PASIJONSKI VEČER NA FARI
V četrtek, 13. marca 2008 je bil v Stari Loki bogat pasijonski večer, ki je vsem navzočim
ponovno priklical tisto staro navdušenje nad Škofjeloškim pasijonom, ki smo ga v letih
1999/2000 ţe doţiveli. Začeli smo verjeti,da bo Škofjeloški pasijon drugo leto res oţivel in
ponovno stopil na ulice našega starodavnega mesta.
Na začetku kulturnega večera je v Jurjevi dvorani vse navzoče pozdravil starološki ţupnik
dr. Alojz Snoj, gostitelj kulturnega večera.
Sledil je pozdrav g. Igorja Drakslerja, ţupana občine Škofja Loka ter slavnostni nagovor
ministra za kulturo Republike Slovenije, dr. Vaska Simonitija.
Pevski zbor Lubnik Škofja Loka je pod vodstvom zborovodje g. Andreja Ţagarja in organista
g. Klemena Karlina zapel 1. In sklepno postajo Kriţevega pota. Kantato je skladatelj Matija
Tomc zloţil leta 1942, pevski zbor Lubnik pa jo bo v celoti predstavil leta 2009, ko bodo
praznovali tridesetletnico svojega obstoja.
Prisluhnili smo tudi recitalu Kriţevega pota, avtorice Vide Taufer, v odlični izvedbi Tanje
Jenko in Jureta Svoljšaka.
Podţupan občine Škofja Loka g. Klemen Štibelj, je uradno napovedal začetek vseh priprav
za ponovno uprizoritev Škofjeloškega pasijona v letu 2009.

Največjo vlogo pri oblikovanju kulturnega večera je imelo Muzejsko društvo Škofja Loka.
Njegovo delovanje je predstavil predsednik Muzejskega društva mag. Aleksander Igličar.
V osrednjem delu je g. Alojz Pavel Florjančič predstavil bogato publikacijo z naslovom
ŠKOFJELOŠKI PASIJON 2008. To je ţe tretja zaporedna pasijonska knjiga, ki v ljudeh krepi
ponos in ljubezen do dragocene kulturne dediščine kot je Škofjeloški pasijon, najstarejše
ohranjeno dramsko besedilo v slovenščini.
V zaključnem delu kulturnega večera sta nam g. Izidor Jesenko in g. Alojz Pavel Florjančič
spregovorila še o tem, kako je zadnja tri leta, na tiho nedeljo, ponovno oţivela pasijonska
procesija v Poljanah.
Večer smo sklenili s pogostitvijo v Domu na Fari in z ogledom fotografske razstave Poljanski
pasijon, avtorja Izidorja Jesenka.
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