
VE NTUS VE NTUS 
PA S S IO N I SPA S S IO N I S

PA S I JO N SK I  PA S I JO N SK I  
VE TE RVE TE R

Smo v sinodalnem letu in papež Frančišek nam naroča, da naj hodimo skupaj. 
Zato, dragi pasijonec in pasijonka, si podajva roke in stopiva v novo leto skupaj - 
skupaj naprej.
Kot je v simbolu naše dvoletne Sinode petnajst oseb različnih barv, starosti  
in slojev, …, a škof, kot voditelj krajevne cerkve, je v tem simbolu v sami sredini 
(enako pomemben, skupaj z nami, neopazen…), tako tudi v naših pasijonih Jezus 
gre sredi med nami. A v tem času prihaja med nas, v našo sredino,  
še bolj drugače, še bolj povezujoče, še bolj ljubeče, še bolj za vse, še bolj …
Bodimo torej hvaležni, da imamo drug drugega, da smo lahko tako različni  
in da naš dragi brat Jezus postane človek.
Fajn pa je, da z rojstvom Božjega Sina postanemo res otroci  
in s tem drug drugemu brat - sestra (tu pa postane življenje pestro, zanimivo, 
včasih tudi težko…), predvsem pa je to Božja zamisel, da smo skupaj.

Objeti pred jaslicami v pogledu na naš pasijon.
Br. Jožko

Pasijonski                     novičnik

št. 5 december 2021

Jaslice Anke Trpin, glina  
foto Tatjana Splichal

br. Jožko Smukavec



BOŽIČNO VOŠČILO 
JOSEFA LANGA

Dragi pasijonci,
Leto 2021 se bliža koncu, COVID-19 pa še vedno močno 
posega v življenje naše skupnosti.
V tem času pasijonskih iger ni bilo mogoče uprizoriti 
ali pa v zelo omejenem obsegu. Že leta 2020 je bil od-
povedan kongres Europassiona v Tirschenreuthu, letos 
še v Škofji Loki. V teh dveh letih smo morali delati brez 
številnih medsebojnih srečanj.
Upanje, da je COVID-19 začasen pojav, se ni izpolnilo. 
Verjetno bomo morali z virusom živeti tudi v naslednjih 
letih. Vendar pa lahko virus obvladamo s svojim vede-
njem in ravnanjem. Vsi smo poklicani, da sprejmemo 
ta izziv.
Prav tako, in še posebej v teh časih, se je potrebno 
usmeriti v osrednje krščansko sporočilo »Ljubi svojega 
bližnjega«.
Zaupajmo v tistega, katerega rojstvo praznujemo ob 
Božiču!
V tem duhu nam vsem želim vesel Božič in Božji blago-
slov za novo leto, ki nam bo, upajmo, prineslo več »nor-
malnosti« in po dolgi abstinenci spet človeška srečanja, 
najprej v Esparregueri med kongresom EUROPASSION 
2022.

Josef Lang, generalni sekretar združenja Europassion1

1 Pasijonski veter je član evropskega združenja pasijonskih mest EUROPASSION.

CHRISTMAS GREETING 
FROM JOSEF LANG

Dear Passion Play friends,
The year 2021 is coming to the end, and COVID-19 still 
determines our togetherness.
Performances of the Passion Play were either not pos-
sible at all, or only in a very limited way. After Tirsche-
nreuth in 2020, the congress of EUROPASSION in Skofia 
Loka also had to be cancelled. We had to do without 
many human encounters in the course of these 2 years.
The hope that COVID-19 is a temporary phenomenon 
has not been fulfilled. Probably we will have to live with 
the virus also in the next years. However, we can get 
the virus under control through our behavior and our 
handling of it. We are all called upon to accept this 
challenge.
Also, and especially in these times, orientation on the 
central Christian message “Love your neighbor” is 
necessary.
Let us trust in the one whose birth we celebrate at 
Christmas!
In this sense, I wish us all a Merry Christmas and God’s 
blessing for the New Year, which will hopefully bring 
us mor “normality” and, after a long abstinence, aga-
in human encounters, first in Esparreguera during the 
congress of EUROPASSION 2022.

Josef Lang, Secretary General
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KATALONSKA ESPARREGUERA BO GOSTILA 
38. SREČANJE EUROPASSIONA

Katalonsko pasijonsko mesto Esparreguera bo od 3. do 
6. marca2022  gostilo 38. mednarodno srečanje zdru-
ženja Europassion. Mesto Esparreguera se nahaja 40 
km zahodno od Barcelone, zelo blizu največjega kata-
lonskega romarskega svetišča Montserrat, kjer je ve-
lik benediktinski samostan z znamenito podobo Črne 
Marije. 

Začetki pasijona La Passió d‘Esparreguera segajo v 
srednji vek v leto 1611 (www.lapassio.net). Skozi leta 
se je pasijon spreminjal, od leta 1960 pa se uprizar-
ja po besedilu v katalonskem jeziku, ki ga je ustvaril 
pesnik Ramon Torruella Satorra (1913-1968). Pasijon 
uprizarjajo vsako leto, od leta 1969 v novo zgrajenem 
posebnem pasijonskem gledališču, ki sprejme 1800 
gledalcev. V uprizoritvi pasijona sodeluje okrog 1000 
nastopajočih, ki v postno-velikonočnem času pripravi-
jo deset ponovitev. Posebnost pasijona je živa izvedba 
spremljevalne glasbe, ki jo ustvarja 30-članski orkester 
in 50-članski zbor ob spremljavi mogočnih orgel s se-
demsto piščalmi. 

Srečanje Europassiona v Esparregueri bo jubilejno, 
saj mineva 40 let od njegove ustanovitve.  Organiza-
torji se bodo spomnili tudi 500-letnice spreobrnjenja 

ustanovitelja jezuitov svetega Ignacija Loyolskega, ki je 
svoje spreobrnjenje po poškodbi v vojaškem spopadu 
doživel leta 1522 v kraju Manresa, ki je blizu Esparreguere. 
Glavni organizator srečanja je gospod Jordi Ros i Mas, 
ki je tudi član predsedstva združenja Europassion. Sre-
čanja se bodo udeležili predstavniki Občine Škofja Loka, 
ki je članica Europassiona od leta 2007, in predstavniki 
gibanja Pasijonski veter, ki povezuje vse slovenske pasi-
jonce in je član od leta 2018. 

Aleksander Igličar
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MEDNARODNA KONFERENCA ČLANOV 
PREDSEDSTVA ZDRUŽENJA EUROPASSION  
V SLOVENIJI

Od 23. do 25. junija 2021 je v Sloveniji potekala redna 
mednarodna konferenca članov predsedstva Europas-
sion, združenja pasijonskih mest iz cele Evrope. Sreča-
nje je potekalo v okviru evropskega projekta »Mladi za 
evropska mesta – mesta za mlade (YOU4EU. Vodilni 
partner projekta je bila Občina Železniki, glavna koordi-
natorica pa Andreja R. Megušar. V projekt sta bili poleg 
mladih vključeni dve enoti nesnovne kulturne dedišči-
ne - Klekljanje čipk v Sloveniji (vpis l. 2018) in Škofjelo-
ški pasijon (vpis l. 2016). Ker sta dediščini uvrščeni na 
Unescov seznam je bila to čudovita priložnost in čast 
za srečanje v Državnem zboru RS. 23. junija je bil or-
ganiziran sprejem predsedstva Europassiona v DZ RS, 
kjer je delegacijo sprejela poslanka in podpredsednica 
Slovenske nacionalne komisije za Unesco Alenka Jeraj. 
Letošnji sprejem je bil poseben, ker je Slovenija 25. ju-
nija 2021 obeleževala tudi 30. obletnico samostojnosti.
Na sprejemu so poleg glavne gostiteljice Alenke Je-
raj spregovorili tudi generalni sekretar združenja 

Josef Lang, generalni sekretar združenja Europassion in Alenka Jeraj,  
poslanka DZ RS

Sprejem pasijonskih delegatov v DZ RS, 23. junij 2021, foto Tatjana Splichal
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Europassion Josef Lang, Andreja Megušar kot koordi-
natorica slovenskih pasijoncev, Matej Šubic, podžupan 
Občine Železniki, Tomaž Weiffenbach, predsednik Tu-
rističnega društva Železniki ter Urška Florjančič, ure-
dnica prve in nove publikacije o slovenskih pasijonih. 
Sodelovali so tudi predstavniki slovenskih pasijoncev iz 
Škofjeloškega pasijona, Preddvora in Ribnice. Program 
so obogatili trije mladi kitaristi, ki so zaključili glasbeno 
šolo v Glasbeni šoli Škofja Loka. Ob tem obisku in v okvi-
ru projekta je bila predstavljena tudi nova publikacija 

Predsedstvo združenja Europassion v Ribnici: Josef Lang (Nemčija), Herman 
Christen (Belgija), Franz in Wolfgang Miehl (Avstrija), Flavio Sialini (Italija), 
Thomas Hummel (Nemčija), Aleksander Igličar in Andreja Megušar (Slovenija), 
foto Aleksander Igličar

Pasijonskega vetra z naslovom Slovenci in pasijon, ki je 
izšla 22. junija 2021 in govori o pasijonih med Slovenci 
ter je prevedena v šest evropskih jezikih.
Naslednji dan, 24. junija, so člani predsedstva Europas-
sion in člani Turističnega društva iz Železnikov gostova-
li v Ribnici, kjer so jih pričakali predstavniki Ribniškega 
pasijona. 25. junija je bil organiziran sprejem pri županu 
občine Železniki mag. Antonu Luznarju in županu obči-
ne Škofja Loka Tinetu Radinji.

Andreja R. Megušar

Mednarodna konferenca članov predsedstva v Ribnici
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PRVA PUBLIKACIJA PASIJONSKEGA VETRA – 
SLOVENCI IN PASIJON

»Veseli in ponosni smo, da je PASIJONSKI VETER – VEN-
TUS PASSIONIS prav v letu praznovanja treh stoletij 
Škofjeloškega pasijona izdal večjezično samostojno 
knjigo o slovenskih pasijonih, ki so se in se še danes 
uprizarjajo po Sloveniji, v zamejstvu in po svetu. Knjižica 
je nastala tudi v letu drugega predsedovanja Slovenije 
Svetu EU in v letu gostovanja predsedstva mednaro-
dnega združenja Europassion v Sloveniji,« je knjižici na 
pot zapisala Andreja R. Megušar, koordinatorka Pasijon-
skega vetra.
V knjigi z naslovom SLOVENCI IN PASIJON v šestih 
evropskih jezikih– slovenščini, nemščini, francoščini, 
italijanščini, poljščini in angleščini – predstavljamo bo-
gastvo SLOVENSKIH PASIJONOV skozi stoletja, posebej 
pa predstavimo štiri najbolj aktivne pasijone v zadnjih 
letih, in sicer Škofjeloškega, Štepanjevaškega, Ribni-
škega in Preddvorskega. Medtem ko je Škofjeloški pa-
sijon ‚starosta‘ med slovenskimi pasijoni, ki med nas 
prinaša bogastvo kulturne in duhovne dediščine naših 
prednikov izpred tristo let, se Štepanjevaški, Ribniški in 

Preddvorski ponašajo z mladostno svežino in duhom 
časa v katerem živimo. Eni in drugi predstavljajo po-
memben kamenček v mozaiku nenehnega iskanja Sve-
tega na svetu. 
Prvo samostojno publikacijo Pasijonskega vetra SLO-
VENCI IN PASIJON smo posvetili domovini Sloveniji 
ob 30-letnici njene samostojnosti. Z večjezično izda-
jo knjige utrjujemo vez med pasijonci jedrne Evrope 
in njeno višegrajsko skupino, s katero nas Slovence še 
na poseben način povezuje trpka povojna pasijonska 
suša. Spodbujajo in motivirajo nas besede dolgoletne-
ga raziskovalca pasijonov med Slovenci, Alojzija Pa-
vla Florjančiča, zapisane v knjižici: »Živahen pasijonski 
utrip med Slovenci doma in po svetu ob vstopu v tretje 
desetletje 21. stoletja, ko v Sloveniji praznujemo 30. 
obletnico samostojne države, govori o želji in odločno-
sti nadaljevati bogato tradicijo pasijonskih uprizarjanj 
na Slovenskem.«

Urška Florjančič, urednica Pasijonskega novičnika  
in novo nastale knjige Slovenci in pasijon

Predstavitev publikacije Slovenci in pasijon v Državnem zboru RS 23. junija 2021, foto Tatjana Splichal
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PASIJONSKA ISKRICA IZ PREDDVORA

Božični čas je čas veselja in miru. Veselimo se rojstva 
našega Rešenika in smo hkrati pripravljeni na Njegov 
drugi prihod. V Preddvoru smo letos na dan pred go-
dom sv. Nikolaja, v okviru dramske skupine Getsemani, 
namesto tradicionalne Miklavževe igrice izvedli krajši 
pogovor z otroki o adventu, pripravah na Jezusov pri-
hod, simboliki adventnega venčka … Z navdušenjem so 
otroci nato pričakali Miklavža, ki jih je pozdravil s svojim 
nagovorom, seveda pa so ga spremljali tudi angelčki in 
parklji. 
Tisti pa, ki pripravljamo pasijone, moramo že v božič-
nem času razmišljati naprej, na prihajajoči postni čas in 

Veliko noč. Dramska skupina Getsemani se je odločila, 
da v letu 2022 izvede pasijon, ki je bil zadnji dve leti, 
zaradi vsem znanih razmer, odpovedan. Seveda upa-
mo, da bo tokrat situacija primerna za izvedbo, v na-
sprotnem primeru pa razmišljamo o alternativnih mo-
žnostih, kot je na primer izvedba pasijona na prostem. 
Vsi sodelujoči se veselimo ponovnega delovanja in dru-
ženja. Načrtujemo, da bomo s pripravami začeli takoj 
po novem letu. Lepo se bo znova zbrati skupaj, združiti 
moči in ustvariti nekaj lepega. Pasijon bo izveden na 
cvetno nedeljo, 10. aprila 2022. Vsi prav lepo vabljeni 
v Preddvor!

Hana Jagodic
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RIBNIŠKI PASIJON: POGREŠAMO ...

Prizor križevega pota zadnjega Ribniškega pasijona, Ribnica, 2019, foto: 
Matjaž Maležič

Skupna molitev pred začetkom uprizoritve, Ribnica, 2019, foto: Matjaž Maležič

Nedelja zvečer ... Večer adventne nedelje ... Spomini me 
odnesejo dve, tri, štiri, pet ... let nazaj, ko so bili decem-
brski nedeljski večeri že rezervirani za vaje pasijonskega 
zbora. Ko so se pevci iz vseh koncev nasmejani zbrali 
in z zanimanjem čakali, kakšne nove pesmi so pripra-
vljene za tokratni pasijon. Decembrski večeri, ko se je 
redno sestajala skupina scenaristov in koordinatorjev in 
pripravljala še zadnje stvari, da se z novim letom inten-
zivno začne z vajami v vseh skupinah. 
Letos tega spet ni, ker v postno-velikonočnem času 2022 
spet ne bo Ribniškega pasijona. Ko kje na ulici srečam 
kakšnega pasijonca, se večkrat samo od sebe postavi 
vprašanje: “Ali kaj pogrešaš pasijon?” Mislim, da bi veči-
na odgovorila: “Ja, pogrešam.” Pogrešamo nasmehe in 
stiske rok, ko smo se zbirali na vajah ali pred uprizoritvijo. 
Pogrešamo skupno učenje, iskanje idej, pravih postavi-
tev, pravilnih izgovorjav, gibov in usklajenosti. Pogreša-
mo skupne molitve, sklenjeno verigo in “elektriko” pred 
vsako uprizoritvijo. Pogrešamo adrenalin, ko se v dvorani 
ugasnejo luči in si rečemo “gremo, za Jezusa!” Pogreša-
mo solze v očeh gledalcev, iskreno pohvalo in kramlja-
nje z ljudmi. Pogrešamo tisti ogenj, ki vzplamti, ko lahko 
govorimo o Jezusu, njegovi ljubezni in odrešenju za vse 
ljudi. Pogrešamo prenašanje težkih kosov scene, spozna-
vanje z novimi dvoranami, pospravljanje vseh rekvizitov. 

Pogrešamo veselo druženje po uspešni uprizoritvi in od 
utrujenosti še komaj izrečeni “lahko noč”, saj je bilo ve-
dno nekakšno “zagotovilo”, da bo spet kmalu, ko akcijo 
ponovimo. 
Še vedno verjamemo, da bo ta kmalu prišel. In takrat 
se bo pasijonska družina spet zbrala, povezala, združila 
moči za oznanjevanje in pričevanje o Jezusovi veličini. 
Ostajamo povezani in kot družina želimo vsem svojim so-
-pasijoncem doživete in blagoslovljene praznike. 
Se kmalu ponovno srečamo na pasijonskih uprizoritvah :)

Helena Ilc
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ŠKOFJELOŠKI PASIJON 2022  
DOKONČNO ODPOVEDAN
Zaradi neugodnih razmer pandemije COVID 19 so Tine Radinja, župan Občine Škofja Loka, br. Jožko Smukavec, 
gvardijan loških kapucinov, Borut Gartner, režiser Škofjeloškega pasijona in projektni vodja Jakob Vrhovec so-
glasno sprejeli odločitev, da se uprizoritev Škofjeloškega pasijona 2022 uradno odpove. Nehvaležno, a glede na 
zdravstvene razmere upravičeno in smiselno odločitev, so z razumevanjem sprejeli tudi člani strokovnega odbora 
Škofjeloškega pasijona in občinski svetniki.
Odločitev seveda ni bila lahka, saj bi se v letu 2021 oziroma 2022 spominjali treh stoletij uprizarjanj Škofjeloškega 
pasijona. Hkrati bi bila to prva uprizoritev po vpisu Škofjeloškega pasijona na UNESCO-v prestižni seznam nesnov-
ne kulturne dediščine človeštva, ki je zelo povečalo zanimanje za njegov ogled tako v slovenskem, še bolj pa v 
mednarodnem prostoru.
Hkrati je bila sprejeta odločitev, da se k ponovni uprizoritvi Škofjeloškega pasijona pristopi takoj, ko bodo zdra-
vstvene razmere zaradi pandemije COVID 19 omogočile obsežne priprave na pasijon in njegovo izvedbo brez 
prevelikega tveganja za zdravje vseh nastopajočih in gledalcev. Ker se priprave na uprizoritev Škofjeloškega pasi-
jona pričnejo najkasneje dve leti pred njegovo uprizoritvijo, to pomeni, da je prva uprizoritev možna v letu 2025. 
Hkrati s sprejemom odločitve o novi uprizoritvi Škofjeloškega pasijona, bodo na novo izbrane tudi ključne osebe 
pri uprizoritvi: člani strokovnega odbora, režiser in projektni vodja. 

Aleksander Igličar

2021
©kofja Loka

Uprizoritev Škofjeloškega pasijona 2021:
300 let Škofjeloški pasijona

V postnem in velikonočnem času leta 2021 bo v Škofji Loki 
mogoče ponovno doživeti veličastno predstavo, ki prinaša 
duha nekega drugega časa in čar davnih dni. Pred vami se 
bodo po šestih letih premora – ob 300-letnici njegovega prvega
zapisa – spet pomikali prizori in podobe najstarejše slovenske 
drame, napisane po svetopisemskih zgodbah. Škofjeloški 
pasijon – PROCESSIO LOCOPOLITANA – bo spomladi 2021 
krenil na pot po ulicah in trgih srednjeveškega mesta, tako kot 
že davnega leta 1721, ko ga je napisal škofjeloški kapucin 
Romuald Marušič.

Predstavo na prostem lahko doživite čez dan, ko je mesto 
obsijano s svetlimi žarki pomladnega sonca, ali zvečer, ko 
plameni bakel mesto odenejo v skrivnostno pričakovanje. 
Škofjeloški pasijon s svojo spektakularnostjo in izpovedno
močjo ni samo ena najlepših pasijonskih iger na svetu,
ampak je predvsem živa, večna zgodba, ki nosi s seboj
močno sporočilo o smislu človeškega bivanja.

Doživite enkratno izkušnjo
pasijonske predstave!

300
let

www.pasijon.si
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POSTAVITEV OBELEŽJA OB TREH STOLETJIH 
ŠKOFJELOŠKEGA PASIJONA

Kulturna prireditev Angelski dih je bila v atriju župnišča

Loški pasijonci pred obeležjem Škofjeloškega pasijona: (z leve) režiser Borut 
Gartner, kapucin dr. Metod Benedik, župan Tine Radinja, kapucin br. Jožko 
Smukavec, oblikovalec Jure Miklavc in režiser Marjan Kokalj, DJ

Andreja Ravnihar Megušar in Aleksander Igličar, člana razširjenega predsedstva 
združenja Europassion, s statuo združenja pred pasijonskim obeležjem

Na binkoštni ponedeljek, 24. maja 2021, ki zaključuje 
velikonočni čas, je bilo na Mestnem trgu v Škofji Loki 
odprtje obeležja ob treh stoletjih uprizarjanj Škofjelo-
škega pasijona
Uvodno kulturno prireditev pod naslovom Angelski dih, 
ki je zaradi dežja potekala v atriju župnišča, je zasno-
val režiser Škofjeloškega pasijona 2022 Borut Gartner. 
Uvodoma so navzoči ob kitarski spremljavi gvardijana 
loških kapucinov Jožka Smukavca zapeli pesem Lepa 
si, lepa si, roža Marija. Glavni snovalec obeležja obliko-
valec Jure Miklavc je nato razložil oblikovni in simbolni 
pomen obeležja, ki je nameščen v tlaku Mestnega trga 
pred starim Rotovžem, v glavni osi Marijinega kužnega 
znamenja. Sledil je nagovor predlagatelja osrednjega 
napisa obeležja kapucina dr. Metoda Benedika, ki je du-
hovno osmislil stavek zapisan na obeležju, ki je vzet iz 
5. prizora Škofjeloškega pasijona Molitev na Oljski gori: “Ah človek prov sojga Odrešenika pomisli …” Pasijonsko 

obeležje na Mestnem trgu so odprli župan Tine Radinja, 
kapucin Jožko Smukavec in režiserja Škofjeloškega pa-
sijona Marjan Kokalj, DJ, in Borut Gartner.
Po odprtju je obeležje blagoslovil br. Jožko Smukavec. 
Ob koncu je znani slovenski basbaritonist Marko Fink, 
rojen v Argentini, zapel velikonočno ALELUJO skupaj s 
pevci in pevkami zbora loške gimnazije pod vodstvom 
Ane Prevc Megušar.
Obeležje Škofjeloškega pasijona bo Ločane in vse obi-
skovalce trajno spominjalo na loško spokorno procesijo. 
Po načrtovani celoviti prenovi tlakov na Mestnem trgu, 
ki je predvidena v letu 2022, bo nedvomno obeležje 
zasijalo še lepše. 

Aleksander Igličar
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PET LET OD VPISA ŠKOFJELOŠKEGA 
PASIJONA NA UNESCOV SEZNAM

V sredo, 1. decembra 2021, je minilo natančno pet let 
od vpisa Škofjeloškega pasijona na UNESCO-v repre-
zentativni seznam nesnovne kulturne dediščine člove-
štva. Vpis se je zgodil na vsakoletni konferenci UNESCA 
za nesnovno kulturno dediščino, ki je l. 2016 potekala 
v Adis Abebi, glavnem mestu afriške države Etiopija. 
Konference so se udeležili Magdalena Tovornik kot 
vodja delegacije, in loški pasijonci Aleksander Igličar, 
Jože Štukl in Jernej Tavčar.
Vpis na UNESCO-v seznam je bil dolgoleten proces in 
tudi vpis l. 2016 ni bil samoumeven. Spomnimo se, da 
je bila kandidatura za vpis prvič obravnavana na kon-
ferenci UNESCA l. 2014 v Parizu, a je bila vloga zaradi 
vsebinskih pomanjkljivosti takrat umaknjena. 
Predlog besedila za vpis je bil ustrezno strokovno do-
polnjen, pri čemer je največje delo opravil Jože Štukl, 
kustos Loškega muzeja. Ocenjevalna strokovna komi-
sija l. 2016 ni imela več nobenih vsebinskih zadržkov, 

pojavil pa se je zaplet v zvezi s slovenskim registrom 
nesnovne dediščine. V času trajanja strokovnega ocen-
jevanja kandidatur, ki poteka leto in pol, je namreč v 
Sloveniji prišlo do uvedbe izraza »nesnovna kulturna 
dediščina«, ki je nadomestil do tedaj uporabljen izraz 
»živa kulturna dediščina«. Posledično slovenski register 
nesnovne kulturne dediščine ni bil dostopen na splet-
nem naslovu, ki je bil naveden v utemeljitvi kandida-
ture. Omenimo, da po pravilih UNESCA člani strokov-
ne ocenjevalne komisije svoje mnenje oblikujejo le na 
osnovi gradiva, ki je dodano k posameznem predlogu 
za vpis, in ne smejo vzpostaviti nobenega stika s pred-
lagatelji. Ker je bil Škofjeloški pasijon prvi slovenski 
element, ki bi bil vpisan na UNESCO-v seznam, je bilo 
vprašanje ustreznega vodenja slovenskega registra 
nesnovne kulturne dediščine še toliko bolj pomembno 
za člane ocenjevalne skupine. 

Fotografija loškega Mestnega trga v razpravni dvorani Združenih narodov v Adis Abebi
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Po ustreznih diplomatskih kanalih smo zaplet ob po-
moči avstrijskih predstavnikov pojasnili že pred samim 
zasedanjem UNESCA v Adis Abebi. V času zasedanja pa 
je veliko diplomatsko spretnost in dolgoletno poznava-
nje predstavnikov posameznih držav s pridom upora-
bila gospa Magdalena Tovornik in nastale okoliščine še 
dodatno pojasnjevala. Ko je prišla naša kandidatura na 
vrsto, je gospa Tovornik pred celotnim avditorijem, ki je 
obsegal okrog 200 predstavnikov iz vsega sveta, ustno 
pojasnila zaplet in njegovo rešitev. Predstavniki neka-
terih držav so imeli še dodatna vprašanja, ki so nas že 
kar malce prestrašila. A končno je ob 18.50 po lokalnem 
času (oziroma ob 16.50 po našem času), predsedujoči 
zasedanja dal na glasovanje predlog, da se Škofjeloški 
pasijon vpiše na UNESCO-v seznam nesnovne kulturne 
dediščine človeštva. Odločitev je bila sprejeta soglasno 
in naše veselje je bilo neizmerno, še bolj zaradi predho-
dnih dvomov in strahu. Jernej Tavčar je veselo novico 
takoj sporočil tedanjemu loškemu županu Mihu Ješetu, 
ki je z velikim veseljem na že prej sklicano sejo občin-
skega sveta prinesel šampanjec in veselje delil z občin-
skimi svetniki. 
V spomin na pomemben dogodek se letno zberemo 
udeleženci zasedanja UNESCA iz Škofje Loke in tedanji 
župan Miha Ješe, letos pa smo medse povabili še go-
spo Magdaleno Tovornik in Pri Pepet‘ družno obujali še 
vedno sveže spomine.  

Aleksander Igličar

Zaskrbljeni obrazi pred vpisom

Veselje po vpisu smo delili s predstavnico Španije (z leve): Jernej Tavčar, Jože Štukl, Magdalena Tovornik, predstavnica Španije in Aleksander Igličar
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PASIJONSKA MONOGRAFIJA ‚IZ PARADIŽA‘

Ob tristoletnem jubileju uprizarjanj Škofjeloškega pasijona so pri škofjeloškem Zavodu 973 pripravili fotografsko 
monografijo IZ PARADIŽA. Osnova zanjo so podobe oziroma fotografije devetnajstih uprizoritev Škofjeloškega 
pasijona od leta 1713 do leta 2015. Knjiga bo predvidoma izšla v prvem četrtletju leta 2022 pri Občini Škofja Loka.

»V monografiji “Iz paradiža”, pomenljivo naslovljeni po začetnih besedah 
Škofjeloškega pasijona, je Alojzij Pavel Florjančič zbral podatke o najpo-
membnejših stopnjah nastajanja znamenitega pasijonskega besedila in o 
vseh njegovih sporočenih uprizoritvah. Prikaz zaledja, ob katerem je nastal 
pasijon patra Romualda, je Florjančič dopolnil z zgodovino in likovnim gra-
divom njegovega odrskega življenja. Tako je oblikoval poljudno zasnovano, a 
zelo informativno panoramo treh stoletij življenja Škofjeloškega pasijona od 
najzgodnejših uprizoritev do danes. Ta Florjančičev pregled je odličen dokaz, 
da je potreba po duhovnosti Škofjeloškega pasijona med ljudmi nenehno 
živela, Romualdov Pasijon pa je kot del slovenske literarne klasike tej potrebi 
odgovarjal in jo skozi tri stoletja izpolnjeval.«

dr. Matija Ogrin
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Bl. škof Anton Martin Slomšek je čudovito povezal božično, pasijonsko in velikonočno skrivnost: 
»Bog je za nas storil tri čudeže neskončne ljubezni in usmiljenja, ki jih nikoli ne moremo dovolj 
premišljevati in slaviti. Tri čudeže neizrečene Božje ljubezni do ljudi, nad katerimi strmita nebo  
in zemlja. Čudež v jaslicah, na križu in na oltarju. Velik in nerazumljiv je prvi čudež njegove 
ljubezni v jaslih, ko je za nas ljudi postal človek.  
Večji je drugi čudež njegove smrti, ko je za nas umrl na 
križu. Največji čudež njegove ljubezni je tretji: njegova 
resnična navzočnost v najsvetejšem Zakramentu oltarja. 
Bratje! Ali čutite ta trikratni čudež Jezusove skrivnostne 
ljubezni v Zakramentu oltarja?«

Blagoslovljen Božič in vse dobro v novem letu 2022!
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