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Uvodni nagovor
Spoštovane Godešanke, spoštovani Godešani!

Že kar krepko smo v stopili v leto 2006, v leto, v katerem 
naša vas Godešič praznuje tisočletnico. Ni veliko mest, 
kaj šele vasi, ki se lahko ponašajo s tako visokim 
jubilejem. Slednjega se moramo veseliti in ga doživeti 
z zdravim ponosom in radostjo v srcu. Z radostjo zato, 
ker je ravno naši generaciji dano, da jubilej obeleži in 
proslavi. 

V Dobravah smo vas sproti seznanjali o naših načrtih 
in aktivnostih, povezanih s praznovanjem tisočletnice. 
Tokrat vam posredujemo celoten program prireditev, 
ki so ga, kot boste videli, v veliki meri pripravili in ga 
bodo tudi izvajali naši sovaščani, zato pričakujem, da 
se boste posameznih prireditev udeleževali še z večjim 
veseljem in s tem izrazili svoj oseben odnos do našega 
skupnega praznovanja. Menim, da je program dovolj 
pester, da bo vsakdo našel nekaj zase. 

Želimo, da bi naše praznovanje odmevalo tudi drugod 
– da se ime Godešiča ponese po celi Gorenjski in 
Sloveniji. Da Godešič ne bo znan le po rušenju črnih 
gradenj, temveč tudi po svojem jubileju. V ta namen 
smo se z uredništvom časopisa Gorenjski glas 
dogovorili, da bodo medijski pokrovitelj našega 
jubileja. Prvi članek je bil že objavljen v petek, 10. 
2. 2006, skozi celo leto pa bo v tem časopisu na temo 
našega praznovanja še veliko zapisanega. Vabim vas, 
da redno spremljate Gorenjski glas. Če ga nimate, ga 
lahko naročite po posebni ponudbi, ki so jo pripravili 
ob našem praznovanju in se nahaja v teh Dobravah. 
Tisočletnica Godešiča bo svoje mesto našla tudi v 
prilogi Gorenjskega glasa – Ločanki, ki jo dobijo vsa 
gospodinjstva v občini.

Podoben dogovor smo sklenili tudi z Radiom Sora, 
ki bo prvo posebno oddajo pripravil v torek, 7. marca 
2006, ob devetih dopoldne. Naše praznovanje bo redno 
spremljala tudi Deželna TV iz Škofje Loke, ki naj bi od 
aprila naprej oddajala tudi preko oddajnika na Krvavcu, 
tako da bomo njihov program lahko spremljali vsi 
Godešani. 

Prilagodili pa se bomo tudi sodobnemu času in 
pripravili posebno internetno stran www.godesic.si. 
Tisti, ki veste, do  kam seže internet, se zavedate, da 
bodo s tem informacije o Godešiču dosegljive z vseh 
koncev sveta. Na tej strani bomo tekoče spremljali naše 
praznovanje, vas opozarjali na radijske in TV-oddaje, 
na tej strani boste vi in vaši prijatelji preko fotografij 
sledili našim dogodkom. S posebnim vabilom vam 
ponujamo tudi možnost, da podjetniki in drugi obrtniki 
na tej internetni strani predstavite svojo dejavnost. 
Prikazan bo tudi interaktivni zemljevid Godešiča, kjer 
boste ljudem, ki ne vedo, kje se nahaja vaša hiša,le- 
to z lahkoto pokazali. Trenutno je na internetni strani 
naveden celoten program prireditev, stran pa bo v celoti 
postavljena do konca marca. Prosim vas, da o naši 
internetni strani obvestite vse vaše prijatelje in znance.

Prilagamo tudi prospekt za jubilejni Zbornik 
Godešič skozi tisočletje 1006–2006. Minilo je šele pet 
let, odkar je izšla Kronika župnije Reteče, v kateri je 
bil Godešič že obširno predstavljen. V teh nekaj letih 
pa se je nabralo vsebine za novo zelo obsežno knjigo, 
ponovno pa bodo objavljene le najbolj splošne vsebine. 
Zaradi tega moramo na obe knjigi gledati kot na celoto, 
razdeljeno na dva dela. Pričakujemo, da bo knjiga našla 
svoje mesto v vsakem gospodinjstvu v vasi; da jo boste 
kupili za svoje sorodnike, ki živijo drugje, za svoje 
prijatelje, ki bodo z veseljem prebrali kaj zanimivega 
o našem preteklem in sedanjem življenju. Priporočamo 
vam, da se za nakup odločite v času prednaročila in 
izkoristite dodaten popust. V prednaročilu Zbornik stane 
11.000 SIT, po 23. juniju, ko bo Zbornik na Večeru na 
vasi slovesno predstavljen, pa bo cena Zbornika 14.000 
SIT.

Ko boste v velikonočnem času pošiljali voščila svojim 
prijateljem, vam nudimo možnost, da svoje sporočilo 
položite v ovojnico (kuverto) z natisnjenim znakom 
naše tisočletnice, dobite pa lahko tudi dopis s tem 
znakom. Na ta način boste svojim znancem posredovali 
novico o našem jubileju. Ovojnice in dopise lahko dobite 
pri Brigiti Čarman, Godešič 103, možnost nakupa le-
teh pa bo tudi v času vseh prireditev. Ob našem jubileju 

http://www.godesic.si
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bomo izdati tudi razglednico Godešiča, ki je že dolgo 
nismo imeli.

Vsaka aktivnost pa seveda neizbežno povzroča tudi 
stroške, saj vsega ne moremo narediti le s pridnim 
delom in prizadevnostjo naših vaščanov, ki svoje delo 
opravljajo brezplačno. Veseli smo, da nas je v veliki 
meri podprl naš župan g. Igor Draksler z občinskimi 
svetniki, ki so v okviru proračuna občine Škofja Loka 
našemu praznovanju namenili kar nekaj sredstev. Zaradi 
tega je Občina Škofja Loka častni pokrovitelj našega 
jubileja. Na podporo in razumevanje smo naleteli tudi 
v gospodarstvu, saj se je družba Merkur odločila, da 
bo generalni pokrovitelj našega praznovanja. S tem 
je družba Merkur pokazala, da ima pozitiven odnos do 
okolja, v katerem živijo njeni zaposleni in kupci.

Vendar sredstev za izvedbo vseh načrtovanih aktivnosti 
zaenkrat še ni dovolj, zaradi česar vas prosimo za vašo 
pomoč. Vabimo vas, da nagovorite vaše prijatelje, 
znance, podjetja v katerih delate ter podjetja, v katerih 
delajo vaši znanci, da pristopijo k sponzoriranju 
tisočletnice Godešiča. Glede na odmevnost našega 
jubileja, se bo tudi njihova odločitev o sponzoriranju 
ponesla daleč preko meja naše občine. Vse pokrovitelje 
bomo navedli v Zborniku, ki bo za vedno pričal o 
njihovi podpori našemu jubileju. Njihova podjetja bomo 
oglaševali na vseh prireditvah. Podrobne pogoje za 
pokrovitelje lahko dobite pri Brigiti Čarman. Torej tisti, 
ki menite, da lahko nekoga povabite k sponzoriranju 
tisočletnice, se oglasite pri Brigiti, ki vam bo z veseljem 
dala pisno vlogo in ostale potrebne dokumente.

Vabimo vas tudi, da se kot posameznik odločite za 
sponzoriranje tisočletnice. Za prispevek 50.000 SIT 
boste trajno omenjeni v Zborniku kot donator, kar 
bodo lahko prebirali naši in vaši potomci v naslednjih 
generacijah. Kot sem že omenil, je to edinstvena 
možnost, ki je dana naši generaciji in v tej luči moramo 
tudi gledati odločitev za sponzoriranje tisočletnice. 
Kot nadomestilo za vaš prispevek boste vsi donatorji 
prejeli Zbornik, majico in kapo z znakom tisočletnice 
Godešiča.

Morebiten višek zbranih sredstev od tisočletnice bomo 
v celoti namenili za obnovo večnamenske dvorane v 

prostorih KS, ki bi jo z dvigom strehe radi preuredili 
v dvorano za igranje košarke, odbojke in še drugih 
športov. Tako bodo mladina in drugi z večjim veseljem 
ostajali v domači vasi. Prepričan sem, da je tisočletnica 
enkratna možnost, da na Godešiču pridobimo določena 
sredstva, ki jih bomo namenili za razvoj naše vasi, torej 
za naš skupen razvoj. Na nas vseh je, kako bomo znali 
priložnost izkoristiti. 

Da bo generacija, ki praznuje tisočletnico, trajno zapisana 
v našem spominu, so mladi (Štefan Gregorc in Domen 
Križaj) dali pobudo, da bi se skupaj fotografirali vsi 
Godešani. To je enkratna in edinstvena pobuda, ki jo 
bomo izvedli na velikonočni ponedeljek, 17.aprila ob 
11. uri, ko se bomo vsi Godešani zbrali pod vasjo v 
Tonkovem bregu. Že sedaj vas vabim in prosim, da se 
na velikonočni ponedeljek res vsi skupaj zberemo in 
se fotografiramo. Našo skupno fotografijo bomo seveda 
objavili v Zborniku. 

Vse organizacije v vasi so pri pripravljanju prireditev in 
zbiranju sredstev za tisočletnico enotno stopile skupaj, 
tako da je tisočletnica skupen projekt vseh Godešanov. 
Upamo in želimo, da boste vsi, ki boste povabljeni 
k sodelovanju pri organiziranju raznih prireditev, z 
veseljem priskočili na pomoč. 

Da bi bilo praznovanje tisočletnice čim lepše, Vas 
vse pozivamo k čim lepši ureditvi vasi, kamor spada 
ureditev pročelij hiš, ureditev cvetličnih parkov ob 
hiši, okrasitev okenskih polic in balkonov s cvetlicami, 
čistoča na javnih površinah. Tako bomo lahko poleg 
našega praznovanja kandidirali tudi za najlepše urejeno 
vas v občini, če ne kar v slovenskem merilu.

K lepemu izgledu vasi in pripadnost slovenskemu 
narodu boste izkazali tudi s tem, da boste ob državnih 
praznikih in najpomembnejših prireditvah našega 
jubileja izobesili slovenske in evropske zastave. V ta 
namen smo vam pripravilo posebno ponudbo za nakup 
zastav, ki se nahaja v nadaljevanju. Želimo, da bi ob 
naši tisočletnici slovenska zastava visela na vsaki hiši. 

Naši športniki bodo pripravili kolesarske drese s 
simbolom tisočletnice Godešiča. Vsi tisti, ki radi 
kolesarite, drese lahko naročite pri Roku Bertonclju.
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Čez približno teden dni vas bodo obiskali predstavniki 
našega odbora in vas povprašali o vaši odločitvi za 
naročilo Zbornika in o odločitvi za sponzoriranje 
tisočletnice. 

Veselimo se našega skupnega jubileja – tisočletnice 
Godešiča!

 

MAREC:
torek, 7. 3. ob 17. uri: Ustvarjalna delavnica Izdelava 
velikonočnih voščilnic, vodi Brigita Čarman, prostori 
KS Godešič

sreda 15.3., 22.3., 29.3., 5.4. ob 19. uri:  potopisna 
predavanja z diapozitivi iz Svete dežele in pomembnih 
krajev za krščanstvo v Evropi; izvajalec Janez 
Bertoncelj, prostori KS Godešič

ponedeljek, 27.3.  do petek, 31.3.: risanje in pisanje na 
temo Tisočletnice Godešiča, vrtec Pikapolonica Reteče, 
Osnovna šola Reteče

APRIL:
sobota 15. 4. ob 17. uri: otvoritev slikarske razstave 
domačinov naivcev: Ivanke Keber Lah (Medlačeve), 
Sonje Šubic Studer (Jenškove), Pavleta  Šubica 
(Jenškovega), Matevža Frleca, Jožefe Podnar, Martine 
Križaj in razstava likovnih del otrok iz vrtca in osnovne 
šole; prostori KS Godešič

nedelja, 30. 4. ob 20. uri: Kresovanje na večnamenskem 
igrišču pri Bifeju

MAJ:
nedelja, 7. 5.  ob 10. uri: Osrednja gasilska občinska 
maša za Sv. Florjana, cerkev Sv Miklavža na Godešiču

nedelja, 14. 5. ob 10. uri: Tek in pohod na Osolnik, prva 

tekma za slovenski pokal v gorskih tekih in državno 
prvenstvo za veterane

sobota, nedelja: 13. in 14. 5.: ex tempore natečaj za 
najlepšo fotografijo Godešiča

torek, 16. 5. ob 11. uri: predstavniki KS Godešič ob 
obletnici usmrtitve Antona Hafnerja, vodja upora v 
Judenburgu, položijo venec na Kostnici na Ljubljanskih 
Žalah

torek, 16. 5. ob 18. uri: spominska slovesnost ob 
obletnici usmrtitve Antona Hafnerja, vodja upora v 
Judenburgu, pred Vincencovo hišo

sobota, 27. 5. ob 19. uri: Koncert kitarskega orkestra 
Glasbene šole Škofja Loka, dirigent Denis Kokalj, 
cerkev Sv. Miklavža na Godešiču

JUNIJ:
četrtek, 15. 6. ob 11. uri: tiskovna konferenca, prostori 
KS Godešič

četrtek, 15. 6. ob 20. uri: Koncert kvarteta Tulipan: Ana 
Kavčič Pucihar – flavta, Gordana Keller Petrej – čelo, 
Blaž Pucihar – klavir, Miro Božič – orglice, cerkev Sv. 
Miklavža na Godešiču

sobota, nedelja 17. in 18. 6.: nogometni turnir, igrišče 
na Produ, Godešič

   Ivan Logonder                                        mag. Aleksander Igličar
   Predsednik sveta KS                               predsednik odbora za pripravo praznovanja   
            tisočletnice

Razpored prireditev ob tisočletnici Godešiča
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petek, 23. 6. ob 18. uri: Odprtje filatelistične in 
fotografske razstave, izdaja posebnega poštnega žiga 
ob tisočletnici, razglasitev tekmovanja za  najlepšo 
fotografijo Godešiča, prostori KS Godešič

petek, 23. 6. ob 20.30 uri: kulturna prireditev Večer na 
vasi s svečano predstavitvijo Zbornika Godešič skozi 
tisočletje 1006 - 2006, pred cerkvijo Sv Miklavža na 
Godešiču

sobota, 24. 6. ob 18. uri: nogometna tekma Oženjeni: 
Ledik, igrišče na Produ, Godešič

nedelja, 25. 6. Dan državnosti: ob 10. uri Maša za vse 
žrtve vojn,  po maši slovesna otvoritev učno-sprehajalne 
poti po Godešiču, cerkev Sv. Miklavža na Godešiču

petek, 30. 6., ob 20.30 uri: Osrednja proslava ob 
prazniku Občine Škofja Loka, večnamensko igrišče na 
Godešiču, po proslavi za zabavo igra Štrio Jemc

sobota, 1.7.  ob 10. uri: Rally oldtimerjev, trasa: Godešič- 
Sv. Duh-Šk. Loka -Gosteče-Reteče-Godešič

sobota, 1.7. ob 16. uri: gasilska vaja

sobota, 1.7.  ob 18. uri: svečana gasilska parada ob 95. 
letnici PGD Godešič

sobota, 1.7. ob 19. uri: Osrednja Veselica ob tisočletnici 
Godešiča, poje Natalija Verboten s svojim ansamblom, 
večnamensko igrišče na Godešiču 

SEPTEMBER:
četrtek, 21. 9. ob 19. uri: Blaznikovi večeri v Šk. Loki: 
Predstavitev Zbornika Godešič skozi tisočletje 1006-
2006, Kašča v Škofji Loki

sreda, 27. 9. ob 19. uri: »Bolezen, moja korist« 
- predavanje in pogovor o odgovornosti vsakega 
posameznika za svoje zdravje, vodi dr. Neja Zupan 
(hčerka od Tomaževe Ivanke), Zavod Bisernica Kranj, 
prostori KS Godešič

četrtek, 28. 9. ob 19. uri: otvoritev razstave akademske 
slikarke Dagmar Janove iz Češke, Groharjeva galerija 
v Škofji Loki

petek, 30. 9. ob 18. uri: otvoritev razstave akademskega 
slikarja Franceta Novinca, prostori KS Godešič

OKTOBER: 
nedelja, 1. 10.ob 10. uri: Slovesna blagoslovitev novih 
bronastih zvonov, cerkev Sv. Miklavža na Godešiču

četrtek, 5. 10. ob 19. uri: Večer poezije s pesnikom 
Andrejem Rantom, prostori KS Godešič

petek, 13. 10. ob 16. uri: Srečanje gasilskih veteranov 
Gasilske zveze Škofja Loka, prostori KS Godešič

petek, 20. 10. ob 18. uri: Otvoritev planinske razstave, 
prostori KS Godešič

sobota,  21. 10. ob 19. uri: Alpinistično predavanje o 
plezanju v tujih gorstvih, prostori KS Godešič, izvajalec 
Janko Krek

NOVEMBER: 
petek,  1. 11. ob 10.30 uri: spominska slovesnost za 
padle v NOB, spominsko obeležje pred prostori KS 
Godešič

sreda, 15. 11. ob 19. uri: Zdravstveno predavanje dr. 
Toneta Koširja, prostori KS Godešič

petek, sobota 17. in 18. 11.: Turnir v namiznem tenisu, 
prostori KS Godešič

petek, 24. 11. ob 17. uri: otvoritev razstave Igranje 
dramskih iger na Godešiču, prostori KS Godešič

sobota, 25. 11. ob 19. uri: Koncert komornega zbora De 
Profundis iz Kranja, zborovodkinja Branka Potočnik 
Krajnik, cerkev sv. Miklavža na Godešiču

DECEMBER:
nedelja, 17. 12. ob 15. uri: Srečanje starostnikov, 
prostori KS Godešič

sreda, 27. 12.  ob 18. uri: Božični koncert organista 
Klemena Karlina in mezzosopranistke Saške Kolarič, 
cerkev Sv. Janeza Evangelista v Retečah
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Pesem o tisočletnici Godešiča Andrej Rant
Godeški simbol Domen Križaj
Skupinska slika Godešanov

NAGOVORI
Nagovor predsednika KS Ivana Logondra 
Nagovor župana Igorja Drakslerja
Nagovor direktorja Merkurja Bineta Kordeža, 
generalnega pokrovitelja tisočletnice

KAZALO
Predgovor urednice Judita Šega

I. GEOGRAFSKI PREGLED 
Geografski pregled katastrske občine Godešič Andreja Uršič

II. SPREHOD SKOZI PRETEKLOST
Halštatsko gomilno grobišče v Godeških Dobravah Jože Štukl
Commutatio Diotmari in prvo pričevanje o obstoju 
Godešiča v pisnem viru

Matjaž Bizjak

Pod freisinškimi gospodi France Štukl
Devetnajsto stoletje na vasi Judita Šega
Vloga Antona Hafnerja v judenburškem uporu Petra Svoljšak
Vojaki v petih državah in žrtve svetovnih vojn Andrej Jenko
Zaklonišča, bunkerji, zapori … Andrej Jenko
Krajevna skupnost Godešič v zadnjih treh desetletjih Jože Hafner
Osamosvojitev Slovenije Aleksander Igličar
Godešič ob popisu prebivalstva leta 2002 Maja Bertoncelj, Alenka Starman, Uroš Alič

III. GOVOR, DOMAČA IN LEDINSKA IMENA
Godeški govor Francka Benedik
Hišna imena na vasi Polona Roblek in Judita Šega
Ledinska imena katastrske občine Godešič Polona Roblek

IV. ETNOLOGIJA
Vsakdanjik in praznik Andreja Hafner
Obrt in trgovina Andreja Hafner
Prerokbe sv. Šembilje Antonija Habjan Križaj

Kazalo zbornika Godešič skozi tisočletje 1006 - 2006
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V. PODRUŽNIČNA CERKEV SV. NIKOLAJA
Cerkev sv. Nikolaja France Štukl
Zvonovi v godeški cerkvi Alojz Igličar

VI. NARAVNE ZANIMIVOSTI
Godeška in reteška loka Urša Kovač Mrak

VII. KULTURNO IN DRUŠTVENO ŽIVLJENJE
Kulturna dejavnost na vasi Janez Hostnik in Ivanka Igličar
Ansambel Jaz pa ti Matija Rant in Ivan Igličar
Gasilsko društvo Godešič Štefan Križaj
Šport na vasi Jože Hafner
Rdeči križ Tončka Bobnar in Nika Krajnik

VIII. ŠOLSTVO
Šolska spričevala godeških učencev skozi čas Slavica Pavlič

IX. PROMET, TELEFONIJA IN ELEKTRIFIKACIJA
Drobne zanimivosti iz cestnega in železniškega 
prometa

Andrej Jenko

Tok, tok, tok, tok Janez Bertoncelj
Osemdeset let elektrifikacije Godešiča 1927–2006 Drago Papler

X. PROFESORJI IN UMETNIKI
Prof. dr. Jože Rant, pionir slovenskega zobozdravstva Andrej Rant
Slikar Franc Novinc Dušan Koman

XI. NAŠI IZSELJENCI 
Pot Kovačevih v begunstvo Aleks Avguštin
Godeški izseljenci v Kanadi Alojz Jenko

XII. KO SE KORENIN ZAVEMO
Življenje družine Antonija Habjan Križaj
Zgodovina prednikov – rod Rantov Andrej Rant

XIII. LEPOSLOVJE
Pravljica o Traški žabi Andrej Rant
Sorško polje Andrej Rant
Utrip srca Andrej Rant
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Sloka Andrej Rant
Očetu Andrej Rant
Telohi Andrej Rant
Zakaj si tu ? Antonija Habjan Križaj
Spomini Marica Maček
Hrepenenje Marica Maček

Povzetek v angleškem jeziku
Povzetek v nemškem jeziku
Imenski indeks
Stvarni indeks

Ponudba za zastave
1. Velikost 70 x 40 cm   Slovenska   cena 4.000 SIT
    Evropska   cena 4.000 SIT

2. velikost 1 m x 0,5 m skupaj z rostfrei drogom in rostfrei zidnim nosilcem

    Slovenska   7.000 SIT
    Evropska   7.000 SIT

3. velikost 1,5  m x 1 m skupaj z rostfrei drogom in rostfrei zidnim nosilcem

    Slovenska   10.000 SIT
    Evropska  10.000 SIT

3. velikost 1 m x 0,5 m skupaj z rostfrei drogom in rostfrei zidnim nosilcem

    Slovenska in Evropska 11.000 SIT

4 . velikost 1,5  m x 1 m skupaj z rostfrei drogom in rostfrei zidnim nosilcem

    Slovenska in Evropska 16.000 SIT
    

Naročila lahko oddate na vseh prireditvah v okviru tisočletnice Godešiča, na elektronski naslov info@godesic.si, ali 
pri Brigiti Čarman. 

mailto:info@godesic.si
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Pokrovitelj 1000-letnice vasi Godešič 
Pokrovitelju za prispevek 400.000 SIT  kot nadomestilo zagotavljamo:

1. Objava logotipa podjetja v velikosti pol strani v Zborniku Godešič skozi tisočletje 1006 - 2006

2. Prisotnost znaka pokrovitelja v prvi velikostni vrsti znakov na/v:
- objavah v Gorenjskem glasu ob vseh najavah prireditev (cca 10 objav)
- oglaševanje v posebni prilogi Gorenjskega Glasa (16.6.2006), ki jo bodo prejela vsa 
  gospodinjstva v Občinah  Šk. Loka, Žiri, Železniki, Gorenja vas Poljane
- reklamni spot na Radio Sora v dolžini 1 minute v oddaji aktualno
- oglaševanje v Ločanki, ki jo prejmejo vsa gospodinjstva v Občinah Šk. Loka, Žiri, Železniki, 
   Gorenja vas Poljane (5 objav)
- vabilih za prireditve, 
- programu prireditev,
- biltenu za gorski tek,
- majici za gorski tek,     
- sporočilih za javnost, 
- spletnih straneh www.godesic.si (skupaj s povezavo na vaše spletne strani), 
- oglasih za prireditev, 
- promocijskih panojih,

3. Vabilo za 4 osebe  za družabno srečanje za pokrovitelje in sponzorje  3.6. 2006
4. 3 izvode Zbornika Godešič skozi tisočletje 1006 - 2006
5. Promocijski material: majica (5 kom), kapa (5 komv)

Sponzor 1000-letnice vasi Godešič 
Sponzorju za  prispevek 150.000 SIT  kot nadomestilo zagotavljamo:

1. Objava logotipa podjetja v velikosti četrt strani v Zborniku Godešič skozi tisočletje 1006 - 2006

2. Prisotnost znaka pokrovitelja v drugi velikostni vrsti znakov na/v:
- vabilih za prireditve, 
-  programu prireditev,
- biltenu za gorski tek,
- majici za gorski tek,     
- sporočilih za javnost
- na internetni strani www.godesic.si,  

   
3. Vabilo za 2 osebi za družabno srečanje za pokrovitelje in sponzorje 3. 6. 2006
4. 2 izvoda Zbornika Godešič skozi tisočletje 1006 - 2006
5. Promocijski material: majica (3 kom), kapa (3 kom)
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Donator (pravna oseba) 1000-letnice vasi 
Godešič 
Donatorju - pravni osebi za  prispevek 100.000 SIT  kot nadomestilo zagotavljamo:

1. Objava logotipa podjetja v velikosti osmine strani v Zborniku Godešič skozi tisočletje 1006 - 2006

2. Prisotnost znaka donatorja v tretji velikostni vrsti znakov na/v:
- biltenu za gorski tek,
- majici za gorski tek,
- na internetni strani www.godesic.si,       

 
3. Vabilo za družabno srečanje sponzorjev 3.6.2006  
4.  1 izvod Zbornika Godešič skozi tisočletje 1006-2006
5.  Promocijski material: majica (1 kom), kapa (1 kom)

Donator (fizična oseba) 1000-letnice vasi 
Godešič 
Donatorju - fizični osebi za  prispevek 50.000 SIT kot nadomestilo zagotavljamo:

1.  1 izvod Zbornika Godešič skozi tisočletje 1006-2006
2.  Navedba imena donatorja v Zborniku Godešič skozi tisočletje 1006 - 2006
3.  Navedba imena donatorja v biltenu za  gorski tek,
4.  Navedba na internetni strani www.godesic.si
5.  Vabilo za družabno srečanje sponzorjev 3.6.2006  
6.  Promocijski material: majica (1 kom), kapa (1 kom)

ROK za oddajo logotipov:  10. april 2006
Logotipe posredujte v elektronski obliki na naslov: info@krizaj.si

http://www.godesic.si
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Razstava slikarjev - naivcev iz Godešiča
Spoštovane Godešanke in Godešani!

V velikonočnem času bomo v prostorih KS Godešič pripravili razstavo umetnin (slik, kipov) slikarjev naivcev iz 
Godešiča. Otvoritev razstave bo na veliko soboto, 15. aprila ob 17. uri. 

Ker ne vemo, kakšne umetnine ustvarjate, naša želja pa je, da se vas predstavi čim več, vas vabimo, da svoja dela 
razstavite in s tem svoj talent posredujete vsem Godešanom.

Tisti, ki se želite s svojimi slikarskimi in kiparskimi deli predstaviti na razstavi, svoje želje posredujte Alojzu 
Igličarju, ki pripravlja razstavo.

Ustvarjalna delavnica
IZDELOVANJE VELIKONOČNIH VOŠČILNIC

Pričakujemo predšolske in šolske otroke, ki jih veseli ustvarjanje z lastnimi rokami. Vabljeni tudi starejši, ki se v 
ustvarjanju sprostite in razvedrite. 

Delavnico pripravlja in jo bo vodila Brigita Čarman, ob pomoči mladih deklet iz Godešiča.

Prvo srečanje bo v torek, 7. marca 2006 ob 17. uri v prostorih KS Godešič.

Razveseliti s svojim ustvarjanjem sebe in vaše prijatelje, ki se bodo razveselili vaših voščilnic. 
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V sliki in besedi skozi pomembne kraje 
krščanske zgodovine
Spoštovane Godešanke in Godešani !

Ob praznovanju tisočletnice vas vabimo, da se ob prikazovanju diapozitiov pospremljenih z besedo našega 
sovaščana Janeza Bertonclja odpravimo v kraje in mesta Bljižnjega vzhoda in nekatera romarska središča in kraje 
v Evropi, ki so s svojimi osebnostmi zaznamovala našo zgodovino.

Predavanja bodo razdeljena v štiri tematske večere in sicer:

Sreda 15. marec 2006 ob 19.uri: Predstavitev Egipta in Mojzesove poti ob Rdečem morju na goro Sinaj in goro 
Nebo, odkoder je Mojzes gledal obljubljeno deželo. Vmes nas bo pot vodila skozi dolino Petra, ki je eno od 
svetovnih čudes, in na goro Maheront, kjer je bil obglavljen Janez Krstnik. 

Sreda, 22. marec 2006 ob 19.uri: Od Betlehema do Kalvarije -spoznali bomo kraje, kjer je prebival in javno 
deloval Jezus Kristus.

Sreda, 29. marec 2006 ob 19.uri: Sprehod skozi pomembne zahodno evropske kraje: 
• Ars (Francija), kjer je deloval znani duhovnik Janez Vianney
• Paray le Monial (Francija), kjer je delovala Marjeta Alacoque, častilka Jezusevega srca
• Padova (Italija), kjer sta delovala Sv. Anton Padovanski in Leopold Mandić
• Međugorje (BiH), romarski kraj Marije, kraljice miru

Sreda, 5. april 2006 ob 19.uri: Sprehod skozi pomembne vzhodno evropske kraje:
• Velehrad (Slovaška), kjer sta delovala slovanska apostala Sv. Ciril in Metod
• Wadovice  (Poljska), rojstni kraj papeža Janeza Pavla II
• Kalvarija Zebrzydowska (Poljska), kjer sta svetovno znana Jezesov in Marijin križev pot
• Krakow (Poljska), kjer je delovala s. Favstina Kowalska, oznanjevalka božjega usmiljenja 
• Čenstohova – Jasna gora (Poljska), najbolj znana vzhodnoevropska Marijina božja pot

Predavanja bodo v prostorih KS Godešič
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Internetna stran
www.godesic.si

Godešanke in Godešani!

Pripravljamo posebno internetno stran Godešiča – www.godesic.si. S tem se bo Godešič trajno vpisal na sodobni 
zemljevid vseh krajev sveta. Informacija o naši vasi bo dostopna vsem vašim znancem, prijateljem, sorodnikom 
po celem svetu. 

Na internetni strani bo 
• predstavljena naša zgodovina in naše znamenitosti 
• predstavljene vse organizacije v vasi
• predstavljeni vsi podjetniki in obrtniki 
• predstavljeni znameniti Godešani
• prikazan interaktivni zemljevid hiš na Godešiču
• tekoče spremljano praznovanje tisočletnice, s fotografijami in zapisi
• dana možnost pridobivanja dodatnih informacij o Godešiču – info@godesic.si
• besedila bodo v slovenskem in angleškem jeziku 

Vsebino internetne strani pripravlja Alenka Starman (telefon 04/51-35 810, alenka_starman@yahoo.com), zato 
vas vabim, da ji posredujete pobude in ideje, kaj vse bi še lahko vključil na internetno stran.

Stran bo tehnično pripravil sovaščan Blaž Hafner (031/748-598, godesic@summarium.net) , ki ima posebno 
podjetje Summarium.net za oblikovanje in izdelavo internetnih strani. 

V okviru internetne strani je dana možnost
• da vsak Godešan dobi svoj elektronski naslov (npr. ime.priimek@godesic.si) 
• Podjetniki in obrtniki imate lahko svojo podstran, kjer posredujete informacijo o vaši dejavnosti. 
• Povezave na vašo stran, če jo že imate
• Imenika elektronskih naslovov

Menim, da je to za vse nas enkratna priložnost, ki jo moramo izkoristiti. Svojo odločitev in želje sporočite 
Alenki ali Blažu.

http://www.godesic.si
http://www.godesic.si
mailto:info@godesic.si


18 Dobrave | februar 2006

Kolesarski dresi
Športno društvo Kondor bo ob jubileju tisočletnice naročilo

kolesarske drese (kolesarske hlače in majica) z logotipom tisočletnice Godešiča in 
ŠD Kondor.

Tisti, ki  želite imeti jubilejni kolesarski dres se najkasneje do 30. 3. oglasite pri Roku 
Bertonclju, ki vam bo posredoval nakupne pogoje.
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Posebne oddaje o tisočletnici Godešiča
 na valovih Radia Sora bodo:

v torek, 7.3. ob 9.uri

v torek 20.6. ob 9.uri

v torek 26.9. ob 9.uri 


