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Maks Strmčnik,
akademski glasbenik-komponist,
redni profesor na Akademiji za glasbo,
organist v Šentvidu nad Ljubljano od 1979 do 2011
Spomini na sodelovanje
z župnikom g. Alojzom Uranom
v letih 1980 do 1992

S prihodom g. Alojza Urana na župnijo Šentvid nad Ljubljano se je začelo zlato poustvarjalno obdobje šentviškega
mešanega zbora. V začetku je zbor vodila ga. Olga Jama,
kmalu pa ga je prevzela ga. Ana Erman, ki je vnesla v
praznične izvedbe, pa tudi sicer, veliko izvajalsko zahtevnih skladb. Ob vsem tem živahnem dogajanju na fari v
tem obdobju, je bil duša naš Lojze, ki je izjemno spodbujal
umetniško rast zbora, kajti bil je preverjen pevec in solist
v Komornem zboru Consortium musicum.
V tem obdobju je bilo pevsko sodelovanje med oltarjem in
korom navdušujoče. Vse se je pelo z izjemnim žarom in
umetniškim užitkom, kar so seveda opazili tudi farani; ob
večjih praznikih so hodili poslušat naše izvedbe tudi mnogi
poslušalci iz drugih ljubljanskih far.

Ker je z zborom dr. Mirka Cudermana izvajal, poleg mnogih pesmi, tudi tenorske parte v oratoriju Haedlovega Messie - imel je tudi svojo partituro; sva ob kakšni poroki, kjer
ni vodil obreda, iz tega dela izvajala arijo »Ovčice svoje
vodi« za alt (bariton) in sopran (tenor).
Ob 900-letnici šentviške prafare je napisal himnično, trivrstično pesem Sv. Vid, ki sem jo uglasbil za mešani zbor in
orgle; ta se še danes izvaja na praznik zavetnika sv. Vida.
Evangeljsko oznanjevanje nadškofa Alojza Urana je v dobršni meri zaznamovala in podkrepila tudi izjemno sugestivna govorica njegovega pevskega glasbenega izražanja,
ki se je zaradi enostavnosti in topline dotaknila premnogih
src.
Spomin na tega velikega ljudskega nadškofa in Slovenca
bo ostal neizbrisen v slovenski narodovi zavesti.

Maks Strmčnik
V Ljubljani, 14. aprila 2020

Nadškofu in našemu nekdanjemu župniku Alojzu Uranu v spomin smo se
poklonili tudi na župnijski spletni strani https://www.zupnija-sentvid.si/

