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ZAKAJ JE MOJ KRIŽ TAKO TEŽEK?!
Pozdravljena, 
spoštovani slovenski pasijonec, draga slovenska pasijonka!
Kot se za glasilo Pasijonskega vetra spodobi, bom teh nekaj uvodnih misli navezal na 
križ. Tokrat pa ne bom pisal o Jezusovem križu, viru našega odrešenja in ikoni brez-
mejne ljubezni, ki gre do konca, temveč o križu človeškega življenja. 
Vsak izmed nas ga pozna v raznoterih oblikah in nemalokrat omagujemo pod njim. Če 
pred njim bežiš, vse tvoje življenje postane beg, če ga sprejmeš, pa se odpre ključno 
vprašanje: Kje naj najdem moč, da ga bom lahko nosil?
Do nedavna sem se tudi sam strinjal s splošno sprejeto ljudsko modrostjo, da ti Bog 
naloži tako težek križ, kot si ga sposoben nositi. Misel na prvi pogled deluje zelo tola-
žilno in je v skladu s krščansko podobo Boga Očeta, ki ljubi vse, kar je ustvaril, in vsem 
vedno želi le dobro.
Pa vendar … Zakaj toliko ljudi obnemore pod bremeni življenja, zakaj jih toliko obupa, 
zakaj tolike križ zlomi?!
Odgovor, ki je pomiril moje srce, mi je Gospod poslal preko našega brata Mira, ki je 
z menoj delil vsebino ene izmed katehez programa za moške Eksodus. V njej je bilo 
namreč jasno povedano, da nam Vseljubeči vedno nalaga križ, ki presega naše moči.
Kako?! Zakaj neki bi storil kaj takega?!
Ker nas ljubi in hoče, da vse življenje, še posebej pa preizkušnje 
in trpljenje, živimo z njim!
Križ je vedno povabilo v odnos z Gospodom.
Ustvarjeni smo bili za življenje z Njim, ki nas ustvarja. Samo v tej 
sveti Dvojini lahko človek resnično živi. Izstopanje iz odnosa z 
Gospodom je pot v smrt. Tako pravi tudi avtor 73. psalma: »Za-
kaj glej, tisti, ki so daleč od tebe, se bodo pogubili …«
Torej, spoštovani brat, draga sestra, tako kot je Jezusova ljube-
zen spremenila grozno rimsko mučilno orodje v kraj razodetja 
brezmejne ljubezni, tako se tudi naši življenjski križi v Božji bli-
žini spreminjajo v blagoslov. Za nas same in za svet, ki »hrepeni 
po razodetju Božjih sinov« (Rim 8,19).
Kako blagodejno in osrečujoče je sredi vseh bojev Jezusovo po-
vabilo: »Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam 
bom dal počitek. Vzemite nase moj jarem in učite se od mene, 
ker sem krotak in v srcu ponižen, in našli boste počitek svojim 
dušam; kajti moj jarem je prijeten in moje breme je lahko« (Mt 
11,28-30).
Blagor tistim, ki ga vzamejo  zares …
Vse dobro v Gospodu!

Pasijonski                     novičnik

št. 3 oktober 2020

brat Jaroslav Knežević



NA POTI

Ob snovanju tretje številke Pasijonskega novičnika je bila v Sloveniji že drugič letos razgla-
šena epidemija. Tudi prejšnja številka novičnika je nastajala v času epidemije, v začetku 
meseca aprila, ko smo mesec dni po prvi okužbi v Sloveniji poročali naslednje podatke: 
»Danes je po vsem svetu okuženih že preko 1,4 milijona ljudi, življenje jih je izgubilo preko 
80.000, v Sloveniji 36.« Pol leta kasneje v svetu beležimo preko 43 milijonov okuženih, pre-
ko 1,1 milijona umrlih zaradi Covida-19, v Sloveniji pa smo 20. oktobra prvič presegli 1.000 
novo okuženih v enem dnevu - 1.503 novih okužb dnevno, medtem ko smo 4. aprila prvič 
presegli kumulativno 1.000 okuženih. In vsak dan padajo novi neslavni rekordi …
Pa zaključku prvega vala epidemije je poletni čas malo odgnal skrbi in ponudil priložnost 
pasijonskim romarjem, da so se peš podali širom Slovenije in preko meja ter vabili na Ško-
fjeloški pasijon v jubilejnem letu 2021. Tudi ostali pasijonci so se lotili načrtovanja pasijon-
skih dogodkov in nekatere izvedli ob vstopu v jesen, o čemer pišemo v tem novičniku. V 
sredini septembra je v Sloveniji gostoval predsednik Europassiona Josef Lang. Kmalu zatem 
je skokovito naraščanje okuženosti s covidom spremenilo marsikateri načrt in odpihnilo 
celo težko pričakovano jubilejno spokorniško pasijonsko procesijo v Škofji Loki kot lahko 
preberemo na naslednjih straneh.
Pasijon vsega človeštva s pandemijo covida še traja in nas obklesuje, da bi vse bolj posta-
jali podobni Kristusu, zazrti v Njegov obraz skozi obličja naših bližnjih v njihovih stiskah in 
potrebah. Verjamem, da bo ta poseben čas preizkušnje v nas prebudil tudi marsikaj lepega 
in dobrega, zato z vero in pogumom zremo v dneve, ki so pred nami.
Naš novičnik kot tudi druge pasijonske novičke najdete na spletni strani Pasijonskega vetra, 
www.pasijonskiveter.si, in v knjigi obrazov, fb Pasijonski veter.

Urška Florjančič
urednica  

Pasijonskega novičnika

Samostanska cerkev, Innichen  
(San Candido), Italija,  
december 2019.  
Foto: Urška Florjančič

2

 
VENTUS VENTUS 

PA S S ION I SPA S S ION I S
PA S I JON SK I  PA S I JON SK I  

VETERVETER

http://www.pasijonskiveter.si/
https://www.facebook.com/pasijonski.veter/


Zaradi pandemije s Covidom, s katero se spopadamo v 
letošnjem letu, je bil projekt prestavljen na junij 2021. 
Kljub temu se je Josef Lang odločil, da bo skupaj s sopro-
go Heidi obiskal Slovenijo in obisk namenil pogovorom o 
sodelovanju Pasijonskega vetra v Europassionu, o izved-
bi pasijonov v različnih slovenskih pasijonskih mestih v 
letu 2021 in predsedovanju Europassiona leta 2021.
V času gostovanja je bilo pripravljenih več srečanj in 
obiskov, in sicer v Kapucinskem samostanu Škofja Loka, 
v Občinah Železniki in Škofja Loka, ter na Ministrstvu za 
kulturo RS. Srečali smo se tako s predstavniki uradnih 
institucij kot tudi s slovenskimi pasijonci.

OBISK PRI KAPUCINIH V ŠKOFJI LOKI
Prvi večer obiska v Škofji Loki sta bila Josef Lang in 
žena Heidi gosta bratov kapucinov v Kapucinskem 

samostanu Škofja Loka, kjer je sedež Pasijonskega ve-
tra. Uvodoma je br. Jožko Smukavec, gvardijan loških 
kapucinov,  ob pomoči br. Bernarda gostoma predstavil 
zgodovino kapucinskega samostana in br. Romualda, 
avtorja besedila Škofjeloškega pasijona. 
Pri izjemno okusni in kapucinsko skromni večerji so se 
gostom pridružili br. Jaro Knežević, Borut Gartner, re-
žiser Škofjeloškega pasijona 2021, ter loška pasijonca 
Andreja Megušar in Aleksander Igličar, ki sta od leta 
2019 člana razširjenega predsedstva združenja Euro-
passion.  V sproščenem pogovoru so se udeleženci do-
bro spoznali, izmenjali izkušnje in se pogovarjali zlasti 
o duhovnih sporočilih evropskih pasijonov v sedanjem 
času. Zanimiv je bil tudi pogovor Josefa Langa, sicer od 
leta 1990 režiserja pasijona v nemškem mestu Auer-
smacher, ter Boruta Gartnerja, režiserja Škofjeloškega 
pasijona 2009 in 2021.

GOSTOVANJE PREDSEDNIKA EUROPASSIONA 
JOSEFA LANGA V SLOVENIJI
V dneh od 16. do 19. septembra 2020 je bil na obisku v Sloveniji predsednik evropskega združenja 
pasijonskih mest Europassion Josef Lang. Gostovanje je pripravilo gibanje slovenskih pasijoncev 
Pasijonski veter v sodelovanju z Občino Železniki, ki je letos v okviru programa Evropa za 
državljane pridobila evropska sredstva za izvedbo mednarodnega srečanja. Med partnerji projekta 
»Prostovoljstvo ohranja evropsko dediščino živo« so tudi združenje Europassion in nekatera 
pasijonska mesta, povezana v tem združenju.

z leve: br. Jožko, Heidi in Josef Lang, Borut Gartner, Aleksander Igličar, br. Jaro
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SREČANJE Z ŽUPANOM 
ŽELEZNIKOV ANTONOM 
LUZNARJEM
Drugi dan obiska smo se dopoldne srečali z Anto-
nom Luznarjem, županom Občine Železniki, si ogle-
dali staro mestno jedro, muzej in dediščino klekljanja. 
Zanimivo je, da tako v Škofjeloškem pasijonu kot tudi 
pri klekljanju sodelujejo številni prostovoljci iz občine 
Železniki, obe enoti pa se uvrščata na prestižni Unes-
cov seznam nesnovne kulturne dediščine.

SREČANJE Z LOŠKIM ŽUPANOM 
TINETOM RADINJO 
V nadaljevanju drugega dne obiska je gosta Heidi 
in Josefa Langa na delovnem kosilu v Gostilni pri 
Boštjanu na Križni Gori gostil Tine Radinja, župan 
Občine Škofja Loka. Ob uprizoritvi Škofjeloškega pa-
sijona 2021 naj bi Škofja Loka namreč gostila redno 
letno srečanje članic združenja Europassion, ki se ga 
običajno udeleži okrog 200 pasijoncev iz več kot 60 
evropskih pasijonskih mest. Kandidaturo, da Škofja 
Loka leta 2021 gosti letno srečanje Europassiona, 
so škofjeloški pasijonci predlagali že leta 2010. Ob-
čina Škofja Loka je namreč članica Europassiona od 
leta 2008, leta 2018 pa je član postalo tudi gibanje 
Pasijonski veter, ki združuje vse slovenske pasijon-
ce. Na kosilu so se povabljenima gostoma pridružili 
še Miha Ješe, sovodja organizacijske skupine za pri-
pravo srečanja Europassion, Jakob Vrhovec, vodja 
organizacije Škofjeloški pasijon 2021, ter loška pasi-
jonca, obenem pa člana Pasijonskega vetra in člana 
razširjenega predsedstva Europassiona Andreja Me-
gušar in Aleksander Igličar, ki je tudi sovodja orga-
nizacijske skupine za pripravo srečanja Europassion 
leta 2021 v Škofji Loki. 
Osnovni namen druženja je bil pogovor o poteku 
priprav na letno srečanje združenja Europassion 
leta 2021 v Škofji Loki. Vsi navzoči se seveda zave-
dajo tveganj, ki jih prinaša pandemija COVID19. Stri-
njali so se, da v primeru, če Škofjeloškega pasijona 
ne bo možno uprizoriti, tudi ne bo organizirano sre-
čanje združenja Europassion, saj je ogled pasijona 
na vsakem letnem srečanju Europassiona eden od 
ključnih gradnikov srečanja in druženja evropskih 
pasijoncev.

z leve: Andreja Megušar, Heidi Lang, Tine Radinja, Jakob Vrhovec, Josef Lang, 
Miha Ješe, A. Igličar
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OBISK CRNGROBA IN SLAVNOSTNI 
KONCERT OB ZAKLJUČKU OBNOVE 
CRNGROBSKIH ORGEL

Zvečer drugega dne obiska v Sloveniji sta gosta obiska-
la starodavno Marijino romarsko svetišče v Crngrobu, 
kjer je bil slavnostni koncert ob zaključku obnove skoraj 
300 let starih baročnih Janečkovih orgel. Ob tej prilo-
žnosti sta si ogledala razstavo mašnih plaščev iz 18. in 
19. stoletja, ki jih hrani cerkev Marijinega oznanjenja in 
so razstavljeni v novem galerijskem prostoru Cngrobsk 
turn. Za prijetno druženje in okrepčilo z domačimi do-
brotami sta na svojem domu poskrbela zakonca Košir iz 
Turizma Loka v Stari Loki.

SREČANJE Z DRŽAVNO SEKRETARKO 
NA MINISTRSTVU ZA KULTURO RS 
DR. IGNACIJO FRIDL JARC
Zadnji dan gostovanja je bil namenjen srečanju pred-
sednika Europassiona Josefa Langa z državno sekretar-
ko na Ministrstvu za kulturo RS dr. Ignacijo Fridl Jarc. V 

uradni delegaciji na ministrstvu sta bila poleg Josefa 
Langa in njegove soproge Heidi še Andreja Megušar 
in Aleksander Igličar kot člana predsedstva Europassi-
on in člana Pasijonskega vetra. Ob tej priložnosti se je 
ga. Fridl Jarčeva zelo zanimala za organizacijski sistem 
združevanja in povezovanja pasijonskih mest in pasijo-
nov na evropski ravni in možnosti za izvedbo pasijonov 
glede na letošnje epidemiološke razmere. Še posebej 
se je zanimala za vizijo združenja pasijoncev na sloven-
ski ravni, saj to predstavlja pomembno pot pri prepo-
znavanju Slovenije in njene dediščine na evropski ravni. 
Ministrstvo bo povsem podprlo takšna prizadevanja, še 
posebej, ker je Škofjeloški pasijon že uvrščen na Une-
scov seznam, pridružujejo pa se mu tudi nove ekipe 
iz drugih slovenskih mest. Hkrati to pomeni tudi prilo-
žnost za poudarjanje duhovnih vrednot, ki jih pasijon 
ima in ponuja.  

Ob zaključku gostovanja smo se srečali tudi s pasijon-
ci in organizatorji Škofjeloškega in Ribniškega pasijona. 
Ob tej priložnosti smo si ogledali opuščen Uršulinski sa-
mostan v Škofji Loki, ki postaja nov center pasijonskih 
dogajanj na Loškem.  

Aleksander Igličar, Andreja Megušar

z leve: organista Dalibor Miklavčič in Gregor Voje, podžupan Škofje Loke 
Robert Strah, J. Lang, A. Pavel Florjančič, A. Megušar

z leve: A. Igličar, Jelka Pirkovič, Ignacija Fridl Jarc, zakonca Lang, A. Megušar
z leve: A. Megušar, Jožica Žnidaršič, Neža in David Karlin, J. Lang, Agata 
Pavlovec, A. Igličar, H. Lang,Tomaž Paulus
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PASIJONSKA SKUPINA IZ PREDDVORA
V Preddvoru smo kmalu po no-
vem letu 2020 optimistično začeli 
z načrtovanjem, sestanki in vajami 
za pasijon. Kmalu pa smo morali 
zaradi virusa z vsem prekiniti. Ne-
kaj časa smo še upali, da se bodo 
razmere izboljšale in da nam bo 
vseeno uspelo izpeljati zastavljen 
cilj, toda kmalu je postalo jasno, 
da letošnjega pasijona ne bo. Tako 
so zdaj naša načrtovanja usmer-
jena v naslednje leto. Vsi igralci in 
drugi sodelujoči pogrešamo vaje 
in druženja. V primeru nadaljeva-
nja slabih razmer v Sloveniji tudi 
v naslednjem letu, razmišljamo o 
kratkem filmu, ki bi ga lahko po-
sneli, ali pa celo o pasijonu na pro-
stem. Bomo videli. Idealna pa bi 
bila uspešna izvedba pasijona na 
cvetno nedeljo, kot je v Preddvoru 
že tradicija, ki bi nadoknadila tudi 
lansko predstavo.

Hana Jagodic, Preddvor

PASIJONCI IZ RIBNICE
V Ribniškem pasijonu sodelujem že od samega začetka. Začeli smo v Gradu v Ribnici. Odličen ambient, bilo je 
zelo doživeto in na licih je spolzela kaka mala solzica. Letos je pasijon zaradi okoliščin s Covid-19 odpadel. Žal mi 
je. Pogrešala sem ta čas ...

Martina Lovšin, igralka v Ribniškem pasijonu
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Prosvetno društvo Sotočje Škofja Loka 
tudi letos organizira pasijonska romanja 
po različnih krajih, s katerimi vabimo na 
Škofjeloški pasijon 2021. Hodimo peš in na 
starinski način, od ust do ust širimo novi-
co o uprizoritvah pasijonske procesije, ki v 
letu 2021 praznuje 300-letnico nastanka. 
Ne glede na trenutne negotove razmere s 
covidom se romarji ne damo in smo letos 
iz Škofje Loke prehodili že tri poti: na Brez-
je, v Celovec in na sv. Višarje. Za letošnja 
pasijonska romanja smo izbrali večja Ma-
rijina svetišča v zahodni Sloveniji s prošnjo 
za blagoslov pri uprizarjanju Škofjeloškega 
pasijona. Trdno smo prepričani, da bodo naše prošnje 
in napori na poti obrodili bogate sadove, kajti: “Prosite 
in se vam bo dalo, iščite in boste našli, trkajte in se vam 
bo odprlo” (Mt 7:7). 
Na prvem pasijonskem romanju iz Škofje Loke na Bre-
zje 29. februarja smo prosili za ugodne pogoje za upri-
zoritev Škofjeloškega pasijona.
Drugo pasijonsko romanje je bilo v Celovec k novemu 
krško-celovškemu škofu, koroškemu Slovencu Jožetu 
Marketzu. Hodili smo od 5. do 7. julija iz Škofje Loke pre-
ko Ljubelja in se na škofiji udeležili prisrčnega sprejema 
pri škofu, nato pa še tiskovne konference na Mohorjevi 
družbi v Celovcu. Škof nam je obljubil, da bo Škofjeloški 
pasijon predstavil v svoji škofiji tudi nemško govorečim 
vernikom. Režiser ŠP 2021 Borut Gartner 
se je spotoma dogovarjal za sodelovanje 
naših zamejcev pri pasijonu in za našo po-
moč njim pri Kapelskem pasijonu.
Tretje pasijonsko romanje je bilo na Sve-
te Višarje od 12. do 15. avgusta. Številnim 
romarjem, ki na praznik Marijinega Vne-
bovzetja pridejo na našo najvišje ležečo 
božjo pot, smo želeli predstaviti Škofjeloški 
pasijon. Na peš romanje se nas je poda-
lo sedem prekaljenih romarjev, ki smo za 
pasijon leta 2009 prehodili celo Slovenijo, 
ko smo obiskali vse škofije, in leta 2015 šli 
po Romualdovi poti iz Štandreža v Celje in 
od tam v Škofjo Loko. Na poti proti cilju se 
nam je pridružilo še pet pasijoncev, da bi 

pri višarski Mariji glas o ŠP širili med tri narode hkrati - 
Italijane, Nemce in Slovence.
Za letošnjo jesen, od 23. do 25. oktobra, smo načrto-
vali četrto pasijonsko romanje na Sveto Goro pri Gorici, 
tudi iz Škofje Loke, a nas je drugi val epidemije začasno 
zaustavil. Zaradi novih zahtevnih okoliščin s pandemijo 
bo moralo počakati še eno od načrtovanih romanj, na 
katerem prehodimo del Romualdove poti iz Štandreža, 
kjer je bil rojen, do Celja, kjer je stopil h kapucinom in 
podal večne zaobljube, in nato do Škofje Loke, kjer je 
služboval.

Jožica Žnidaršič
Martin Krajnik

Pripis urednice: Daljši prispevek o pasijonskih romanjih je objavljen  
na spletni strani Pasijonskega vetra.

PASIJONSKA ROMANJA POD OKRILJEM 
PROSVETNEGA DRUŠTVA SOTOČJE

Romar je človek, ki hodi z namenom.

Sprejem pasijonskih romarjev v Celovcu pri celovško krškemu škofu Jožetu Marketzu, 7. julij 2020. 
Foto: Janez Urh

Pasijonski romarji na poti proti Svetim Višarjam, avgust 2020. Foto: Martin Krajnik
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V petek, 25. septembra 2020, je bil v Kristalni dvorani 
Sokolskega doma v Škofji Loki Prvi režiserjev večer, ki 
ga je pripravil Borut Gartner, režiser Škofjeloškega pa-
sijona 2021 (v nadaljevanju ŠP 2021). Na večeru so se 
zbrali vodje igralskih skupin v uprizoritvah ŠP 2021, ši-
vilje in drugi loški pasijonci. 
Uvodoma sta zbrane nagovorila Robert Strah, podžu-
pan Občine Škofja Loka, in br. Jožko Smukavec, duhovni 
vodja ŠP 2021 in gvardijan loških kapucinov. V nadalje-
vanju večera je Jakob Vrhovec, vodja organizacije ŠP 
2021, predstavil dosedanje dejavnosti in ključne datu-
me odločanja o nadaljnjem poteku priprav na ŠP 2021, 
ki so močno odvisne od stanja pandemije COVID19. 
Tudi udeleženci večera so morali spoštovati ukrepe 
omejevanja širjenja pandemije COVID19, zato se jih je 
lahko zbralo le okrog petdeset.
Zbrane je pozdravil tudi Aleksander Igličar iz Muzej-
skega društva Škofja Loka in predstavil vsebino zadnje 
številke pasijonske revije Pasijonski doneski 15/2020, ki 
je izšla marca 2020 in zaradi ukrepov COVID19 ni bila 
javno predstavljena. Navzoče pasijonce je povabil, da 
zapišejo svoja razmišljanja in doživetja ob sodelovanju 
v dosedanjih pasijonih in pripravah na ŠP 2021 ter jih 
z objavo v Pasijonskih doneskih podelijo z loškimi in 
slovenskimi pasijonci.
Osrednji del večera je pripravil režiser ŠP 2021 Borut 
Gartner. Zbranim je pojasnil okoliščine odločitve za po-
noven prevzem poslanstva režiserja ŠP 2021 (Borut je 
bil režiser ŠP že leta 2009) in poslovni vidik delova-
nja, kjer veliko sredstev nameni v dobrodelne namene, 

predvsem pomoč misijonarju Pedru Opeki na Madaga-
skarju.  Pasijoncem je predstavil določene spremem-
be v postavitvi prizorov Škofjeloškega pasijona, kjer je 
najbolj pomemben zaključek, kjer bo dodal vstajenjski 
vidik Jezusovega trpljenja in križanja z mogočno pe-
smijo ALELUJA. Pojasnil je, da v izvirnem besedilu tega 
ni moglo  biti, ker se je pasijon po loških ulicah odi-
gral na veliki petek popoldan, ko seveda vstajenja še ni 
bilo. Ker pa se danes pasijon uprizarja na druge dneve, 
je seveda vstajenjski vidik ter s tem nadgradnje Jezu-
sovega trpljenja z novim upanjem zelo pomembno in 
smiselno za vse gledalce in kristjane, ki jim vstajenje 
prinaša novo življenjsko upanje in pogum. 
Režiser Borut je tudi predstavil svoje dosedanje delo, 
kjer izstopajo srečevanja s kapucini, vodji igralskih sku-
pin, konjeniki, glasbenimi ustvarjalci, kostumografi, lek-
torji … Z veseljem je sporočil, da so ključne osebe za ŠP 
2021 pristale na sodelovanje, kar z njegovega vidika za-
gotavlja miren potek nadaljnjih priprav. Omenil je tudi 
selitev odrov in zaščitnih ograj iz prostorov nekdanje 
vojašnice v prostore opuščenega nunskega samostana 
v starem mestnem jedru Škofje Loke, ki bo osrednji pro-
stor za vaje igralcev v pripravah na ŠP 2021. 
Po zaključku večera so se pasijonci v preddverju Sokol-
skega doma še dolgo družili med seboj, saj so bili vsi 
zelo veseli ponovnega srečanja in začetka priprav na 
uprizoritev Škofjeloškega pasijona 2021 ob praznova-
nju 300-letnice zapisa besedila br. Romualda in prve 
uprizoritve po njegovem vpisu na UNESCO-v reprezen-
tativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva. 

Aleksander Igličar, Škofja Loka

ŠKOFJELOŠKI PASIJON - PRVI REŽISERJEV VEČER
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Ob snovanju tretje številke Pasijonskega novičnika je iz Pasijonske pisarne v Škofji Loki prišla novica, da 
je Škofjeloški pasijon 2021 zaradi trenutno slabih izgledov in negotovih napovedi s pandemijo covid-19 
prestavljen v postno velikonočni čas leta 2022 v kolikor bo zdravstvena situacija takrat to dopuščala.
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Leta 2021 bomo obeležili 
300. obletnico Škofjeloške-
ga pasijona – najstarejše 
ohranjenega dramskega be-
sedila v slovenskem jeziku. 
Rokopis Škofjeloškega pasi-
jona je nastal izpod peresa 
patra Romualda Štandre-
škega – Lovrenca Marušiča, 
in sicer v letih od 1715 do 
1727, ko je deloval v loškem 
Kapucinskem samostanu kot 
pridigar in voditelj spokor-
ne procesije. Rokopis patra 
Romualda še vedno hranijo 
v Kapucinskem samostanu 
Škofja Loka. Je dragocenost 
Škofje Loke in del slovenske 
ter tudi svetovne kulturne 
dediščine, saj je Škofjeloški 
pasijon kot spokorniška pa-
sijonska procesija, ki se upri-
zarja v velikonočnem času v 
Škofji Loki po besedilu patra 
Romualda, datiranem z le-
tnico 1721, vpisan na Unes-
cov Reprezentativni seznam 
nesnovne kulturne dediščine 
človeštva. 
Ker je ta režijska knjiga te-
melj vseh uprizoritev Škofje-
loškega pasijona, je prav, da 
imamo do nje karseda spo-
štljiv odnos. Tudi zato smo 
se v času priprav na jubilej-
no praznovanje na Občini 
Škofja Loka v sodelovanju s 
Kapucinskim samostanom 
Škofja Loka kot nosilcema 
nesnovne kulturne dediščine odločili za restavriranje 
režijske knjige patra Romualda. Restavriranje smo v 
začetku leta 2020 zaupali vrhunski strokovnjakinji, 
konservatorsko-restavratorski svetnici v Centru za kon-
serviranje-restavriranje knjig, papirja in pergamenta 
pri Arhivu Republike Slovenije, Ločanki mag. Blanki Av-
guštin Florjanovič. In ker je restavriranje 300 let stare 
knjige enkraten in neponovljiv poseg, smo o ohranjanju 

tovrstne dediščine posneli dokumentarni film. Ta je 
nastal v Produkciji Karata filma, pod režijsko taktirko 
Aljaža Tepine, producent je Tine Škrbec, direktor foto-
grafije pa Matej Vidmar. Pri projektu so sodelovali tudi 
bratje kapucini in literarni zgodovinar dr. Matija Ogrin, 
ki je velik poznavalec Škofjeloškega pasijona. Projekt je 
omogočila Občina Škofja Loka v sodelovanju z Javnim 
zavodom 973.

RESTAVRIRANJE 300 LET STAREGA ROKOPISA 
LOŠKE PASIJONSKE PROCESIJE

10

PASIJONSKA KONDICIJA
VENTUS VENTUS 

PA S S ION I SPA S S ION I S
PA S I JON SK I  PA S I JON SK I  

VETERVETER



Foto: arhiv Škofjeloškega pasijona

Snemanje dokumentarnega filma v knjižnici Kapucinskega samostana v Škofji Loki.

Dokumentarni film o restavriranju knji-
ge Škofjeloški pasijon je bil premierno 
predstavljen 1. oktobra 2020 na pri-
reditvi v Sokolskem domu Škofja Loka. 
Prireditev je potekala v okviru Dnevov 
evropske kulturne dediščine (DEKD), ki 
so skupna akcija številnih evropskih dr-
žav pod okriljem Sveta Evrope in Evrop-
ske komisije. Vsako leto prireditelji izbe-
rejo raznovrstne teme, s katerimi skuša-
jo domači javnosti, Evropejcem in svetu 
predstaviti kulturno dediščino Evrope. 
Letošnji Dnevi so potekali pod naslo-
vom »SPOZNAJ? VARUJ! OHRANI.«.
V okviru DEKD 2020 smo v septembru 
pripravili tudi več razstav o Škofjelo-
škem pasijonu. Razstavo, ki predstavlja 
Škofjeloški pasijon – tako knjigo kot tudi 
uprizoritve - smo 2. oktobra postavili na 
Mestnem trgu. Kmalu bomo nove raz-
stave postavili še v Kapucinski knjižnici 
Škofja Loka.

Agata Pavlovec, Škofja Loka, foto: Jana Jocif
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STARA LOKA, KNJIGA IN PASIJON
Za letošnji jesenski Semenj na Fari, s katerim že več let s Kulturno-zgodovinskim društvom Lonka Stara Loka 
obujamo tradicijo semanjih dni ob žegnanju na starološkem trgu pod farno cerkvijo sv. Jurija, smo v sodelovanju 
z Župnijo Stara Loka in Župnijskim zavodom sv. Jurija Stara Loka pripravljali tudi FOTOGRAFSKO RAZSTAVO z na-
slovom »STARA LOKA, KNJIGA IN PASIJON« pod okriljem Dnevov evropske kulturne dediščine 2020.
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STARA LOKA, KNJIGA IN PASIJON

PASIJONSKI DOGODKI V STARI LOKI 

Kulturno –zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka in Župnijski zavod sv. Jurija Stara Loka 
sta bila pobudnika različnih razstav s pasijonsko tematiko v Domu na Fari in pasijonskih 
večerov, ki se kot scensko-glasbeni recitali odvijajo od l. 2012 dalje v prostorih nekdanje 
dekanije ob starološki farni cerkvi.

Razstave v Domu na Fari
2005 – razstava Pasijon po Vincencu, 20 tolčenih reliefov v bakru o Kristusovem trpljenju, avtor Vinko Mohorčič
2006 – razstava Kristusova obličja, kipar Stane Jarm
2007 – Škofjeloški pasijon, razstava panojev s prizori pasijona
2008 – predstavitev publikacije Škofjeloški pasijon 2008 in fotografska razstava Poljanski pasijon Izidorja Jesenka
2009 – Škofjeloški pasijon, razstava fotografij Petra Pokorna

Pasijonski večeri v Stari Loki
2012 – Pasijon ubogih, avtor Andrej Capuder
2013 – Križev pot, avtor Dane Zajc
2014 – Pasijonska pesnitev Jurija Dalmatina
2015 – Pasijon inu smert Nashiga Gospuda Iesusa Christusa, pasijonski sonetni venec, avtor Matej Krevs
2016 – Preddverje skrivnosti druge kreposti, avtor Charles Peguy; Križu pot, avtor Tomaž Hostnik
2017 – Pot na Kalvarijo, avtorica Denise Levertov
2018 – Upanje v tretji dan, avtor Otmar Črnilogar
2019 – Vita dolorosa, avtor Gregor Čušin
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STARA LOKA, KNJIGA IN PASIJON

PASIJON IN STAROLOŠKA ŽUPNIJSKA KNJIŽNICA

Med nekaj manj kot 12.000 knjigami, ki jih sedaj šteje Starološka župnijska knjižnica dr. 
Janeza Veiderja, je kar nekaj knjig posvečenih pasijonski tematiki. Najdemo jih na dveh 
mestih in sicer med knjigami, ki vsebujejo križev pot, in pri skupini knjig z gledališko 
tematiko. Med najpomembnejšimi deli so:
52 knjig križevih potov, Pasijonski doneski (letniki 2006 – 2020), Pasijonski almanah 
(letniki 2017, 2018, 2019), znanstveno kritična izdaja Oče Romuald Škofjeloški pasijon,  
ur. Matija Ogrin (2009), monografija Škofjeloški pasijon 2009 (2014), Škofjeloški pasijon: 
preprosta fonetična transkripcija (1987), Škofja Loka: čas pasijona (katalog razstave 2008), 
diplomsko delo avtorja Roberta Podgorška OFM cap O pasijonskih igrah in procesijah 
na Slovenskem (1967), Kapelski pasijon, ur. Erich Prunch in Matija Ogrin (2016), Pasijon: 
dramaturška priredba avtorja Andreja Šusterja Drabosnjaka (1990), Priče trpljenja 
Gospodovega: sedem evangeljskih legend, avtor Giovanni Papini (1940).

Knjižnica hrani še več drugih publikacij, povezanih s pasijonsko tematiko, npr. grafična 
mapa Albertina iz l. 1921, stari misali z grafičnimi ilustracijami pasijonskih motivov od l. 
1635 dalje, Sveta pisma, molitveniki, likovne monografije, Loški razgledi 46 (1999), …

Veiderjev pasijon v povojnih letih

Na petih plakatih smo predstavili obsežen opus publi-
kacij s pasijonsko tematiko, ki ga hrani Starološka žu-
pnijska knjižnica dr. Janeza Veiderja, pasijonske motive 
na podobicah iz Veiderjeve zbirke nabožnih podobic, 
Staroločane v Škofjeloškem pasijonu in pasijonske do-
godke v Stari Loki, s katerimi »krepimo pasijonsko kon-
dicijo«, še posebej v letih, ko ni uprizarjanja Škofjeloške-
ga pasijona.

Zaradi vsak dan slabših razmer s pandemijo Covida-19 
smo jesenski semanji dan odpovedali, fotografsko raz-
stavo pa smo kljub temu pripravili in jo v času DEKD 
2020 oz. do 16. oktobra 2020 postavili v preddverje 
Sokolskega doma v Škofji Loki. Razstava se po tem da-
tumu seli v starološko farno cerkev, spomladi pa se na-
dejamo, da nam uspe postaviti Jurjev semenj in takrat 
bomo razstavo predstavili na prostem.

Ana in Pavel Florjančič, Stara Loka
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