
SLAVNOSTNI KONCERT

POZDRAVNA BESEDA ŽUPNIKA URBANA KOKALJA

Prisrčna dobrodošlica novim orglam naše župnijske 
cerkve svetega Jurija v Šenčurju. Nove orgle, ki so 
velika pridobitev za sveto bogoslužje v naši župnijski 
cerkvi, so najprej izraz vere in zaupne pripadnosti žu-
pnijskemu občestvu sedanjih generacij, ki smo se ob-
likovali ob naših prednikih. Vesel sem, da tudi ob tej 
priložnosti lahko pričujemo o tej naši osebni in v veliki 
meri tudi skupni življenjski naravnanosti in da istočasno 
v tem oziru še nekaj več ustvarimo za prihodnje rodo-
ve. Naj tudi novi mladi rodovi s hvaležnostjo sprejemajo 
dediščino prednikov in naj v naglem spreminjanju ži-
vljenjskih miselnih tokov vendarle negujejo tudi osebno 
razmerje do vere in Cerkve v domačem kraju. Iskrena 
hvala in Bog povrni vsem, ki z molitvijo in svojimi daro-
vi velikodušno spremljate in podpirate zahtevni projekt 
naših novih orgel.
Ob koncertu, ki pozdravlja naše nove orgle, se posebej 
zahvaljujem vsem, ki ste pri tem zahtevnem programu 
zavzeto in požrtvovalno sodelovali. Najprej iskrena hva-
la in priznanje zborovodkinji Evi Čeh. Ideja o koncertu je 
namreč njena. Poleg te zamisli se iskreno zahvaljujem 
tudi za njeno strokovno in zelo požrtvovalno spremljanje 

pevcev. Poseben pozdrav in hvaležno pozornost na-
menjam mlademu in vedremu organistu Lovru Frelihu, 
ki prvič vstopa na kor naše župnijske cerkve in si želim, 
da bo vsaj priložnostno še večkrat z nami. Za pripravlje-
nost k sodelovanju se iskreno zahvaljujem Urši Uršič za 
spremljavo s saksofonom. Hvaležen sem domačemu 
organistu Maticu Podobniku, ki prihaja iz Hotemaž in je 
v vmesnem delu koncerta samostojno predstavil zvok 
orgel. Verjamem, da so nove orgle zanj dodatna spod-
buda k sodelovanju na koru naše župnijske cerkve. 
Zahvaljujem se vsem pevcem, ki ste se po najboljših 
močeh potrudili za nocojšnji zahtevni repertoar. Nena-
zadnje pa hvala Dobremu Bogu za velikodušen blagos-
lov, ki nas je doslej ves čas spremljal in verjamem, da 
bo z nami tudi v prihodnje. Naj priložnost nocojšnjega 
koncerta v vseh nas poglobi in utrdi trajne vezi z Bo-
gom ter znotraj občestva pevskega zbora in naše žu-
pnije za nadaljnje sodelovanje pri svetem bogoslužju.

Urban Kokalj, župnik Cerkev sv. Jurija v Šenčurju
Sobota, 25.11.2017

Bilten ob slavnostnem koncertu � Zbrala in uredila: Eva Čeh � Avtorji fotografij: Franci Brezar, Andrej Pavlin, Jože Šenk in Florjan Zarnik � Oblikovanje: 
Marko Grimani � Tisk: Salve d.o.o.
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O NOVIh ORGLAh
Nove orgle v župnijski cerkvi svetega Jurija v Šenčur-
ju so opus 36 iz delavnice Orglarstvo Močnik in ima-
jo 28 pojočih registrov, razdeljenih na dva manuala in 
pedal. Z enim predpotegom in transmisijami iz glav-
nega piščalja v pedal, pa se po možnostih registrskih 
kombinacij število registrov poveča na 33. Transmisije 
zaležejo kot samostojni registri, le da so bistveno ce-
nejše in prihranijo prostor, saj uporabljajo piščali drugih 
registrov. Slogovno se uvrščajo med romantične orgle, 
saj smo za zvočno osnovo uporabili še ohranjene ko-
vinske piščali znamenitega mojstra Franceta Goršiča, ki 
je postavil orgle leta 1872.
Igralna traktura je mehanska s sapnicami na poteg, kar 
omogoča najbolj neposreden stik organista z orglami in 
s tem kar najbolj natančno in virtuozno igranje. Tipke so 
preko kotnikov, gredi in tankih lesenih letvic (abstrakt) 
povezane z ventili v sapnici. Ti spuščajo zrak do pišča-
li, ki stojijo na sapnici. Zapletenost trakture naj prikaže 
podatek, da je samo v igralniku več tisoč sestavnih de-
lov. Registrska traktura je električna in omogoča shra-
njevanje neomejenega števila registrskih kombinacij.
Piščalje prvega, glavnega manuala, je postavljeno v 
sprednji del orgelske omare za prospektom, pišča-
lje drugega manuala pa zadaj v omaro z žaluzijami, 
ki omogočajo naraščanje in pojemanje zvoka z odpi-
ranjem in zapiranjem žaluzij. Največje pedalne piščali 
stojijo ob straneh, manjše pa pod omaro z žaluzijami.
V orglah je 1818 piščali. 224 je lesenih, ostale so ko-
vinske iz cina. Uporabljenih je 595 obnovljenih Goršiče-
vih kovinskih piščali. Največja piščal je lesena in meri v 
dolžino skoraj 5m, najmanjša je kovinska in meri le 12 
milimetrov.
Zvočno umestitev orgelskih piščali v nek prostor pa 
imenujemo intonacija. Vsako piščal posebej je potreb-
no po barvi zvoka in po jakosti prilagoditi tako, da v 
danem prostoru jasno in polno zazveni. Seveda mora 
biti tudi vsak register (vrsta piščali iste tonske barve, 

menzure in oblike) sam v sebi barvno in jakostno izena-
čen, ter hkrati v pravem zvočnem razmerju do drugih 
registrov.
Na zvočno podobo orgel poleg intonacije vpliva še dis-
pozicija (izbor registrov), menzure (razmerje med pre-
merom in dolžino piščali) in akustika prostora.
Med seboj ločimo več načinov intonacije: baročni, ro-
mantični in neobaročni. Zvok baročnih orgel je jasen 
in bogat z alikvoti. Romantične orgle imajo temnejši, 
masivnejši zvok, značilno zanje je niansiranje z registri 
v osnovni legi. Neobaročna intonacija je pravzaprav 
posledica napačnega razumevanja baročne intonacije. 
Zvok neobaročnih orgel je hladen in oster, brez vsake 
miline. Ta način intonacije se je uporabljal v sredini 20. 
stoletja, danes pa se večinoma ne uporablja več.
Nove orgle v Šenčurju se torej slogovno uvrščajo med 
romantične orgle, saj smo za zvočno osnovo upora-
bili še ohranjene kovinske piščali znamenitega mojstra 
Franceta Goršiča, ki je postavil orgle leta 1872. Vsi novi 
registri so zvočno prilagojeni Goršičevim, tako da sku-
paj tvorijo prepričljivo celoto. Kot take so zelo uporabne 
pri bogoslužju, hkrati pa primerne za izvajanje koncer-
tne orgelske glasbe.

Tomaž Močnik, izdelovalec orgel

SLAVNOStNI KONcERt OB POStAVItVI NOVIh ORGEL

PROGRAm:

Rosephanye Powell: Non nobis, Domine

Ola Gjeilo: Northern Lights 

Lars Jansson / arr. Gunnar Eriksson: To the Mothers in Brazil (Salve Regina)

Ola Gjeilo: The Ground 

***

César Franck: Sortie v F-duru (iz L`organiste)

Edward Elagar: Vesper voluntaries, op. 14, št. 5

Stanko Premrl: Pastorala v E-duru

Gunther Martin Göttsche: Komm, o komm, du Geist des Lebens, op. 55, št. 14

mAtIc PODOBNIK, ORGLE

***

James Whitbourn: Son of God 
mAŠA ZA ZBOR, ORGLE IN SOPRAN SAKSOFON 

Introit
Kyrie

Kyrie meditation
Gloria

Lava me
Sanctus in Benedictus

Pax Domini
Agnus Dei

Amen

cEmPZ »VSE ZA JURJA« IN PROJEKtNI PEVSKI ZBOR
KLAVIR IN ORGLE:

Lovro Frelih

SOPRAN SAKSOFON:
Urša Uršič

ZBOROVODKINJA:
Eva Čeh

SODELUJOČI PEVcI

Sopran:
Ančimer Mojca
Arhar Mateja
Babnik Urška
Čimžar Katja
Gorjanc Neža

Gorjanec Tadeja
Grilc Tatjana
Jeraj Mateja

Kremžar Mateja
Kuhar Tadeja

Maček Zarnik Petra
Markun Majda
Mohar Maja

Ribnikar Monika
Ribnikar Zala
Stare Ivanka

Strniša Mojca
Štirn Urška

Vrtač Sajevic Nataša
Žerovnik Ana

Žerovnik Andreja

Alt:
Benedik Ana

Capuder Štefka
Gašpirc Ivica

Golorej Mateja
Jeraj Polona

Kavčič Monika
Kepic Ljudmila
Kosirnik Marija

Kosirnik Marinka
Leskovar Barbara

Lipar Ivanka
Logar Petra
Lombar Ana

Mozetič Vesna
Nabernik Matejka

Svetelj Dani
Vreček Kirn Slavi

Zupan Manca
Žugec Damjana

Tenor:
Capuder Franci
Capuder Niko
Ječnik Janez
Krišelj Lovro

Leskovar Marko
Lotrič Tilen

Mozetič Matej
Podjed Jurij

Tomažič Ljubo
Žugec Jože

Bas:
Ahčin Peter
Avbelj Rok

Capuder Anton
Frelih Matjaž

Jeraj Jani
Jeraj Robert
Kovač Rok
Kralj Gregor
Logar Stane

Merkun Marko
Mohar Igor

Mohar Janez
Pavlin Andrej
Strniša Grega
Svetelj Matjaž

Šter Janez
Tepuš Blaž

PROJEKcIJA – AVtORJI FOtOGRAFIJ:
Franci Brezar, Andrej Pavlin, Jože Šenk, Florjan Zarnik

VEZNO BESEDILO:
Dani Svetelj

POVEZOVALcA PROGRAmA:
Alenka in Sebastian Mohar
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Zvok neobaročnih orgel je hladen in oster, brez vsake 
miline. Ta način intonacije se je uporabljal v sredini 20. 
stoletja, danes pa se večinoma ne uporablja več.
Nove orgle v Šenčurju se torej slogovno uvrščajo med 
romantične orgle, saj smo za zvočno osnovo upora-
bili še ohranjene kovinske piščali znamenitega mojstra 
Franceta Goršiča, ki je postavil orgle leta 1872. Vsi novi 
registri so zvočno prilagojeni Goršičevim, tako da sku-
paj tvorijo prepričljivo celoto. Kot take so zelo uporabne 
pri bogoslužju, hkrati pa primerne za izvajanje koncer-
tne orgelske glasbe.

Tomaž Močnik, izdelovalec orgel

SLAVNOStNI KONcERt OB POStAVItVI NOVIh ORGEL

PROGRAm:

Rosephanye Powell: Non nobis, Domine

Ola Gjeilo: Northern Lights 

Lars Jansson / arr. Gunnar Eriksson: To the Mothers in Brazil (Salve Regina)

Ola Gjeilo: The Ground 

***

César Franck: Sortie v F-duru (iz L`organiste)

Edward Elagar: Vesper voluntaries, op. 14, št. 5

Stanko Premrl: Pastorala v E-duru

Gunther Martin Göttsche: Komm, o komm, du Geist des Lebens, op. 55, št. 14

mAtIc PODOBNIK, ORGLE

***

James Whitbourn: Son of God 
mAŠA ZA ZBOR, ORGLE IN SOPRAN SAKSOFON 

Introit
Kyrie

Kyrie meditation
Gloria

Lava me
Sanctus in Benedictus

Pax Domini
Agnus Dei

Amen

cEmPZ »VSE ZA JURJA« IN PROJEKtNI PEVSKI ZBOR
KLAVIR IN ORGLE:

Lovro Frelih

SOPRAN SAKSOFON:
Urša Uršič

ZBOROVODKINJA:
Eva Čeh

SODELUJOČI PEVcI

Sopran:
Ančimer Mojca
Arhar Mateja
Babnik Urška
Čimžar Katja
Gorjanc Neža

Gorjanec Tadeja
Grilc Tatjana
Jeraj Mateja

Kremžar Mateja
Kuhar Tadeja

Maček Zarnik Petra
Markun Majda
Mohar Maja

Ribnikar Monika
Ribnikar Zala
Stare Ivanka

Strniša Mojca
Štirn Urška

Vrtač Sajevic Nataša
Žerovnik Ana

Žerovnik Andreja

Alt:
Benedik Ana

Capuder Štefka
Gašpirc Ivica

Golorej Mateja
Jeraj Polona

Kavčič Monika
Kepic Ljudmila
Kosirnik Marija

Kosirnik Marinka
Leskovar Barbara

Lipar Ivanka
Logar Petra
Lombar Ana

Mozetič Vesna
Nabernik Matejka

Svetelj Dani
Vreček Kirn Slavi

Zupan Manca
Žugec Damjana

Tenor:
Capuder Franci
Capuder Niko
Ječnik Janez
Krišelj Lovro

Leskovar Marko
Lotrič Tilen

Mozetič Matej
Podjed Jurij

Tomažič Ljubo
Žugec Jože

Bas:
Ahčin Peter
Avbelj Rok

Capuder Anton
Frelih Matjaž

Jeraj Jani
Jeraj Robert
Kovač Rok
Kralj Gregor
Logar Stane

Merkun Marko
Mohar Igor

Mohar Janez
Pavlin Andrej
Strniša Grega
Svetelj Matjaž

Šter Janez
Tepuš Blaž

PROJEKcIJA – AVtORJI FOtOGRAFIJ:
Franci Brezar, Andrej Pavlin, Jože Šenk, Florjan Zarnik

VEZNO BESEDILO:
Dani Svetelj

POVEZOVALcA PROGRAmA:
Alenka in Sebastian Mohar



SLAVNOSTNI KONCERT

POZDRAVNA BESEDA ŽUPNIKA URBANA KOKALJA

Prisrčna dobrodošlica novim orglam naše župnijske 
cerkve svetega Jurija v Šenčurju. Nove orgle, ki so 
velika pridobitev za sveto bogoslužje v naši župnijski 
cerkvi, so najprej izraz vere in zaupne pripadnosti žu-
pnijskemu občestvu sedanjih generacij, ki smo se ob-
likovali ob naših prednikih. Vesel sem, da tudi ob tej 
priložnosti lahko pričujemo o tej naši osebni in v veliki 
meri tudi skupni življenjski naravnanosti in da istočasno 
v tem oziru še nekaj več ustvarimo za prihodnje rodo-
ve. Naj tudi novi mladi rodovi s hvaležnostjo sprejemajo 
dediščino prednikov in naj v naglem spreminjanju ži-
vljenjskih miselnih tokov vendarle negujejo tudi osebno 
razmerje do vere in Cerkve v domačem kraju. Iskrena 
hvala in Bog povrni vsem, ki z molitvijo in svojimi daro-
vi velikodušno spremljate in podpirate zahtevni projekt 
naših novih orgel.
Ob koncertu, ki pozdravlja naše nove orgle, se posebej 
zahvaljujem vsem, ki ste pri tem zahtevnem programu 
zavzeto in požrtvovalno sodelovali. Najprej iskrena hva-
la in priznanje zborovodkinji Evi Čeh. Ideja o koncertu je 
namreč njena. Poleg te zamisli se iskreno zahvaljujem 
tudi za njeno strokovno in zelo požrtvovalno spremljanje 

pevcev. Poseben pozdrav in hvaležno pozornost na-
menjam mlademu in vedremu organistu Lovru Frelihu, 
ki prvič vstopa na kor naše župnijske cerkve in si želim, 
da bo vsaj priložnostno še večkrat z nami. Za pripravlje-
nost k sodelovanju se iskreno zahvaljujem Urši Uršič za 
spremljavo s saksofonom. Hvaležen sem domačemu 
organistu Maticu Podobniku, ki prihaja iz Hotemaž in je 
v vmesnem delu koncerta samostojno predstavil zvok 
orgel. Verjamem, da so nove orgle zanj dodatna spod-
buda k sodelovanju na koru naše župnijske cerkve. 
Zahvaljujem se vsem pevcem, ki ste se po najboljših 
močeh potrudili za nocojšnji zahtevni repertoar. Nena-
zadnje pa hvala Dobremu Bogu za velikodušen blagos-
lov, ki nas je doslej ves čas spremljal in verjamem, da 
bo z nami tudi v prihodnje. Naj priložnost nocojšnjega 
koncerta v vseh nas poglobi in utrdi trajne vezi z Bo-
gom ter znotraj občestva pevskega zbora in naše žu-
pnije za nadaljnje sodelovanje pri svetem bogoslužju.

Urban Kokalj, župnik Cerkev sv. Jurija v Šenčurju
Sobota, 25.11.2017

Bilten ob slavnostnem koncertu � Zbrala in uredila: Eva Čeh � Avtorji fotografij: Franci Brezar, Andrej Pavlin, Jože Šenk in Florjan Zarnik � Oblikovanje: 
Marko Grimani � Tisk: Salve d.o.o.


