoralni center.

Zbrana množica po maši ob 150-letnici župnijske cerkve.

Blagoslovitev pastoralnega centra je bila združena s praznovanjem 150-letnice župnijske cerkve.
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Obnovljeno Cirilovo znamenje.

V letu 2018 je prišla na vrsto težko pričakovana obnova župnišča. Izvedbo zah-
tevnega zalogaja je omogočil javni razpis za pridobitev evropskih sredstev za 
razvoj podeželja, ki ga je v decembru 2016 objavilo Partnerstvo LAS Zasavje. 
Na podlagi izvedenega postopka 1. javnega poziva za izbor operacij za uresni-
čevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje za obdob-
je 2014 – 2020  je Krajevna skupnost (KS) Šentlambert, Šentlambert 9, 1410 
Zagorje ob Savi skupaj s štirimi partnerji po Odločbi o pravici do sredstev št. 
33152-63/2017/10  z dne 16. 2. 2018 od Ministrstva RS za kmetijstvo, gozdarstvo 
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in prehrano, Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja 
pridobila pravico do sredstev za sofinanciranje izvedbe operacije „Revitalizacija 
javnih objektov Šentlambert“ v višini 56.091,61 EUR verodostojno izkazanih in 
plačanih upravičenih stroškov operacije.

Župnija Šentlambert se je skupaj s KS Šentlambert kot nosilcem operacije in 
s partnerji odločila za revitalizacijo dveh javnih objektov, zgrajenih v pretek-
losti, saj so videli idealne možnosti  za vključitev mladih, kmečkih žensk in 
starejših ter s tem zagotovitev pogojev za delo navedenih ranljivih skupin. V 
vasi Šentlambert je kar devet javnih objektov in z njimi povezanih pripadajočih 
funkcionalnih zemljišč, zato bi radi v okviru operacije zaposlili osebo, ki bi obis-
kovalcem predstavljala te kraje ter hkrati skrbela za vzdrževanje javnih povr-
šin in objektov v KS Šentlambert. Osrednji del vasi sestavljajo javne površine z 
otroškim igriščem okoli cerkve in župnijskega doma ter gasilski dom. Namen 
revitalizacije gasilskega in župnijskega doma v Šentlambertu je bil, da se upo-
rabnikom objektov zagotovijo bolj kakovostni pogoji za delovanje, saj objekta 
nista bila toplotno izolirana, zaradi česar so nastajale velike toplotne izgube pri 
ogrevanju v času kurilne sezone. To je pomenilo večjo porabo energenta, zato 
se objekta nista ogrevala oz. je ogrevanje predstavljalo visoke stroške in nega-
tivno vplivalo na okolje. V sklopu revitalizacije se je tako želelo izvesti toplotno 
izolacijo objektov, vključno s fasadama. Poleg tega so v župnišču tudi kuhinja, 
spalnice s 40 ležišči, kopalnica, kar daje idealne možnosti za razvoj turizma ter 
prenočevanje skavtov in tabornikov. V sklopu revitalizacije župnijskega doma 
z okolico je bila načrtovana še izvedba najosnovnejših zemeljskih, gradbenih, 
krovskih, zasaditvenih in zaključnih del, med drugim namenjenih tudi za po-
trebe skavtov in tabornikov, vključno z zasaditvijo drevoreda kot prispevkom k 
ohranjanju čistega okolja.

V letu 2018 so tako zamenjali celotno ostrešje župnišča s predhodno izvedbo 
horizontalnih AB vezi in prečnih jeklenih nosilcev, ki so omogočili postavitev 
trapeznega vešala. Sledilo je deskanje, polaganje sekundarne kritine, letvanje 
in pokrivanje z opečno kritino Creaton – bobrovcem. Toplotno so izolirali ovoj 
stavbe, vključno s tankoslojno fasado, ter uredili okolico z izvedbo humusiran-
ja in zatravitve zelenic ter zasaditvijo dreves in grmovnic44. Omenjeni projekt 
v sklopu Partnerstva LAS Zasavje se zaključuje v letu 2019 z izvedbo cokla na 
župnišču, izgradnjo novega trislojnega inox dimnika in postavitvijo paviljona za 
potrebe skavtov.

44 Obnovitvena dela na župnišču je 30. septembra 2018 ob 50-letnici njegove preureditve v dom 
duhovnih vaj blagoslovil ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar.
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Župnišče po obložitvi s termoizolacijo.

Nameščanje novega ostrešja na župnišče.
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Od leta 2011 je pri obnovi sodelovalo 85 krajanov, pri obnovitvenih in adapta-
cijskih delih je bilo opravljenih 10.128 delovnih ur, v veliki večini prostovoljno 
(85 %), pri čemer so glavnino bremena nosili štirje najbolj prizadevni župljani: 
gospodar Andrej Drnovšek, ključarja Leopold Renko in Jože Jamšek ter župljan 
Viljem Klančišar, ki so skupno opravili kar 6.000 delovnih ur oz. 60 % vseh izve-
denih ur. K uspehu del sta prispevali tudi akciji zbiranja lesa – v letu 2013 so 
ga krajani darovali 79 m3, leta 2017 pa 50 m3. Ekipa, ki je vodila obnovo, se za 
podporo pri izvedbi zahtevnega projekta zahvaljuje vsem darovalcem lesa in 
finančnih sredstev, domačim mojstrom, drugim prostovoljcem ter Občini Za-
gorje ob Savi.

Ustvarjalna vnema prenoviteljev pa še ne bo usahnila. Čakajo jih dodatna dela 
v župnišču in njegovi okolici. Urediti nameravajo kurilnico in kletne prostore. 
Zaradi nove strehe bo treba obnoviti mansardo: poskrbeti za toplotno izolaci-
jo, namestitev stenskih, stropnih in talnih oblog, opraviti slikarska dela. V načr-
tu imajo tlakovanje severnega in zahodnega hodnika za pešce ob župnijskem 
domu, ureditev vodnjaka. Želijo si dokončati južno fasado na cerkvi, obnoviti 
zvonove ter vdihniti svežo podobo Tomejškovemu in Pavškovemu znamenju.

Pred blagoslovom obnovljenega župnišča v Šentlambertu.
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DRUGI DOGODKI V ŠENTLAMBERTU

V tem poglavju so zajeti dogodki, ki niso povezani z vzdrževanjem in obnavljan-
jem župnijskih objektov, a so ravno tako vplivali na utrip župnije. Izvzeto je pas-
toralno dogajanje, ki je opisano v naslednjem poglavju. Časovni lok vključuje 
obdobje od začetka pisanja Kronike do nastopa 2. svetovne vojne.

Leta 1904 se je vrt pred šolo, ki je bil dotlej v lasti župnije, prodal šolski občini. 
Na praznik Srca Jezusovega je Anton Železnik (Tomejškov) dokončal kapelico 
ob poti v Senožeti, da je služila kot postaja za tretji blagoslov med procesijo Sv. 
Rešnjega Telesa (dotlej je postavljal utico iz vej). Naslednje leto je kupil kip Srca 
Jezusovega, v letu 1906 pa sta bila kapelica in kip blagoslovljena. V istem letu je 
začela 11. marca delovati hranilnica in posojilnica s sedežem v župnišču. Poleg 
tega je bila 23. julija nastavljena nova rojstna in krstna knjiga, prva s popolnoma 
slovenskim besedilom. Leta 1908 je župnija od Terezije Grošelj (Komolčarjeve) 
kupila gozd v Jaršah, s čimer je rešila vprašanje pridobivanja stelje. Župljani je 
namreč niso radi darovali, ker je včasih, sploh ob zgodnjih zimah, še za svoje 
potrebe niso imeli dovolj.

Nakup gozda je opravil še župnik Plantarič, ki ga je istega leta zamenjal Jakob 
Ogrizek. Poglejmo si kroniški zapis njegovega sprejema za ponazoritev takrat-
nega odnosa župljanov do duhovnika. Takole beremo: „Sprejeli so farani novega 
dušnega pastirja kar mogoče slovesno in mnogoštevilno. Čakali so z banderi 
na cesti pri Dularjevi hiši in tukajšnji rojak Jožef Ocepek, kaplan čemšeniški, je 
v imenu fare pozdravil novodošlega gospoda, nakar mu je prednica Marijine 
družbe Marija Vozel podala šopek svežih cvetlic.“

Življenje se je zaradi izbruha 1. svetovne vojne precej spremenilo. Civilno 
prebivalstvo posledic izrednih razmer sprva ni čutilo, a v letu 1916 so ljudje za-
čeli stradati. Naraščalo je tudi število žrtev med župljani, vpoklicanimi v vojsko, 
zato so se možje, če je le bilo mogoče, zaposlovali pri rudniku, kar jih je ob-
varovalo pred pozivom za odhod na fronto. Župnijski upravitelj Cuderman je 
tega leta prebrodil zdravstvene tegobe. Najprej je prebolel pljučnico, nato je še 
uspešno prestal operacijo kronično vnetega slepiča.

Z nadaljevanjem vojne se je pojavilo pomanjkanje surovin za izdelavo orožja 
in streliva. Oblast se je odločila vrzel zapolniti s cerkvenimi zvonovi, na katere 
so bili ljudje zelo navezani, zato je bil ta ukrep pospremljen z velikim negodo-
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vanjem. Na udaru so bili tudi škofi, saj so jim verniki očitali, da so premalo sto-
rili za preprečitev odvzema zvonov. Tako je bilo 6. februarja 1917 v župnijski 
in podružničnih cerkvah prvo pobiranje zvonov za vojaške potrebe. V župnijski 
cerkvi45 so vzeli veliki zvon, težak 814 kg, 10. decembra je sledil še odvzem sred-
njega zvona, težkega 415 kg. Utihnile so tudi orgle, saj so za vojaške namene 
odvzeli piščali, iz katerih so pridobili okrog 70 kg cina.

Ko si je župnija nekoliko opomogla od posledic 1. svetovne vojne, so se farani v 
letih 1921 in 1922 lotili zbiranja prispevkov za nova zvonova, ki sta bila blagoslo-
vljena 2. aprila 1922, osem dni kasneje dvignjena v zvonik, prvič pa sta slovesno 
zapela 12. aprila 1922. Istega leta je župnijski upravitelj Cuderman izpolnil svojo 
zaobljubo in v zahvalo Bogu za ozdravitev leta 1916 kupil večni luči. Eno je na-
mestil pred glavnim oltarjem, drugo pred oltarjem sv. Frančiška. Prvič sta svetili 
25. maja 1922. Leta 1924 je mojster Franc Jenko iz Mengša dokončal popravi-
lo orgel, s čimer so bile v celoti odpravljene posledice odvzema piščali med 1. 
svetovno vojno. Poleg novih piščali, vključno z novim prospektom46, so dobile 
napravo za uglaševanje piščali, vnovič so bile intonirane in lepo uglašene.

V naslednjih letih so se nad župnijo zgrnili črni oblaki. Spor med župnijskim 
upraviteljem in organistom kot tudi splošna družbena klima po 1. svetovni vojni 
sta privedla do zamenjave na čelu župnije. Novi župnik Karel Rupnik, ki je nasto-
pil službo leta 1927, je bil žrtev slabega vzdušja. V „zelo razdraženi“ župniji, kot 
jo je poimenoval, je naletel na hladen sprejem, ki je bil čisto nasprotje tistega, ki 
je pričakal župnika Ogrizka leta 1908. Omenimo še leto 1937, ki ga je zaznamo-
val razpad občine Šentlambert47. Dve tretjini ozemlja sta bili priključeni občini 
Zagorje, ena tretjina občini Litija.

45 O odvzemu zvonov v podružničnih cerkvah spregovori poglavje Podružnice.
46 Vidnimi piščalmi.
47 Obsegala je vse od Čolnišč na vzhodu do Podbukovja na zahodu, torej celotno ozemlje župnije 
Šentlambert in južno polovico župnije Sveta gora.
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PASTORALA

Pastoralna dejavnost je rdeča nit župnijskega utripa. Brez vere so stavbe zgolj 
kulturni spomeniki, zato je živost vere ključnega pomena za njeno ohranjanje, 
rast in poglabljanje. Dotaknimo se nekaterih mejnikov pastoralnega življenja 
skozi oči Kronike.

Leta 1902 je bil na praznik Brezmadežne48 opravljen prvi sprejem v Marijino 
družbo, kamor se je včlanilo 21 deklet. To je bila samo ena od oblik skupinske 
pobožnosti, ki so delovale v župniji na začetku 20. stoletja. Poleg nje so bili ak-
tivni Apostolstvo molitve, združeno s Srcem Jezusovim (ustanovljeno 1905), 
Bratovščina Sv. Rešnjega Telesa, Družba treznosti ter Družba sv. Cirila in Metoda. 
Leta 1904 je postala župnijska cerkev članica Družbe sv. Mohorja49, s čimer je 
bil postavljen temelj za župnijsko knjižnico. Naslednje leto je bila uveljavljena 
sprememba bogoslužnega reda. Dotlej so bile maše ob 10. uri, nato pa izme-
nično ob 10. in 6. uri, da bi imeli verniki vsaj takrat, kadar je bila maša ob 6. uri, 
priložnost za prejem zakramentov50. Leta 1905 je bila tudi birma51. Zakrament je 
86 otrokom podelil ljubljanski knezoškof Anton Bonaventura Jeglič. Do 1. sve-
tovne vojne je bila še ena birma (1911). Pred tem sta bili leta 1907 kupljeni sliki 
Srca Jezusovega in Marijinega za stranska oltarja52, dve leti kasneje so šmarnice 
v župnijski cerkvi prvič potekale vsak dan, potem ko so bile prejšnja leta na spo-
redu trikrat na teden. V letu 1910 je bil prvikrat podeljen blagoslov sv. Blaža in 
prvič uporabljen kip mrtvega Jezusa v Božjem grobu, ki ga je izdelal Adolf  Vogl 
v Hallu pri Innsbrucku53.

48 Spomin brezmadežnega spočetja Device Marije se obhaja 8. decembra.
49 Danes se uporablja poimenovanje Mohorjeva družba.
50 To je sprožilo negodovanje dela faranov in večtedenski “štrajk” cerkvenega pevskega zbora.
51 Ob tej priložnosti je birmovalec opravil tudi kanonično vizitacijo, običajno en dan pred birmo.
52 Sliki sedaj visita na steni pod križem v bližini ambona.
53 Kip je bil plačan iz prostovoljnih darov, zbranih pri velikonočnem izpraševanju.

Kip mrtvega Jezusa je sestavni del obredov velikonočnega tridnevja.
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Križ s podobama Jezusovega in Marijinega Srca.
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Med 1. svetovno vojno je Marijina družba skoraj propadla, saj je leta 1915 štela 
zgolj deset „resnih“ deklet. Vojne razmere pa niso zmotile razporeda birm, ki je 
ohraniI 6-letni cikel. Tako je bila birma spet leta 1917 in zatem leta 1923; oba-
krat je birmoval knezoškof Jeglič54. Pomembni so tudi pastoralni pripomočki, 
zato kot zanimivost omenimo popravilo velikega bandera sv. Lamberta v letu 
1928. Prva birma, ki jo je opravil Jegličev naslednik Gregorij Rožman, je bila leta 
193255. Osrednji verski dogodek v letu 1935 je bil II. Jugoslovanski evharistični 
kongres56 v Ljubljani, ki se ga je udeležilo 20 vernikov iz šentlambertske župnije. 
V spomin nanj so župljani postavili evharistične križe. Stali so v Jablani, na Lon-
tovžu, pred župnijsko cerkvijo in podružnično cerkvijo v Zavšeniku.

Po viharju 2. svetovne vojne, ki je prekinil običajen razpored birm, je bila prva 
birma, ki so se je udeležili otroci iz župnije Šentlambert, leta 1946 v Zagorju. Čez 
dve leti je bila birma v Šentlambertu, leta 1953 pa na Sveti gori57. V letu 1959 
je bilo birmovanje kandidatov iz župnije Šentlambert ravno tako na Sveti gori, 
medtem ko se je leta 1961 podeljevanje zakramenta sv. birme vrnilo v Šentlam-
bert in se tukaj tudi ustalilo. Naslednja birma je bila v letu 1967 in nato pet let 
kasneje. Po letu 1972 se je za tri desetletja ustalil 4-letni cikel birmovanja, ki je 
trajal do leta 2000. Odtlej je birma vsako drugo leto. To je poleg upada števila 
otrok glavni razlog za manjše generacije birmancev. Zadnja birma, ko je bilo 
število otrok primerljivo z birmami v prvi polovici 20. stoletja, je bila leta 1988, 
ko je zakrament potrditve v veri prejelo 46 kandidatk in kandidatov.

Z začetkom zagorske souprave v letu 1959 se je uveljavila pobožnost prvih pet-
kov in prvih sobot. V Šentlambertu so obhajali prve petke, v Čolniščah prve so-
bote. Ta pobožnost je zamrla sredi 80. let prejšnjega stoletja. Leta 1986 so prvič 
pripravili posebno mašo za starejše, ki ji je sledilo družabno srečanje v župnišču, 
vendar se tovrstno druženje ni prijelo.

K pastoralni dejavnosti spadajo tudi misijoni, ki se organizirajo za utrditev in po-
živitev verskega življenja. V župniji Šentlambert je bilo doslej sedem misijonov. 

54 Jeglič je v Šentlambertu zadnjič birmoval leta 1928, saj se je dve leti kasneje upokojil.
55 Isti birmovalec je bil v Šentlambertu tudi šest let pozneje, ko ga je pripeljal kočijaž ponoviške graščine.
56 Odvijal se je od 28. do 30. junija 1935, glavno prizorišče je bil stadion za Bežigradom.
57 Leta 1953 je birmoval škof Anton Vovk. Birme se je udeležilo 130 birmancev, za škofovo varnost pa 
so občinske oblasti “poskrbele” tako, da so med birmo izvedli vojaške manevre. Bližnje streljanje do-
godka ni bistveno zmotilo. Dober končni vtis je nekoliko pokvarila le nalašč zavaljena skala na cesti, po 
kateri se je Vovk vračal na savsko železniško postajo. Toda skupaj s kočijažem sta uspela skalo odstraniti 
in zgodba se je srečno razpletla.
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O prvih dveh, ki sta bila v drugi polovici 19. stoletja, podrobnosti niso znane, 
medtem ko smo se glede naslednjih petih lahko oprli na pisne vire.

Od 18. do 26. aprila 1903 je bil 3. misijon v zgodovini župnije. Vodila sta ga Ur-
ban Nežmah in dr. Alojzij Nastran. Sklepno procesijo je vodil zagorski župnik 
Gotard Rott. V obdobju med 1. in 2. svetovno vojno so se župljani Šentlamberta 
udeležili misijona v Zagorju in na Lokah. Samostojni misijon je bil spet izpeljan 
po več kot pol stoletja, in sicer pred božičem 1960.

Pred misijonom, ki je potekal od 26. do 29. novembra 1970, sta župnik Grojzdek 
in kaplan Kastelic obiskala skoraj vse družine v župniji in jim osebno izročila 
vabila. Na njih je bil pripis: „To vabilo je namenjeno vsem, ki verujejo v Boga. Če 
pride slučajno komu drugemu v roke, naj oprosti. Misijona nočemo nikomur 
vsiljevati.“ Govornik je bil jezuitski pater Alojzij Demšar, odziv ljudi je bil odličen, 
k čemur je prispevalo tudi ugodno vreme. V Šentlambertu sta bila drugi in tretji 
dan pri maši dva govora, v Čolniščah eden. Zadnji in uvodni dan pa je bil v obeh 
središčih pri maši po en govor, zadnji dan v obeh krajih še govor za mladince 
pred mašo in govor za starše po maši. Spovedanih je bilo 305 oseb. V Šentlam-
bertu je bilo zadnji dan pri maši 190 ljudi, od tega 60 mladincev, medtem ko je 
bilo pri maši v Čolniščah navzočih 100 ljudi, od tega 20 mladincev. Zadnji dan je 
obhajilo prejelo 240 vernikov.

Od 4. do 18. maja 1975 je v Šentlambertu in Čolniščah potekal šesti misijon v 
zgodovini župnije. Vodili so ga domači duhovniki ob pomoči ekipe drugih de-
kanijskih duhovnikov. Zadnji misijon doslej je bil organiziran od 20. do 28. sep-
tembra 1986, vabila zanj pa so razdelili člani župnijskega pastoralnega sveta. 
Dogajanje je vodil jezuitski pater Tomaž Podobnik iz Ljubljane, ki je skupaj s 
kaplanom Škufco obiskal vse hiše v župniji. Povsod sta bila sprejeta. Misijonar 
je spovedal, obhajal in mazilil 20 ljudi. Na zaključno nedeljo je bilo pri maši v 
Šentlambertu 180 ljudi, v Čolniščah pa 115.

K pastoralnim dejavnostim spadajo tudi romanja. Najbolj ustaljeno je romanje 
na Sveto goro za odvrnitev hude ure na binkoštni ponedeljek58, ki poteka že 
več kot sto let, vendar dandanes nihče več ne roma peš. Zadnjega pol stoletja 
ima boljšo udeležbo jesensko romanje z avtobusom na Brezje. Župnijski utrip 

58 V obdobju, ko se je žegnanjska maša v Zavšeniku obhajala na binkoštni ponedeljek, je bilo romanje 
za odvrnitev hude ure na binkoštni torek.
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dopolnjujeta miklavževanje, ki poteka izmenično v Šentlambertu in Čolniščah, 
ter praznovanje zakonskih jubilejev, s katerim se je pričelo leta 2017.

Zakonski jubilanti 2017.

Miklavževanje v Šentlambertu 2013.
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PODRUŽNICE

Čolnišče

Čolniška podružnica obsega Čolnišče, ki se neuradno delijo na Zgornje Čolnišče, 
Miklavževo vas, Spodnje Čolnišče, Prečno in Krbulje. Ležijo v vzhodnem delu 
župnije. Sestavlja jih rodovitna ravnina, pravokotna na sotesko reke Save, levo in 
desno nad njo se vzpenja strm svet. Praktično vsem prebivalcem je vir dohodka 
služba ali pokojnina, nekateri med njimi ob tem še kmetujejo, mnogi vrtnarijo. 
Nekaj hišnih imen: Kotar, Omah, Bervar, Kiselc, Grčan, Godec, Studeniški Baš, 
Pavšek, Lovše, Klinc, Rudar, Sladič, Lovše, Bolte, Urankar, Resnar, Senčar.

Čolniška cerkev v sedanji podobi.
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Ime kraja namiguje na splavarstvo in plovbo, ki naj bi se na bližnji Savi odvijala 
že v antičnih časih. V novem veku je redno plovbo po njej uzakonil cesar Karel VI. 
leta 1729. Ta način transporta je zamrl po uveljavitvi železnice.

V čolniški soseski je najstarejša stavba cerkev sv. Miklavža na skalnatem robu 
nad nižinsko ravnino. Po ustnem izročilu naj bi na njenem mestu sprva stala 
kapela gamberških graščakov z oltarjem sv. Klemna, ki nosi letnico 1656. V dru-
gi polovici 17. stoletja sta bila srednjeveški ladji prizidana tristrano zaključeni 
prezbiterij in zvonik59. Sedanjo podobo je cerkev dobila stoletje kasneje, ko so 
na severni strani ladje zgradili stransko kapelo. Osrednja figura glavnega oltarja 
je kip zavetnika podružnice sv. Miklavža, stranska oltarja sta posvečena sv. Klem-
nu in sv. Janezu Nepomuku. Kot edina podružnična cerkev v župniji Šentlam-
bert je opremljena s slikami križevega pota. Žegnanje je prvo nedeljo v oktobru, 
ker je takrat vreme prijaznejše kot na začetku decembra, ko goduje sv. Miklavž.

59 Na pročelju zvonika na zahodni strani cerkve je jasno izpisana letnica 1687.

Glavni oltar sv. Miklavža.
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Stranski oltar sv. Klemna.

Stranski oltar sv. Janeza Nepomuka.
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Sprehodimo se skozi glavne mejnike vzdrževanja cerkve v zadnjem stoletju. 
Leta 1904 je bilo izdelano stojalo za mašno knjigo in posrebreni svečniki. Po 
hudem udarcu, ko so morali 6. februarja 1917 za potrebe avstro-ogrske vojske 
izročiti oba zvonova, težka 181 in 80 kg, so farani v letu 1921 zbrali denar za na-
kup novih. Naročili so ju na Jesenicah, blagoslovljena sta bila 8. januarja 1922. Tri 
leta kasneje je bil popravljen in prebarvan oltar sv. Janeza Nepomuka v stranski 
kapelici, položili so nov cementni tlak, prebarvali omaro v zakristiji in okvirje slik 
križevega pota. Cerkev je dobila nekaj novih oltarnih prtov, prav tako so izdelali 
nove lesene svečnike, ki so jih prebarvali z brončeno barvo. V letu 1932 je sledilo 
še prekritje cerkvene strehe z novo kritino in „presnaženje“ cerkve. Kronist pravi, 
da so jo „okusno prečedili“.

Ko je župnija leta 1959 prešla pod zagorsko soupravo, so v Čolniščah uvedli red-
ne nedeljske maše in verouk60, prva obnova pa je bila na vrsti v letu 1968, ko 
so novo podobo vdihnili zunanjščini cerkve. Čez dve leti je zvonik dobil novo 
kritino iz lesenih skodelj.

60 Za ta namen so zakristijo podružnične cerkve spremenili v veroučno sobo.

Čolnišče leta 1971.
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V letu 1973 je bila blagoslovljena nova spovednica, dve leti kasneje so vzidali 
nova železno-steklena okna. Večja dela so se spet odvijala leta 1988, ko so delo-
ma obnovili cerkveno ostrešje, zamenjali letve in namestili novo strešno kritino. 
Cerkev je dobila žlebove iz cinkotita, nova vhodna vrata, tlakovan je bil dostop 
k njej. Osem let zatem je bilo urejeno električno zvonjenje. V istem letu so tudi 
temeljito obnovili notranjost zvonika, vključno s podesti in linami, ter zgradili 
nove stopnice v zvonik.

Poletje 2001 je bilo zaznamovano z žalostjo zaradi ukinitve nedeljskega bo-
goslužja. Odtlej verniki obiskujejo nedeljsko mašo v Šentlambertu, nekateri tudi 
v Kisovcu in Zagorju. Občasne delovniške maše se obhajajo v skladu z željami 

Notranjščina cerkve v Čolniščah leta 1971.
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faranov61. Leta 2007 so na novo prekrili streho zvonika ter cerkev in zvonik odeli 
v novo fasado.62 Istega leta so uvedli majske šmarnice, ki so potekale dvakrat 
tedensko63 in bile dobro obiskane. V šolskem letu 2012/2013 je bil prekinjen 
veroučni „post“64, saj so prvošolci zaradi zadostne številčnosti začeli obiskovati 
verouk v domačem kraju. V letu 2013 so v poletnih mesecih temeljito obnovili 
notranjščino cerkve. Pod vodstvom domačega pleskarskega mojstra so jo odeli 
v domiselno kombinacijo barv, domači mojster je izdelal daritveni oltar, ki je na-
domestil mizo, ki so jo dotlej uporabljali v ta namen. Obnovil je tudi ambon. Ob 
300-letnici glavnega oltarja so obnovili kip sv. Miklavža in oba preostala kipa, v 
novi podobi je zablestel tudi kip sv. Klemna na stranskem oltarju.

61 Ponavadi je v Čolniščah ena maša tedensko.
62 Obnovitvena dela, ki so sovpadala s praznovanjem 320-letnice zvonika, je blagoslovil stolni kanonik 
ljubljanske nadškofije prelat dr. Borut Košir, ki je vodil slovesno bogoslužje s somaševanjem osmih 
duhovnikov.
63 Šmarnična pobožnost v Čolniščah je bolj ali manj pogosta, vendar se izvede vsaj dvakrat v maju. Naj-
prej je potekala v cerkvi, po letu 2010 pa se to zgodi le v primeru slabega vremena, drugače se verniki 
zberejo pred kapelo na Prečni.
64 Ob ukinitvi nedeljske maše je bil ukinjen tudi verouk, ki pa ga zaradi povečanja števila otrok spet 
uvedejo za številčno močnejše skupine, medtem ko ga ostali obiskujejo v Šentlambertu. Po novem je 
veroučna soba v gasilskem domu, le izjemoma se veroukarji zberejo v cerkvi.

Blagoslovitev obnovitvenih del na jubilejni slovesnosti 12. oktobra 2007.
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Skrbniki podružničnih cerkva so ključarji, ki se pri večjih delih obrnejo na ostale 
prebivalce soseske in jih motivirajo za sodelovanje. Na podružnicah je njihova 
vloga še pomembnejša kot v matični župnijski soseski, kjer je v pomoč še cer-
kovnik. Podružnični ključar je velikokrat tudi zvonar. Ključarsko službo v Čol-
niščah je v času obnove oltarjev sv. Miklavža in sv. Klemna leta 1887 opravljal J. 
Dolinšek. Sledil mu je Franc Obreza, ki je bil ključar do sredine 30. let 20. stoletja. 
Potem je bil krajše obdobje ključar Vincenc Rajner, za njim pa je že pred nasto-
pom 2. svetovne vojne začel ključariti Jožef Grošelj, ki je deloval do leta 1965. 
Sledil mu je Ivan Pavšek, nato Angela Rajner, ključi so bili daljše obdobje shran-
jeni tudi pri Trampuževih. Sedanja ključarja sta Franc Ocepek in Viktor Raspot-
nik. Prvi je v tej vlogi 30, drugi 15 let. Ključarjem so v zadnjih desetletjih ročnega 
zvonjenja kot zvonarji pomagali Franc Pavšek z družino in Štefan Grošelj.

Jablana

Cerkev v Jablani na vzpetini z ostanki tabora.
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K jablanski podružnici spadajo Jablana, Kal, Vodice in Mala Peč65. Najstarejša 
stavba je cerkev sv. Križa66. Stoji severovzhodno nad vasjo na vrhu težko dos-
topnega hriba (810 m). Obdana je z močnim obzidjem, morda ostankom tabora. 
Sestavljena je iz pravokotne ladje, prezbiterija s triosminskim sklepom, zakristije 
in zahodnega zvonika iz druge polovice 16. stoletja. V cerkvi je lesen pozno-
baročni oltar iz poznega 18. stoletja.67 Žegnanje je na angelsko nedeljo (prvo 
nedeljo v septembru), saj sta na glavnem oltarju upodobljena tudi dva angela 
varuha, 14. septembra pa je praznik Povišanja sv. Križa. Poleg žegnanja je v zad-
njem desetletju običajno enkrat letno še priložnostna maša, medtem ko se na 
eno od postnih sobot v cerkvi moli križev pot.

65 Zaselka Vodice in Mala Peč uradno spadata pod Jablano.
66 Po legendi so jo zgradili savski brodarji.
67 V Valvasorjevem času sta bila v cerkvi dva oltarja; glavni je bil posvečen sv. Križu, stranski sv. Vidu.

Glavni oltar sv. Križa.
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Ljudje se ukvarjajo z živinorejo in gozdarstvom68. Nekateri se preživljajo izključ-
no z njima, večina pa jih kmetovanje združuje s službo ali samostojno obrtjo. 
Hišna imena v Jablani: Kozare, Kotar, Tumelj, Lepavc, Komarin, Dražnik, Korošec, 
Pož, Mežnar, Ocepek. Staroselska imena na Kalu: Jesih, Končina, Damjan, Sma-
gur, Šaver. Domačijska imena na Vodicah: Štajerc, Senčar, Vodišek.69

Pregled ohranjanja podobe cerkve začenjamo v letu 1904, ko je bilo izdelano 
stojalo za mašno knjigo ter posrebreni svečniki, svetilnica in kanonski tabli70. 
Naslednje leto so prebarvali zunanje stene zvonika in popravili strelovod. Leto 
1909 je zanimivo, ker so bile v cerkvi vse postne petke pridige o Kristusovem 
trpljenju. V letu 1917 je soseska ostala brez zvonov, ki jih je država odvzela za 
vojaške potrebe. Tako so 6. februarja najprej odpeljali manjši zvon, težak 85 kg, 
10. decembra še večjega, težkega 179 kg. Leta 1921 so farani zbrali denar za 
nakup novih zvonov, ki so ju naročili na Jesenicah. Blagoslovljena sta bila de-
cembra istega leta.

Cerkev je zaradi svoje lokacije izpostavljena udarom strel. V novejši zgodovini jo 
je strela najhuje prizadela v letu 1961. Uničila je streho zvonika, pri čemer se je 
delno stalil zvon za pritrkavanje. Streho so zasilno popravili z ulitjem betonske 
plošče. Leta 1970 je bila na novo prekrita polovica cerkvene strehe, medtem ko 
je druga polovica dobila novo kritino dve leti kasneje. V letu 1975 so prepleskali 
notranjščino cerkve in vzidali dve železni okni. Leto pozneje je sledila delna ob-
nova zunanjščine cerkve. V začetku 90. let prejšnjega stoletja je prišla na vrsto 
streha zvonika. Naredili so novo ostrešje, ga prekrili z bakrenimi ploščami in zvo-
nik opremili s strelovodom.

V letu 2006 so se temeljito lotili obnove, saj so zamenjali cerkveno ostrešje in 
prekrili stavbo. Naslednje leto so poskrbeli za fasado na cerkvi in zvoniku ter ce-
lovito obnovo oltarja iz 18. stoletja. Zamenjali so tudi okna in vrata, prepleskali 
notranjost in namestili nove klopi. Leta 2008 so v cerkvi položili tlak, v letu 2011 
pa jo opremili z daritvenim oltarjem. 

Naštejmo še ključarje jablanske podružnice. Po znanih podatkih so to funkcijo 
opravljali Ivan Petrič, Franc Vozelj, Štefan Vozelj in Franc Gošte, trenutno pa je 
zaupana Marjanu Goštetu.

68 To velja za Jablano in Vodice. Na Kalu in Mali Peči so kmetovalci v manjšini.
69 Na Mali Peči ni lokalnih hišnih imen, saj je zaselek zrasel šele po 2. svetovni vojni.
70 Na glavnem oltarju sta stali dve takšni tabli, na katerih so bile napisane mašne molitve.
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Zbrani pred začetkom slovesnosti blagoslovitve prenovitvenih del 2. septembra 2007.
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Zavšenik

Predvideva se, da je bila zavšeniška cerkev Svetega Duha v srednjem veku ro-
marska, saj naj bi do nje vodila romarska pot. Maša je dvakrat letno – poleg 
binkoštne nedelje, ko je tudi žegnanje71, še na Jernejevo nedeljo72 ob koncu 

71 V Valvasorjevem času je bilo žegnanje prvo nedeljo po godu sv. Janeza Krstnika (24. junij). Po pre-
stavitvi žegnanja v binkoštni termin je bila vsaj še do začetka 2. svetovne vojne žegnanjska maša na 
binkoštni ponedeljek, medtem ko se je na binkoštno nedeljo maševalo samo v župnijski cerkvi.
72 Ta maša je bila po nekaj desetletjih premora znova uvedena leta 1987.

Pogled na cerkev z južne strani.
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avgusta. Leseni glavni oltar iz leta 1645 prikazuje Jezusovo mater Marijo z apo-
stoli med binkoštnim prihodom Svetega Duha, medtem ko je sv. Jernej osredn-
ja figura enega izmed dveh lesenih stranskih oltarjev. To je desni stranski oltar, 
gledano v smeri od glavnega vhoda proti glavnemu oltarju. Stran z oltarjem sv. 
Jerneja ima tudi stranski vhod. Levi stranski oltar je posvečen sv. Barbari.

Vsi oltarji v cerkvi Svetega Duha.

Glavni oltar z binkoštnim prizorom.
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Podružnica Zavšenik obsega območje Zavšenika in ožjega Kolka, vsaj do 2. 
svetovne vojne je k njej spadal tudi Mošenik, ki sedaj zaradi bližine gravitira v 
župnijo Sava. Zavšenik leži na južnem pobočju Varnajška (640 m), zato je zelo 
osončen, pozimi pa v zavetju pred ostrim polarnim vetrom. Tu sta ugodni lega 
in prst za polja, travnike in vinograde ter v smeri jugozahoda odličen razgled 
proti Litiji in njeni širši okolici. Domačijska imena v Zavšeniku so: Benkulček, Ko-
rošec, Verbenk in Žontk. Hišna imena na ožjem Kolku: Kovaček, Ahc, Bizgar, Pole, 
Uranovc, Štempihar.

Po legendi je v času turških vpadov pod Zavšenikom taboril večji oddelek turške 
vojske. Za to so izbrali največji travnik, ki se v spomin na ta dogodek še danes 
imenuje T‘rjak. Glede na položaj cerkve, ki stoji na gričku, težko dostopnem z 
juga in zahoda, je zelo mogoče, da so jo okoliški prebivalci uporabljali kot tabor, 
kamor so se zatekli ob preteči turški nevarnosti. Na turške preizkušnje opominja 
tudi bližnje obcestno turško znamenje, kot ga imenujejo domačini, čeprav je 
zelo verjetno, da gre za kužno znamenje, ki so ga postavili za odvrnitev smrto-
nosne kuge.

Na kratko si poglejmo zgodovino obnov cerkve. Glavni oltar je bil obnovljen leta 
188573. Prvi kroniški zapis se nanaša na leto 1903, ko so bile prebarvane zunanje 
stene zvonika. V letu so izdelali stojalo za mašno knjigo ter posrebrili svečnike in 
svetilnico. Za vojaške namene so morali 6. februarja 1917 oddati dva zvonova, 
težka 114 in 69 kg. Tretjega, z letnico 1693, so uspeli skriti, vendar jim je pri spuš-
čanju iz zvonika nekoliko počil. Po koncu 1. svetovne vojne so ga dvignili nazaj 
v zvonik in ga še vedno uporabljajo74.

Kot naslednji mejnik Kronika omenja leto 1972, ko so izvedli popravilo ostrešja 
zvonika in ga prekrili z novimi lesenimi skodljami. V letu 1987 je bila preples-
kana notranjščina cerkve in prenovljena oba stranska oltarja, kamor so ponov-
no namestili kipe, ki so bili obnovljeni dve leti prej. Leta 2006 so blagoslovili 
obnovljeno zunanjščino cerkve in novo kapelico Lurške Matere božje. Obnova 
je potekala od spomladi 2004 do spomladi 2006. Zgrajena in na novo prekrita 
je bila celotna streha zvonika, prav tako je bila na novo prekrita ladja cerkve. 
Cerkev je dobila novo fasado in žlebove, obnovili so glavna vrata, vzidali nova 
stranska vrata in vhodna vrata v zvonik. V cerkev so napeljali elektriko, ki omo-
goča razsvetljavo in napajanje klaviatur, ki skrbijo za glasbeno spremljavo petja.

73 Podatek o tem je zapisan na zadnji strani glavnega oltarja.
74 Poleg tega je od leta 2013 v zvoniku še manjši zvon, star 200 let, ki so ga prej uporabljali v podruž-
nični cerkvi na Libergi v župniji Šmartno pri Litiji.
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Cerkev v Zavšeniku je klicala po obnovi.

Zavšeniška cerkev po obnovi zvonika.

Kapelica v bližini cerkve, ki kaže pot v prenovljeno svetišče.
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V zadnjem desetletju se je posodabljanje nadaljevalo. Položen je bil keramični 
tlak, vgrajena nova okna. Postavljena sta bila daritveni oltar in ambon, zamen-
jana glavna in stranska vrata. Prebelili so izhodni del notranjosti stavbe ter cer-
kev opremili z novimi klopmi s klečalniki.

Dotaknimo se še ključarske službe. Znani sta imeni dveh ključarjev. Ivan Grab-
nar je to funkcijo nastopil že pred 2. svetovno vojno in jo opravljal do sredine 80. 
let 20. stoletja. Nasledil ga je sedanji ključar Marjan Železnik.

Blagoslovitev obnovljene zunanjščine cerkve 4. junija 2006.
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DUŠNI PASTIRJI

V nadaljevanju so navedeni vsi duhovniki, ki so službovali v župniji Šentlambert 
od ustanovitve vikariata naprej. Pri večini vikarjev in vseh stalnih župnikih, ki 
so tudi stanovali v Šentlambertu, so kratki opisi njihovih osebnosti s spremlja-
jočimi bistvenimi podatki. Na ta način se nam bodo pred očmi zarisale podobe 
dušnih pastirjev, s katerimi so sobivali naši predniki.

Vikarji

1. Luka Maškon (1752 – 1753)

Od leta 1751 do 1753 je bil kaplan na Vačah, hkrati pa je leta 1752 kot prvi začel 
opravljati funkcijo vikarja v Šentlambertu. Naslednje leto je bil premeščen, tako 
da je v vmesnem času do imenovanja novega vikarja – to se je zgodilo leta 1754 
– vikarsko službo opravljal kurat na Sveti gori Primož Brinovic, po rodu z Vač.

2. Jožef Čepon (1754 – 1756)

3. Štefan Čepon (1756 – 1757)

4. Baltazar Guterer (1757 – 1767)

Prvi vikar z daljšim stažem. Prihajal je iz družine Guterer, ki je omogočila na-
stanek vikariata. Njegov oče Martin, po poklicu trgovec, je bil nekdanji meščan 
Karlovca in je založil polovico glavnice (1000 goldinarjev), ki je prinašala obresti, 
namenjene vzdrževanju šentlambertskega vikarja. V zameno je slednji za Marti-
na Gutererja in njegovo ženo Lucijo po njuni smrti opravil več maš. Drugo polo-
vico glavnice je prispeval Baltazarjev brat Ivan, trgovec v Karlovcu. To je jamčilo, 
da bo Baltazar po posvetitvi v duhovnika dobil vikarsko mesto v Šentlambertu.

5. Janez Jermon (1767 – 1776)

Rojen v Šmartnem pri Litiji. V Šentlambert je prišel iz Čemšenika. Po odhodu iz 
Šentlamberta je leta 1778 postal namestnik beneficiarja75 v domačem Šmart-
nem. Odlikovalo ga je lepo vedenje, zato je bil spoštovan.

75 Beneficiar je bil duhovnik, ki je opravljal beneficij, tj. za trajno ustanovljeno cerkveno službo, zvezano 
z dohodki, zlasti iz nepremičnin.
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6. Mihael Butkovič (1776 – 1781)

Doma iz Krškega. Po odhodu iz Šentlamberta je služboval v Kolovratu, nato žup-
nik in dekan v Braslovčah, kjer je dočakal zlatomašniški jubilej.

7. Jakob Luštrik (1781 – 1802)

Rojen v Škofji Loki. Služboval v Šentvidu pri Stični, Trebnjem in na Vačah, zatem 
prišel v Šentlambert, kjer je ostal do smrti. Skromen in zgleden duhovnik, trde-
ga značaja, zaradi jecljanja ni bil dober govornik, zato ljudem ni bil povsem všeč.

8. Andrej Stegnar (1802 – 1803)

Doma iz Kamne Gorice. Prehodni vikar po nenadni smrti Luštrika. Natančen člo-
vek, priljubljen, a ni imel obstanka, saj je deloval kar v 12 različnih krajih, med 
drugim v Šmartnem pod Šmarno goro, Kamniku, Moravčah, Škocjanu in Želez-
nikih.

9. Lovre Meden (1803 – 1804)

V zadnjih desetih letih službovanja je zamenjal osem krajev. Bil je tudi na Jančah, 
v Št. Juriju pod Kumom (Podkumu), Cerkljah na Dolenjskem, Javorju in Zaplani.

10. Janez Bregant (1804 – 1809)

V Šentlambert je prišel iz Šmartnega v Tuhinju. Po petih letih je odšel neznano 
kam. Po enem letu brez službe se je leta 1810 vrnil v matično goriško škofijo.

11. Andrej Leuz (1811 – 1812)

Za vikarja imenovan po dvoletnem vakuumu zaradi odhoda prejšnjega vikarja. 
V tem času je bržkone pastiroval kaplan z Vač. Leuz je ostal samo eno leto, saj je 
bil leta 1812 premeščen v župnijo Ježica, kjer je 20 let kasneje umrl zaradi kapi, 
ki ga je zadela na prižnici.

12. Lovrenc Mreuli (1812 – 1815)

Doma iz Dornberka na Goriškem. Sprva služboval v Planini pri Rakeku, kjer je 
bil prizadeven v pastorali, a je zanemarjal branje teoloških knjig. V Šentlambert 
je prišel iz Št. Vida nad Cerknico in tukaj tudi umrl zaradi kapi. Rad je zahajal v 
družbo in na veselice, bil samosvoj in ponosen človek. Zaradi neprevidnosti je 
večkrat zanetil prepire. Bil naj bi premalo „duhovskega“ duha, vendar ni sprožal 
pohujšanja.
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13. Matija Marinka (1815 – 1822)

Rojen v Polju pri Ljubljani. Kaplanoval je v Zagorju ob Savi, Stični, Poljanah nad 
Škofjo Loko, nato nastopil službo v Šentlambertu, od koder ga je duhovniška 
pot vodila v Štango.

14. Franc Rus (1822 – 1841)

Doma iz Šentvida pri Stični. V Šentlambert je prišel s Svete gore in tukaj tudi 
umrl. Po njegovi smrti je duhovniško službo v Šentlambertu štiri mesece opravl-
jal Primož Slivnik iz Gorij, tedanji svetogorski župnik.

15. Franc Marinšek (1841 – 1852)

Po rodu iz Češnjice v župniji Ovsiše. V Šentlambert je prišel iz Starega trga pri 
Ložu. V družbo ni zahajal, govoril je malo, a modro. Iz Šentlamberta je odšel v 
Trstenik, kjer so ga spoštovali in imeli radi. Umrl je dve leti po blagoslovu temel-
jnega kamna76 tamkajšnje župnijske cerkve, katere načrt je bil posnet po načrtu 
za sedanjo cerkev v Šentlambertu. Za izgradnjo trsteniške cerkve je prihranil 
6.370 goldinarjev.

16. Jurij Smrekar (1852 – 1861)

Po rodu iz Stične. Šentlambert je bil njegovo zadnje službeno mesto, saj je tukaj 
umrl.

17. Anton Umek (1861 – 1862)

Pred prihodom v Šentlambert je bil kaplan na Vačah. Uredil je vse potrebno za 
ustanovitev samostojne župnije, ki je bila potrjena 25. oktobra 1862, tako da je 
odtlej deloval kot prvi šentlambertski župnik.

Župniki

1. Anton Umek (1862 – 1872)

Rodil se je 16. januarja 1827 v Cerovcu v župniji Stopiče. Duhovniško posvečenje 
je prejel 26. julija 1851. Leta 1853 je postal kaplan na Vačah in službo opravljal 
do prevzema mesta šentlambertskega vikarja. Bil je nadarjen mož, „korenjaške“ 
postave, spoznal se je na zidavo, zato je takoj po ustanovitvi samostojne župnije 
začel s pripravami za gradnjo nove cerkve, ki je bila dokončana v petih letih. V 

76 Temeljni kamen za trsteniško cerkev je bil blagoslovljen 9. maja 1869.
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Šentlambertu je ostal do imenovanja za blejskega župnika. Na Bledu je 3. avgus-
ta 1882 tudi umrl. Na njegovem spomeniku so bile besede: „Bratje, spominjajte 
se prednikov, ki so vam govorili besedo božjo, ravnajte se po njih veri.“

Po Umekovi selitvi na Bled je župnijo pol leta upravljal vaški župnik Miha Tavčar, 
po rodu z Bleda. Znan je bil po izredni čilosti in neutrudnosti. Nazadnje je delo-
val v Žužemberku, kjer je umrl v 96. letu starosti.

2. Mihael Mogolič (1872 – 1880)

Rojen v Novem mestu. Pred prihodom v Šentlambert je služboval v Podkumu in 
Idriji.Tukaj ga je doletela predčasna upokojitev zaradi rednih „komedij“ in pre-
pirov. Preselil se je v Gradec in po treh letih v Siebenhirten, kjer je leta 1885 
doktoriral iz filozofije. Po njegovem odhodu je župnijo Šentlambert tri mesece 
upravljal zagorski župnik Jakob Gross, po rodu iz Tržiča. On in njegov brat Peter 
sta si prizadevala za izgradnjo nove osnovne šole v Zagorju, kjer je storil še dru-
ge koristne stvari.

3. Karol Ceme (1881 – 1887)

Po rodu iz bolj gosposke tržiške rodbine. V času njegovega župnikovanja sta 
bila prenovljena glavni oltar in obhajilna miza. Župljanom je ostal v spominu 
kot strog in rezek duhovnik. Po njegovem odhodu iz Šentlamberta na Kresniške 
Poljane – nazadnje je bil župnik še v Dolu pri Ljubljani – je za dušno pastirstvo 
osem mesecev skrbel svetogorski župnik Janez Prskar.

4. Anton Berce (1887 – 1895)

Rojen v Kamni Gorici. V Šentlambertu je vodil obnovo kapele v neposredni bli-
žini cerkve, ki je leta 1893 v spomin na 50 let škofovskega posvečenja papeža 
Leona XIII. postala kapela sv. Cirila in Metoda77. Berce je bil liberalno usmerjen, 
v Zagorju je soustanovil telovadno društvo Sokol. Liberalne ideje je zavzeto širil 
tudi v Šentlambertu, zato je bil v sporu s škofom, kar je veljalo tudi za druga 
službena mesta. Po predčasni upokojitvi leta 1905 je živel na ljubljanskem gra-
du. V obdobju 1907 – 1914 je bil tajnik Družbe sv. Cirila in Metoda. Ker je ob 
volitvah nasprotoval Slovenski ljudski stranki, ki je uživala podporo Cerkve, je 
bil suspendiran.

77 Pred tem je bila omenjena kapela posvečena sv. Štefanu. Preimenovanje je sovpadalo z blagoslo-
vitvijo kipov sv. Cirila in Metoda.
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5. Janez Nemanjič (1895 – 1901)

Doma je bil iz Metlike. Po upokojitvi se je vrnil v rodni kraj, kjer je delal kot po-
slovodja tamkajšnje posojilnice, ki je bila prva tovrstna ustanova na Dolenjskem 
in v Beli krajini. Originalen mož, trde besede in podobnega srca.

6. Jožef Plantarič (1901 – 1908)

Rojen v Tržišču na Dolenjskem kot sin trgovca. Po gimnaziji je služil vojsko, nato 
odšel v semenišče. Kaplansko službo je opravljal v Čemšeniku, Vodicah in Kran-
ju. V Šentlambertu je goreče pastiroval in zaradi svoje premočrtnosti naletel 
na nasprotovanje Bercetovih privržencev78. Prizadeval si je za dvig kakovosti 
cerkvenega in šolskega utripa ter splošni ljudski blagor. Kasneje je bil župnik in 
dekan v Trebnjem, nazadnje kanonik v Novem mestu.

7. Jakob Ogrizek (1908 – 1911)

Rojen v Martenji vasi v župniji Slavina. V Šentlambert je prišel iz Mirne Peči. Tu-
kaj je opravil župniški izpit, vendar se že po treh letih poslovil, saj je bil ime-
novan za upravitelja novoustanovljene župnije Lom nad Tržičem. Kasneje je bil 
tudi župnik v Pečah, kjer je postal duhovniški svetnik.

8. Jožef Cuderman (1911 – 1927)

Doma iz Trstenika. V Šentlambert je prišel z Vojskega. Njegov spor z organistom, 
ki se je končal na sodišču, je negativno vplival na verski utrip v župniji, kar je 
prispevalo k njegovi premestitvi na kaplansko mesto v župniji Sv. Peter v Ljubl-
jani.

9. Karel Rupnik (1927 – 1941)

Doma iz Črnega Vrha nad Idrijo. Pred prihodom v Šentlambert je med drugim 
kot kurat79 služboval v Erzelju nad Vipavo, kjer je zaradi bližine soške fronte do-
živel marsikaj trpkega. Od tam so ga premestili v Konjšico, kjer je ostal deset 
let, tudi v vlogi vodje in učitelja v zasilni šoli. Iz Konjšice je prišel v Šentlambert, 
kjer zaradi skrhanega verskega življenja sprva ni bilo rožnato. Njegovo delovan-
je je zaznamovala tudi svetovna gospodarska kriza, ki je nastopila leta 1929. V 
Šentlambertu je bil do 14. aprila 1941, ko so ga aretirali nacisti80.

78 To se je kazalo predvsem v obračunavanju v tisku. Bercetovi privrženci so ga anonimno blatili v Slo-
venskem narodu, on jim je s podpisanimi prispevki odgovarjal v Slovencu. Dvakrat pa so hoteli z njim 
tudi resno fizično obračunati, a se mu je obakrat uspelo izmuzniti napadalcem.
79 Vojaški duhovnik.
80 Vojno je preživel. Umrl je 1. februarja 1964 v Stični.
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Med 2. svetovno vojno je bil za občasno duhovno oskrbo zadolžen Ivan Polh iz 
Trbovelj, ki je v težkih razmerah okupacije opravljal bogoslužje v zagorski žup-
niji. Po vojni so se najprej zvrstili zagorski župnik Franc Markež in trije zagorski 
kaplani. Od septembra 1945 do leta 1946 je v Šentlambertu maševal Kristijan 
Stolbičar, sledil mu je Franc Brulc, medtem ko je leta 1947 to vlogo prevzel Franc 
Pustotnik. Pol leta jo je opravljal kot zagorski kaplan, nato pa do leta 1951 kot 
župnijski upravitelj Šentlamberta in soupravitelj Sv. gore81. Nasledil ga je sve-
togorski župnik Franc Mozetič82, ki je v Šentlambert prihajal do leta 1959, ko je 
župnija prešla pod soupravo zagorske župnije.

V „zagorskem“ obdobju, ki je trajalo do leta 2006, so se zvrstili številni dušni pas-
tirji. Praviloma je v Šentlambert prihajal eden od dveh zagorskih kaplanov83. Za 
bogoslužje, poučevanje verouka in vodenje gospodarskih zadev so tako skrbeli: 
Pavel Uršič, Anton Bohinc, Janez Ham, Alfonz Grojzdek, Marjan Zupanc, Viktor 
Pernuš, Metod Oblak, Pavel Krnc, Marko Benedik, Viktor Kastelic, Franc Maček, 
Jože Tomšič, Božidar Metelko, Franc Kadunc, Franc Hočevar, Jože Mrvar, Jože 
Tori, Miro Šlibar, Stanislav Škufca, Stanko Štefanič, France Mervar, Janez Cevec, 
Alfonz Žibert, Jurij Zadnik, Alojzij Hostnik, Kancijan Čižman, Boris Žerovnik, 
Primož Lavtar, Jože Pibernik in Miro Bergelj. Kot zagorski župniki so župnijo 
Šentlambert soupravljali: Anton Smerkolj, Alfonz Grojzdek, Marko Burger, An-
ton Dobrovoljc in Matjaž Križnar. Pri dušnem pastirstvu sta sodelovala tudi ka-
nonik Vinko Prestor in upokojeni misijonar Janko Slabe. Od aprila 2006 župnijo 
Šentlambert soupravlja kisovški župnik Janez Mrak.

ŽUPNIJSKI SODELAVCI

Nepogrešljivi kamenčki v mozaiku delovanja župnije so župnijski sodelavci. V 
tem poglavju se bomo osredotočili na nosilce glavnih laičnih funkcij, tj. orga-
niste, cerkovnike84 in ključarje. Navedeni bodo na podlagi kroniških zapisov in 
pričevanj župljanov.

Začnimo z organisti, brez katerih so še tako kakovostne orgle zgolj molčeča 
omara. Leta 1904 se je župnik Plantarič odločil izboljšati njihov materialni po-

81 Župnijski upravitelj je postal, ko so na Sv. gori postavili novo župnišče, od koder je oskrboval obe župniji.
82 Prvi dve leti je Mozetiča nadomeščal zagorski župnik Peter Golob, saj mu civilna oblast ni odobrila 
opravljanja funkcije, za katero je bil imenovan.
83 Od leta 1992 naprej zagorskemu župniku pomaga en kaplan.
84 Cerkovnik je drug izraz za mežnarja.
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ložaj. Takrat je imel organist na voljo stanovanje v cerkvenišču, hkrati je letno 
prejemal 20 mernikov pšenice, 26 mernikov ajde, 3 mernike in 4 bokale fižola ter 
7 mernikov zmesi žit, k čemur je treba prišteti darove ob krstih, pogrebih in dru-
gih priložnostih, ki pa niso bistveno dvignili njegovega življenjskega standarda.

Slabe razmere so se odražale v tem, da so organista težko zadržali in so bila tudi 
daljša obdobja brez orglanja. Posledično so morali najti še začasnega cerkov-
nika, saj je organist opravljal tudi cerkovniško službo. Za izboljšanje stanja je 
oktobra 1904 Plantarič predlagal, da se organistu dodeli 800 kron letne plače. 
Po posvetu z osmimi župljani, ki so ugovarjali predlogu, je bil sprejet sklep, da 
bo organistova letna plača 600 kron (bodisi v denarju bodisi blagu), še naprej 
bo imel prosto stanovanje v cerkvenišču, pripadala mu bo tudi štolnina. Na tej 
podlagi je bil objavljen razpis, ki je trajal do 15. avgusta 1905. Za organista je bil 
izbran Roman Kramaršič iz Žužemberka, ki je službo nastopil 4. septembra 1905. 
Po treh letih je odšel za organista na Bled, zato ga je zamenjal Anton Bernot, ki 
je bil prej organist v Ihanu.

Za njim je do začetka leta 1912 orglal Franc Železnik iz Zavšenika, nato pa so 
se v istem letu zvrstili še trije organisti: Karol Lednik s Štajerske, Daniel Cerar iz 
Moravč in Jožef Kranjc s Štajerske. Novi župnik Cuderman ni bil z nikomer zado-
voljen. Enaka usoda je doletela Štajerca Franca Zagožna, ki je službo organista 
opravljal od jeseni 1912 do 25. februarja 1913. Njegov naslednik je bil Luka Sev-
nig, a samo do 1. februarja 1914. Stanje se je stabiliziralo, ko je „začasni organist“ 
znova postal domačin Železnik. Ta je z izjemo obdobja 1925 – 1933, ko so orglali 
Alojzij Pahor iz Štange (1925 – 1928), Alojzij Zupet iz Ljubljane (1928 – 1929) in 
Janez Hribar iz Šemnika (1929 – 1933), skrbel za cerkveno glasbo do leta 1939.

Nasledil ga je Leopold Borišek iz Jarš (kasneje Male Peči), ki je bil organist vse 
do 90. let prejšnjega stoletja. Med letoma 1997 in 2001 je orglanje in vodenje 
pevskega zbora prevzela Simona Steban iz Zagorja, sledila ji je Andreja Med-
ved z Vodic, ki je z orglanjem prekinila leta 2005. Od leta 2006 do 2008 je bila 
za orglami Kristina Zorko s Špitala, zatem je zanje spet sedla Medvedova in or-
glala do leta 2015. Odtlej to službo opravlja Aleš Razpotnik iz Smučidola, ki je 
zaradi zasedenosti z orglanjem (orgla tudi v Zagorju in občasno še kje) v vlogi 
organista v Šentlambertu vsako drugo nedeljo. Pri vmesnih nedeljskih mašah 
nekajkrat letno še orgla Medvedova, sicer pa je navzoča kitarska glasbena spre-
mljava. Sprva sta zanjo skrbeli Anja in Nika Zore iz Šentlamberta, medtem ko je 
v zadnjem času v vlogi kitaristke Tjaša Grabnar iz Zavšenika.
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Od leta 1933, ko je prenehal delovati zadnji poklicni organist, za orglanje in cer-
kovniško delo nič več ne skrbi ista oseba. Prvi cerkovnik v tem obdobju je bil 
Stanislav Jamšek s Krivice. Od začetka 2. svetovne vojne do leta 1953 je bila ta 
vloga zaupana Alojzu Borišku iz Jarš. Zatem je bil dve leti cerkovnik Janez Grab-
nar iz Šentlamberta, ki ga je nasledila njegova mati Antonija Grabnar. V začetku 
80. let 20. stoletja je cerkovniško službo nastopila Marica Grošelj iz Šentlamber-
ta in jo opravljala do leta 2010. Odtlej je župnija brez cerkovnika.

Najstarejši podatek o imenu ključarja župnijske cerkve se nanaša na Matijo Vid-
marja s Kobiljka85, ki je bil tej službi zvest od leta 1882 do 1922. Nasledila sta ga 
Janez Ocepek in Janez Zore iz Senožeti, za njima sta ključarila Batis in Železnik 
iz iste vasi. Med 2. svetovno vojno in prvo desetletje po njej je bila ključarska 
služba zaupana Alojzu Borišku iz Jarš in Matiji Končini iz Požarij. Sledila sta jima 
Jože Povše s Krivice in Martin Mars s Kolka. V 70. letih prejšnjega stoletja je bil 
ključar Leopold Borišek z Male Peči. Za njim so se zvrstili Franc Borišek, Franc 
Grošelj in Leopold Renko (vsi iz Šentlamberta), medtem ko sta sedanja ključarja 
Jože Jamšek iz Borij in Milan Božič iz Čolnišč.

NOVOMAŠNIKI

Ob koncu velja omeniti še novomašnike iz župnije Šentlambert. Po znanih po-
datkih so se v Gospodov vinograd podali naslednji njeni sinovi: Anton Sevšek, 
Jožef Ocepek, Ignacij Brvar in Izidor Grošelj. Pobliže si jih poglejmo.

1. Anton Sevšek se je rodil 12. januarja 1795 na Špitalu. Posvečen je bil 20. sep-
tembra 1822. Začel je kot kaplan v Prečni, zatem je bil župnik v Toplicah in Čr-
nomlju. Sledilo je kaplanovanje v župniji Sv. Peter v Ljubljani. Njegovo zadnje 
službeno mesto je bilo v Šmihelu pri Žužemberku, kjer je deloval kot lokalist. 
Po upokojitvi se je nastanil v Velikem Gabru, kjer je dočakal diamantni mašniški 
jubilej. Življenjsko pot je sklenil 6. junija 1883.

2. Jožef Ocepek je ugledal luč sveta 6. marca 1876 v Jablani, mašniško posve-
čenje pa je prejel 22. julija 1899. Njegovo prvo službeno mesto je bilo v Čemše-
niku, kjer je bil kaplan. Od tam je odšel za župnika na Dobovec, nato pa je celih 
51 let – do svoje smrti v letu 1964 – svoje poslanstvo opravljal v Ovsišah pri 
Podnartu.

85 Kobiljek je zaselek, ki spada pod Borje.
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3. Ignacij Brvar je bil rojen 19. julija 1887 v Borjah. Po posvetitvi, ki je bila 
opravljena 25. julija 1911, je bil najprej umeščen za kaplana v župniji Sv. Peter 
pod Svetimi gorami. Deloval je tudi na Ptujski gori, med 1. svetovno vojno pa 
je opravljal službo kurata. Nazadnje je bil župnik na Bizeljskem, kjer je umrl 12. 
oktobra 1949.

4. Izidor Grošelj se je rodil 8. marca 1974 v Trbovljah. Posvečen je bil 29. junija 
2000. Kot kaplan je začel delovati v župniji Kranj Šmartin, od koder ga je pot 
vodila v Črnomelj, kjer je bil sprva kaplan in nato zaradi župnikove bolezni tudi 
župnijski upravitelj. Leta 2005 je postal misijonar v Matangi na Madagaskarju. 
Po desetletju plodnega misijonskega dela je leta 2015 nastopil službo župnika 
v Šentvidu pri Stični.



59

LITERATURA:
• Dolinar, France M., Zagorski zvonovi, Družina, Ljubljana, 2005.

• Orožen, Janko, Zgodovina Zagorja ob Savi I., Zagorje ob Savi, 1980.

• Sveti Miklavž iz Čolnišč, Društvo KRT Čolnišče, 2007.

• Trunkelj, Franc in Metod Benedik, Mati mnogih cerkva, Družina, Ljubljana, 2012.

• Valvasor, Janez Vajkard, Čast in slava vojvodine Kranjske, Zavod Dežela Kranjska, Ljubljana, 2009 
– 2013.

GLAVNI VIR:
• Kronika župnije Št. Lambert.

POMOŽNI VIRI:
• Časopis Razvoj, http://www.rcr-zasavje.si/uploads/razvoj/razvoj_junij_2006_e.pdf (15. 2. 2017).

• Družina, http://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/svetniki/sveti-lambert-iz-maastrichta-17-09 
(17. 2. 2017).

• Jezuiti v Sloveniji, http://www.jezuiti.si/wp-content/uploads/2010/05/POKOJNI-SOBRAT-
JE-DJ-do-2010-popravljeno.pdf (27. 3. 2017).

• Nadrah, Anton, »Kristus, Kralj resnice in pravice, ljubezni in miru«, Družina, 10. 5. 2009, http://
www.druzina.si/icd/spletnastran.nsf/all/01E36D6F682A0FF5C12575AE003912AC?OpenDo-
cument (22. 2. 2017).

• Prebivalci po spolu, občine in naselja, Slovenija, 1. januar 2018, https://www.stat.si/statweb/
News/Index/7442 (4. 1. 2019).

• Slovar slovenskega knjižnega jezika, http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expres-
sion=ge=kurat (25. 1. 2017).

• Slovar slovenskega knjižnega jezika, http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expres-
sion=škofija (19. 1. 2017).

• Slovar slovenskega knjižnega jezika, http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expres-
sion=zveza&hs=16 (24. 1. 2017).

• Slovenec, http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-YYAUEQ57/f233fdbd-a2c9-4ff6-a0d6-
547d9c0f23b6/PDF (21. 2. 2017).

• Uskoki – naši predniki (Stanislav Južnič), http://www2.arnes.si/~rzjtopl/rod/razno/Mejno.htm (19. 
1. 2017).

• Wikipedija, https://sl.wikipedia.org/wiki/Ambon (3. 2. 2017).

• Wikipedija, https://sl.wikipedia.org/wiki/Manual (9. 5. 2017).

• Wikipedija, https://sl.wikipedia.org/wiki/Papež_Leon_XIII. (7. 2. 2017).

• Založba ZRC, https://books.google.si/books?id=A4W-Qq3EsugC&pg=PA60&lpg=PA60&dq=ka-
nonska+tabla&source=bl&ots=0-UFUIDapf&sig=w1s-wKpv9lMo28IBhhs8v_Jez3E&hl=sl&-
sa=X&ved=0ahUKEwi33sKly_7RAhWBJ5oKHSZXByAQ6AEIGDAA#v=onepage&q=kanonska%20
tabla&f=false (7. 2. 2017). 



60

GLAVNI POKROVITELJ:

OBČINA 

ZAGORJE OB SAVI



61

KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLAMBERT

KRAJEVNA SKUPNOST KISOVEC-LOKE

 

instalacije

OSTALI POKROVITELJI:

Rudarska cesta 2a, 1412 Kisovec

T I S K A R N A




