
V počastitev pasijonskega leta 2021

vas vabimo na ogled razstave

PA S I J O N S K E  J A S L I C E
slovenskega jasličarja Matjaža Bitenca

v galerijo Cngrobsk turn
v cerkvi Marijinega oznanjenja v Crngrobu.

Kulturno-zgodovinsKo društvo

Lo n k a  S ta r a  Lo k a

Razstava bo na ogled od četrtka, 25. marca 2021, ob 16h,
ob nedeljah v postnem času in po Veliki noči
od 15h do 17h po predhodnem dogovoru.

Za ogled razstave se predhodno dogovorite z
Urško Florjančič, 031 261 813,
urska.florjancic@telemach.net

D n e V i  š k o Fj e l o š k e g a  pa s i j o n a

mailto:urska.florjancic@telemach.net


oBČina škoFja loka

VENTUS 
PA S S ION I S
PA S I JON S K I  

VETER

»Jaslice kot vidna upodobitev dogodkov, pomembnih za človekovo razumeva-
nje nadnaravnega posega Boga v svet, so simbol razodetja Božje stvariteljske 
in odrešenjske ljubezni«, je zapisala Andreja Eržen Firšt ob odprtju razstave 
pasijonskih jaslic ter drugih znamenj Jezusovega trpljenja v galeriji romar-
skega urada Brezje leta 2016.
Poleg najbolj znanih božičnih jaslic poznamo tudi pasijonske ali postne, ve-
likonočne, binkoštne jaslice in uprizoritve drugih evangeljskih dogodkov. o 
namenu pasijonskih ali postnih jaslic je pokojni p. leopold grčar, pobudnik 
zbirke jaslic, ki je zrasla v Muzej jaslic na Brezjah, in prvi predsednik društva 
ljubiteljev jaslic slovenije zapisal: »Postne jaslice nam žele odkriti pomen 
trpljenja, žrtve in smrti Jezusa Kristusa, ki šele z vstajenjem prinese radost 
in veselje ob doživetju, da smo odrešeni. Postne jaslice nagovarjajo ljudi, da 
se poglobijo v razumevanje cene našega odrešenja, ki jo je Odrešenik plačal s 
svojim trpljenjem in vstajenjem.«

V galeriji Cngrobsk turn v cerkvi Marijinega oznanjenja v Crngrobu 
so razstavljene pasijonske jaslice ustvarjalca in zbiratelja jaslic 
Matjaža Bitenca iz Litije, ki prikazujejo različne dogodke iz evangelija 
od Jezusovega vhoda v Jeruzalem do njegovega vstajenja. Matjaž Bitenc 
je že dvajset let povezan z jasličarstvom. sam izdeluje jaslične pokrajine, 
kulise in druge predmete za jaslice. Je aktiven član društva ljubiteljev jaslic 
slovenije. na razstavi bodo na ogled tudi papirnate pasijonske jaslice dveh 
tirolskih slikarjev, Josefa Arnolda dem Älterna (1788 – 1879) in Philippa 
schumacherja (1866 – 1940).

razstavo v počastitev pasijonskega leta 2021, ko praznujemo 300-letnico 
škofjeloškega pasijona, so pripravili Župnija stara loka in Župnijski zavod 
sv. Jurija stara loka v sodelovanju s Kulturno-zgodovinskim društvom lon-
ka stara loka, Pasijonskim vetrom in društvom ljubiteljev jaslic slovenije. 
Hvala vsem dobrovoljcem, ki so pomagali pri organizaciji dogodka!


