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Mir in vse dobro v Gospodu, spoštovani slovenski pasijonci!
Naj vas ne vznemiri preveč, če bom tole kratko duhovno spodbudo začel precej 
provokativno …
Pred nekaj dnevi mi je Gospod podaril priložnost, da sem poslušal vrhunskega slovenskega 
strokovnjaka za področje medčloveških odnosov. Med mnogimi pomembnimi mislimi je bila 
tudi tale: »Danes je ena tretjina internetnih vsebin pornografija …«. Ta grozljiva resničnost – 
popolnoma verjamem, da je podatek točen – me je presunila in v meni prebudila vprašanje: 
»Kaj lahko storim? Kako se lahko v tem svetu, ki v nori žeji in lakoti po ljubezni drvi vse 
globlje in globlje v temo, postavim v vrste bojevnikov Ljubezni?«
Hudič (grško: diabolos – tisti, ki razdvaja) namreč na neverjetno pretkane načine vara ljudi in 
nas vodi v osamo, samozadostnost, uživaštvo, sovraštvo, … On je tisti, ki razdvaja, ki trga vezi 
v družinah, ki podpihuje nestrpnost do drugačnih, ki vzdržuje v glavah ločilno steno med 
vašimi in našimi … Kako se boriti proti temu zvitemu, močnemu sovražniku? Kaj storiti, da bo 
svet bolj svet?!
Verjamem v občestvo! Verjamem v vsako pobudo, ki ljudi združuje in povezuje! Verjamem v 
vsak projekt, ki ga naredimo skupaj z drugimi! Verjamem v vsako ponujeno roko! Verjamem 
v vsako dobrohotno misel in besedo!
Predvsem pa verujem v moč Božje ljubezni v Jezusu Kristusu, križanem in vstalem!
Zato verjamem tudi v Pasijonski veter, ki tudi po tem Pasijonskem novičniku, veje med nami! 
Verjamem v poslanstvo tega gibanja, ki ima namen predvsem povezovati, graditi, vabiti k 
sodelovanju, skupaj iskati nove poti. 
In ker to verjamem, sem njegov del, in ti, draga sestra, dragi brat, zdajle pišem …

Bog te blagoslovi!

Pasijonski                     novičnik

št. 1 februar 2020

Vodstvo slovenskih kapucinov  
je leta 2019 imenovalo  
br. Jožkota Smukavca  
za duhovnega spremljevalca 
Škofjeloškega pasijona 2021. 
Bog te živi, br. Jožko,  
magister processionis!

brat Jaro Knežević



PASIJONSKI VETER
… je gibanje, ki povezuje vse slovenske pasijonce v 
domovini, zamejstvu in izseljenstvu v živo skupnost 
ter neguje duhovno bogastvo in sporočilnost 
pasijona. Duhovni steber in sedež gibanja je 
Kapucinski samostan Škofja Loka.

Nastanek in delovanje Pasijonskega vetra sta pove-
zana z dolgoletno željo, da bi se pasijonci povezo-
vali, sodelovali ter ob tem duhovno in osebno rasli. 
Prva pasijonska sapica je zavela že konec devetde-
setih let prejšnjega stoletja, ko smo na ulicah Škofje 
Loke ponovno oživeli Škofjeloški pasijon. Ob štirih 
uprizoritvah te bogate duhovne dediščine smo lo-
ški pasijonci zadnjih dvajset let spletali pasijonske 
vezi še z mnogimi slovenskimi pasijonskimi kraji - 
Vipavski križ (Krečič), Razborje pod Lisco (Gržan), 
Višnja gora (Terpin), s pasijonci iz Laškega, Vira pri 
Domžalah, Cerkelj na Dolenjskem (Žakelj), Križa pri 
Tržiču (Bohinc), Štepanje vasi (Štravs), Ribnice (Ilc), 
Preddvora (Jagodic), … 

mag. Andreja Megušar, koordinatorica

Srečanje med ribniškimi in loškimi pasijonci v Kapucinskem samostanu v Škofji Loki, marec 2018

S Pasijonskim vetrom si lahko spomladi 
ogledate 3 pasijonske igre izven Slovenije,  
in sicer v krajih:

 Feldkirchen pri Gradcu (Avstrija),
 Tirschenreuth (Nemčija), 
 Oberammergau (Nemčija)

Več o teh dogodkih, pa tudi o  
pasijonskem utripu v Sloveniji najdete  
v tej številki Pasijonskega novičnika. 
Vabimo vas, da se čim prej prijavite za 
obisk pasijonskih srečanj izven Slovenije!
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Novembra 2019 smo se v Štepanji vasi srečali pasijonci 
posameznih pasijonskih mest in imenovali odbor, ki ga 
sestavljajo koordinatorji pasijonskih mest in duhovni asi-
stent. Odbor je imenoval koordinatorja gibanja Pasijonski 
veter, ki je tudi uradni predstavnik gibanja. To je Andreja 
Megušar. Duhovni asistent gibanja je br. Jaro Knežević, 
koordinator za pasijon v Preddvoru Metod Jagodic, v 
Ribnici Helena Ilc in v Štepanji vasi br. Matej Štravs.

Pasijonski veter je organiziran na način povezovanja in 
socialnega mreženja skozi različne pasijonske dogod-
ke z namenom krepitve ter poglabljanja pasijonskega 
duha med pasijonci v Sloveniji in tudi izven naših meja. 
Iz spoštovanja do naše bogate in dragocene kulturno-
-zgodovinske dediščine in s pogledom, uprtim v pri-
hodnje rodove, se čutimo nagovorjene, da to dedišči-
no skrbno negujemo, iz nje črpamo za današnji čas in 
jo predajamo našim zanamcem. »Biti pri pasijonu kot 
udeleženec, organizator, podpornik ali simpatizer, naj 

Pasijonski veter z delegacijo iz evropskega združenja pasijonskih mest Europassion na ogledu Ribniškega pasijona, Ribnica, april 2018

postane vrednota, izraz pripadnosti prostoru ter stvar 
ponosa in odličnosti« pravijo pasijonci. 

Škofjeloški kapucini so povezovalec in steber Pasijon-
skega vetra, ki bo s polno močjo pihal in vel1 oziroma 
deloval tudi v prihodnje. Obenem se Kapucinski samo-
stan Škofja Loka kot enakovreden partner Občini Škofja 
Loka vključuje v načrtovanje, vodenje in izvedbo do-
godkov, ki se dotikajo Škofjeloškega pasijona in skrbijo 
za ohranjanje pasijonske kondicije. Največje bogastvo 
pasijona je vendarle njegovo močno duhovno sporoči-
lo o lepoti in smislu življenja, o moči spreobrnjenja in 
odrešenja – Odrešenje človeka prihaja po Kristusu, ki 
nas vabi, da vzamemo vsak svoj križ in hodimo za Njim 
po poti v vstajenje, - saj ohranja skupnost in medse-
bojne odnose žive.

1 „Veter veje, koder hoče, njegov glas slišiš, pa ne veš, od kod prihaja in kam gre. 
Tako je z vsakim, ki je rojen iz Duha.“ (Janez 3,8)

Na god sv. Valentina se Pasijonski veter širi tudi na splet. Pred nami je prva številka Pasijonskega novičnika, našli pa nas 
boste tudi na spletni strani www.pasijonskiveter.si in o nas brali v knjigi obrazov (  Pasijonski veter). Veseli bomos, če  nas 
boste obveščali o pasijonskem utripu v vaših skupnostih.
»Naši predniki so odkrili, da je skrivnost srečnega srca varnost, ki jo dobimo tedaj, ko smo zasidrani, ukoreninjeni v Jezu-
su: v Jezusovem življenju, v njegovih besedah, v njegovi smrti in vstajenju. Ukoreninjeni v Kristusu, glejte na prihodnost 
z veseljem in zaupanjem«, spodbuja papež Frančišek mlade*. Naj na priprošnjo sv. Valentina, ki ima ključ do korenin, 
sporočilo pasijona odklene srca mnogih in jih ukorenini v Kristusa!

* Posinodalna apostolska spodbuda Kristus živi, ki je namenjena mladim in je sad 15. rednega generalnega zasedanja škofovske sinode o Mladih, 
veri in razločevanju poklicanosti, ki je potekalo do 3. do 28. oktobra 2018.
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Europassion je združenje evropskih pasijonskih mest in 
krajev, ki je bilo ustanovljeno leta 1993. Leta 2019 je 
bilo v združenju vključenih okrog 90 pasijonskih mest iz 
16 evropskih držav. Združenje Europassion pod geslom 
»Ista vera, ista ideja« omogoča povezovanje evropskih 
pasijoncev, izmenjavo njihov izkušenj in spoznanj ter z 
uprizarjanjem pasijonov širi Kristusovo sporočilo trplje-
nja, vstajenja, usmiljenja in ljubezni.

Leta 2008 se je združenju pridružila Občina Škofja Loka 
z znamenitim Škofjeloškim pasijonom, leta 2018 pa gi-
banje Pasijonski veter, ki združuje slovenske pasijonce, 
zaenkrat predvsem iz Preddvora. Ribnice, Škofje Loke in 
Štepanje vasi v Ljubljani, kjer se pasijon redno uprizarja.

Združenje Europassion vsako leto pripravi letno skup-
ščino, katere gostitelj je eno od pasijonskih mest članic. 
V okviru srečanja se udeleženci seznanijo z dejavnost-
mi v preteklem letu ter pogovorijo o načrtih, ogledajo 
si zanimivosti kraja gostitelja, sledi ogled pasijona ter 
slovesna maša, v okviru katere naslednji gostitelj pre-
vzame leseno skulpturo. 

Leta 2019 je bila skupščina v francoskem mestu Tullins 
blizu Grenobla. Skupščina je bila volilna, zato so člani 

Člani razširjenega predsedstva 
združenja Europassion maja 
2019 v Tullinsu (F) (z leve): 
Aleksander Igličar (SLO), 
Flavio Sialino (I), Thomas 
Hummel (D), Andreja Megušar 
(SLO), Jordi Ros i Mas (E), 
Peter Paar (NL), generalni 
sekretar Josef Lang (D), 
Wolfgang Miehl (A), zakladnik 
Lex Houba (NL), sekretar 
Herman Josef Christen (B) in 
Franz Miehl (A).

ponovno izvolili 4-člansko predsedstvo, ki ga vodi ge-
neralni sekretar Joseg Lang iz Auersmacherja v Nem-
čiji. Predsedstvo je imenovalo tudi člane razširjenega 
predsedstva, v katerega sta bila imenovana tudi Andre-
ja Megušar, kot koordinatorica za Slovenijo in Hrvaško, 
in Aleksander Igličar, za pomoč pri odnosih z javnostmi. 
Razširjeno predsedstvo Europassiona skupaj šteje 13 
članov. 

Letošnja skupščina združenja Europassion bo v severno 
bavarskem nemškem mestu Tirschenreuth, in sicer od 
četrtka, 16. aprila, do nedelje, 19. aprila 2020. Srečanja 
se bodo udeležili predstavniki Občine Škofja Loka in Pa-
sijonskega vetra. 

Gostitelj skupščine Europassion leta 2021 pa bo Škofja 
Loka, in sicer od petka, 9. aprila, do nedelje, 11. aprila 
2021. Gostiteljstvo Škofje Loke je povezano z obeleži-
tvijo 300-letnice zapisa besedila Škofjeloškega pasijona 
in prvo uprizoritvijo po vpisu Škofjeloškega pasijona na 
prestižni reprezentativni UNESCO-v seznam nesnovne 
kulturne dediščine človeštva, ki je bilo izvedeno decem-
bra 2016. 

ZDRUŽENJE 
EUROPASSION  
IN SLOVENCI mag. Aleksander Igličar
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Prosvetno društvo Sotočje Škofja Loka v okviru priprav na Škofjeloški pasijon 2021 vabi na

PRVO ROMANJE ŠKOFJELOŠKIH PASIJONCEV 2020 – 21

BREZJE
sobota, 29. februar 2020

ODHOD: Ob 6:30 uri (po sv. maši ob 6. uri) iz Kapucinskega samostana v Škofji Loki
Predvidena pot: Škofja Loka – Praprotno – Ševlje – Topolje – Jamnik – Lipnica – Dobrava

ČAS HOJE: 7 – 8 ur
K sv. maši ob 16. uri vabimo tudi romarje, ki se boste na Brezje pripeljali.

Gremo ob vsakem vremenu.
Glede na vremenske razmere si pridržujemo pravico do spremembe trase.

Več informacij na telefon 051 344 119 (Jožica) ali email: jnidarsic@gmail.com

ŠKOFJELOŠKA PASIJONSKA ROMANJA 2020 / 21ŠKOFJELOŠKA PASIJONSKA ROMANJA 2020 / 21
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Druga predvidena škofjeloška pasijonska romanja 2020 – 21:
Po Romualdovi poti od Štandreža do Ljubljane – 8 ali 9. 5. 2020

Po Romualdovi poti od Ljubljane do Celja – junij 2020

Svete Višarje – 12. 8. 2020

Sveta Gora – 27. 8. 2020

Po Romualdovi poti od Celja do Škofje Loke – september 2020

Brezje – prva postna sobota, 20. 2. 2021

Po Romualdovi poti od Škofje Loke do Gorice – po uprizoritvah škofjeloškega pasijona

Škofjeloški pasijonski romarji peš na ogled Ribniškega pasijona, april 2014 in na ogled Pasijona v Preddvoru, aprila 2019 

Iskrice s preteklih romanj
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PASIJONSKE IGRE V LETU 2020 - SlovenijaPASIJONSKE IGRE V LETU 2020 - Slovenija

Ribniški pasijon:  
DARITEV ZA GREHE SVETA

Živimo v obdobju, ko morala in etika iz-
gubljata na veljavi, ko je greh postal vr-
lina in se ga celo nagrajuje, namesto ka-
znuje. Vsak kristjan vsakodnevno prihaja 
v skušnjave in je razpet med tem, kar ga 
uči vera in tem, kar mu narekuje moderna 
družba. V času, ko štejejo smeški in všeč-
ki ter kraljujejo nove tehnologije, moder-
ni kristjan išče svoj prostor pod soncem.

Z letošnjim pasijonom želimo sporočiti, 
da se vsaka pot začne in konča pri Bogu 
in da lažni bogovi na dolgi rok nimajo 
možnosti. 

Ribniški pasijon bo letos govoril o Jezu-
sovi daritvi in o tem, kako se moderni člo-
vek in kristjan sooča z moralo in grehom. 
Posebnost letošnje zgodbe bodo v svetopisemsko zgodbo mojstrsko vpleteni 
prizori iz vsakdana sodobnega človeka. Prav tako pa ne bo manjkala v živo iz-
vedena avtorska glasba, ki je že prepoznavni znak pasijona.

Helena Ilc, vodja projekta Ribniški pasijon

 sobota, 4. aprila 2020, ob 19. uri, Športni center Ribnica

 velikonočni ponedeljek, 13. aprila 2020, ob 19. uri, Športna dvorana 
OŠ Alojzija Šuštarja v Zavodu sv. Stanislava, Ljubljana - Šentvid

Vir: spletna stran Ribniškega pasijona
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https://www.ribniskipasijon.si/
https://photos.google.com/share/AF1QipP46oBqKc-yMVdBHfUga2riGc7nHgjeyA4Yzz1hHv1MAc3CvFir_dc-XIQT91oFNw/photo/AF1QipPD0LKec91bzMtTHKAQcX7M1pOXT3dPbET3D-rg?key=WmZwTlJFcnlORk8zQzhHRkRaWUdLckEySmVZSEl3
https://photos.google.com/share/AF1QipP46oBqKc-yMVdBHfUga2riGc7nHgjeyA4Yzz1hHv1MAc3CvFir_dc-XIQT91oFNw/photo/AF1QipMCqwZRNgXnJZrMEDYk4m_iIz1ZpBUFQ0W0VgnY?key=WmZwTlJFcnlORk8zQzhHRkRaWUdLckEySmVZSEl3
https://www.ribniskipasijon.si/


Pasijon  
v Štepanji vasi v Ljubljani

Tudi letos bodo mladi iz župnije Ljubljana Štepanja 
vas pripravili pasijonsko igro. Letos bo to že 30. iz-
vedba pasijona v naši župniji. Predstavi bosta v žu-
pnijski cerkvi sv. Štefana v Štepanji vasi v Ljubljani. 
Pri maši in pasijonu bo s svojim bendom pel minorit 
p. Janez Ferlež. Vodja projekta je br. Matej Štravs.

»Naj nam dramska uprizoritev Jezusovega trpljenja 
pomaga pri rasti v naši veri in pri pripravi na praznik 
Jezusovega vstajenja!« nam kličejo mladi in bratje 
kapucini iz Ljubljane s povabilom na ogled pasijona 
v Štepanji vasi.

 cvetna nedelja, 5. marca 2020,  
po sv. maši ob 18. uri

 torek, 7. marca 2020,  
po sv. maši ob 19. uri 

Vir: spletna stran Župnije Ljubljana Štepanja vas

Pasijon  
v Preddvoru

V nedeljo, 5. aprila 2020, vabljeni na ogled 
dramske uprizoritve Jezusovega trpljenja –  
Pasijona v izvedbi Gledališke skupine Getsemani  
iz Preddvora. Vodja projekta je Metod Jagodic.

Vir: spletna stran Župnije Preddvor in Kokra
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https://zupnija-stepanja-vas.rkc.si/pasijon-v-slogu-mela-gibsona/
https://zupnija-stepanja-vas.rkc.si/pasijon-v-slogu-mela-gibsona/
https://zupnija-stepanja-vas.rkc.si/pasijon-v-slogu-mela-gibsona/
https://zupnija-preddvor.com/novice/
https://zupnija-preddvor.com/novice/


S Pasijonskim vetrom si lahko v letu 2020  
ogledate tudi tri pasijone v tujini, in sicer v Avstriji in Nemčiji.

PASIJONSKE IGRE V LETU 2020 – izven SlovenijePASIJONSKE IGRE V LETU 2020 – izven Slovenije

Gibanje Pasijonski veter v sodelovanju s Pasijonsko pisarno Škofja Loka vabi na 
ROMANJE Z OGLEDOM PASIJONA V FELDKIRCHNU PRI GRADCU (Avstrija),  
sobota, 14. marec 2020.

Več o pasijonu v Feldkirchnu na spletni strani: www.ssgf.at

Romanje bomo pričeli s sveto mašo ob 8. uri v kapucinski cerkvi sv. Ane v Škofji 
Loki. Po maši bomo na avtobus vstopili na avtobusni postaji Škofja Loka, od 
koder bo odhod ob 8.45 uri. Udeležence bomo po potrebi lahko pobrali tudi v Ljubljani. V 
Gradcu si bomo ogledali stari del mesta in nato odšli na topel obrok v Feldkirchen. Upri-
zoritev pasijona se prične ob 15. uri v župnijski dvorani. Po pasijonu bomo imeli druženje z 
igralci in ostalimi pasijonci. V Škofjo Loko se bomo vrnili okrog 22. ure. 

Za duhovno vodenje romanja po poskrbel loški kapucin br. Bernard.

Cena romanja znaša 35 EUR in vključuje: vstopnice za pasijon, vodenje po Gradcu in obrok. 
Plačilo je na avtobusu. Stroške avtobusa prijazno financira Pasijonska pisarna. 

Prijavite se na e-naslov: jakob.vrhovec@pasijon.si, in sicer do zasedbe mest 
oziroma najkasneje do petka 6. marca 2020. Prosimo, da ob prijavi napišete 
vaše podatke in telefonsko številko, da vas lahko obvestimo o morebitnih 
spremembah. 

POZOR: Na romanju morate s sabo imeti osebni dokument !

za Pasijonsko pisarno Jakob Vrhovec, vodja projekta Škofjeloški pasijon 2021

za Pasijonski veter Aleksander Igličar

Feldkirchen pri Gradcu, AvstrijaFeldkirchen pri Gradcu, Avstrija
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Tirschenreuth, Nemčija

Gibanje Pasijonski veter se bo kot član »evropske druži-
ne« pasijonov udeležilo letne skupščine mednarodne-
ga pasijonskega združenja Europassion, ki letos poteka 
v severno bavarskem nemškem mestu Tirschenreuth, 
od četrtka 16. aprila do nedelje 19. aprila 2020.

Ob tej priložnosti so gostitelji poleg ogleda pasijona 
pripravili ogled glavnih znamenitosti, med drugim tudi 
ogled rojstnega kraja mistikinje Therese Neumann. Za-
radi omejenih možnosti gostitelji omogočajo namesti-
tev največ 4 članske delegacije za vsakega člana zdru-
ženja Europassion.

V imenu Pasijonskega vetra vabimo vse, ki vas zanima gostovanje na EUROPASSION 
2020, da to sporočite do 18. februarja 2020 na elektronski naslov:  
andreja.megusar@amis.net ali info@pasijonskiveter.si.

Oberammergau, Nemčija

Leta 1633 so se prebivalci nemške vasi 
Oberammergau zaobljubili, da bodo vsako 
deseto leto uprizarjali Kristusovo trpljenje, 
smrt in vstajenje s prošnjo, da nihče več ne 
bi umrl od kuge. Bog je uslišal vaščane, zato 
so leta 1634 prvič uprizorili pasijonsko igro. 
In dano obljubo še vedno spoštujejo. Od 16. 
maja do 4. oktobra 2020 bodo pasijonsko 
igro uprizorili že 42-ič zapored.

Več na https://www.passionsspiele-
-oberammergau.de/en/home

Tik pred premiero pa letos prvič organizirajo posebne DNEVE MLADIH, ki bodo potekali od 
7. do 10. maja. Osrednji dogodek tega srečanja bo ogled generalke za pasijonsko igro, ob 
tem pa bo mladim na voljo bogat spremljajoč program s številnimi delavnicami, pogovori 
in različnimi srečanji.

Več na https://www.passionsspiele-oberammergau.de/en/visit/youth-days
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Že kaj pogrešaš Škofjeloški pasijon?
Te zanima, kako pasijoni potekajo drugje?
Bi se rad družil s slovenskimi pasijonci in spoznal mlade iz številnih držav?

Če si na omenjena vprašanja odgovoril pritrdilno in si star od 16 do 26 let, potem si lepo povabljen  
na DNEVE ZA MLADE v Oberammergau, v Nemčijo.

Te zanima, kaj se bo tam sploh dogajalo?
Gre za srečanje približno 8000 mladih iz različnih držav in ogled tamkajšnjega pasijona.

Kaj lahko pričakuješ?
Zabaven konec tedna, odlično družbo, nova poznanstva, prijateljstva in izkušnje.

Kdaj?
Od 9. do 10. maja 2020.

Kako pa bo z organizacijo?
Za prevoz bo poskrbljeno z avtobusom, tam pa bomo enkrat prespali v hotelu ali penzionu, kjer bo 
poskrbljeno tudi za zajtrk. V ceno je vključena tudi vstopnica za ogled pasijonske igre. Za duhovno vodstvo 
bo poskrbel br. Jaro Knežević.

Kolikšna je cena?
90 EUR.

Te zanima še kaj o predstavi?
Znameniti pasijon v bavarskem mestecu Oberammergau uprizarjajo že od leta 1633. Predstavo uprizarjajo 
vsakih deset let, uprizoritve so na sporedu pet mesecev. V mestu sicer živi 5000 prebivalcev, pri pasijonu pa 
jih sodeluje več kot 2000. 

Kako se lahko prijavim?
Do 25. februarja 2020 pošlji svoje podatke (ime, priimek, datum rojstva, naslov, št. osebnega 
dokumenta, e-naslov in telefonsko številko) na spodnja e-poštna naslova:
andreja.megusar@amis.net (031 330 436))
marijaklem@gmail.com (041 289 689)

PRIDI, VESELI TE BOMO!

Hej, TI!Hej, TI!
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PASIJONSKI  
DONESKI
Bogata revija s pasijonsko tematiko

Tomaž Hostnik
Zadnih sedm Kristovih
bised na križu 

Joseph Lang
Die Gottes und
Nächstenliebe /
Ljubezen do Boga
in bližnjega 

Matija Ogrin
Pridiga p. Janeza
Krstnika Svetokriškega
na Veliki petek

Alojzij Pavel Florjančič
Pasijonska igra v
Kobjeglavi leta 1927
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Jaroslav Knežević
Skupaj sta tekla

Andreja Ravnihar
Megušar

Gibanje Pasijonski
veter

Saša Nabergoj
Muzejska zbirka

Processio Locopolitana:
Škofjeloški pasijon
v Loškem muzeju
na Loškem gradu,

2017–2022

France Planina
Pozdravni govor pred

predstavo Loškega
pasijona 1937

Štefan Godec
Uprizoritve Križevega

pota v Argentini

Aleksander Igličar
Slovenci v Buenos Airesu

uprizorili Velikotedenski
muzikal Kerigma

Neža Karlin
Kalwaria Zebrzydowska –

Poljski Jeruzalem

Agata Pavlovec
Duh pasijona v

slikarskih potezah

Damir Globočnik
Slikarski izraz

Jošta Snoja

Agata Pavlovec
Dnevi Škofjeloškega
pasijona 2018

Urška Florjančič
Pasijonski večer 2018
v Stari Loki

Metod Jagodic
Prvi Preddvorski
igrani pasijon

Aleksander Igličar
Škofjeloški pasijonci
na srečanju žudij
v Mariji Bistrici 

Hiacinta Klemenčič
Kongres Združenja
Europassion 2018

Janez Juhant
Življenje je trpljenje in

potrpljenje (J. Ev. Krek)

Marjan Kokalj
Duhovni pomen

Škofjeloškega pasijona 

Luise Maria Ruhdorfer
Das Tressdorfer »Kreuzziachn« /

Vlečenje križa v vasi Tresdorf
na Avstrijskem Koroškem 

Jošt Snoj
Pasijon

2021
Naslednja predvidena

uprizoritev:

Denise Levertov
Potok in safir - pesmi

Matija Ogrin
Poljanski
rokopis 

Ivanka
Kronawetter-Starman
Die Tradition
der Fastentücher
in Kärtnen
Postni prti
na avstrijskem
Koroškem

Alojzij Pavel Florjančič
Postni prti
na Slovenskem
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Agata Pavlovec
Koordinatorka

Škofjeloškega Pasijona

Mirjam Kopše
Ob ogledu postnih
prtov na Koroškem

Andreja
Ravnihar Megušar

Dnevi Škofjeloškega
pasijona 2017

Urška Florjančič
Pasijonski večer
v Stari Loki 2017

Helena Janežič
Pasijonke

Zala Šajn
O Škofjeloškem pasijonu

2015 v Ilirski Bistrici

Franz Miehl
Europassion

Geschichte – zgodovina 

Aleksander Igličar
33. skupščina

EUROPASSIONa
v Kecskemétu (H)

Aleksander Igličar
Pasijon v Hořice
na Šumave (CZ)

Urška Florjančič
Kristusov pasijon

Bon Jesus v Fatimi (P)

Franc Križnar
Stare postne

in velikonočne
pesmi - Resnik

(HR)

Jurij Svoljšak
Medpasijonski čas
v Hrastovljah

Marko Pleško
Digitalizirana
Romualdova pot

Aleksander Igličar
Izšel je Pasijonski
almanah

Andreja
Ravnihar Megušar
Pasijonska sekcija
pri kzd Lonka

Mihaela Hodnik
Ribniški pasijon
v Logatcu

Andraž Gombač
Pašjon Iztoka Mlakarja

Jure Ferlan
Moja odkrivanja

postnih prtov

Monika Deželak Trojar
Schönlebnove
postne pridige

Rok Andres
S tremi režiserji

Škofjeloškega pasijona,
teatrski posvet v SLOGI

Damir Globočnik
Sakralni motivi

Marte Jakopič Kunaver

2021
Naslednja predvidena

uprizoritev:

Škofja Loka je rojstni kraj Škofjeloškega pasijona. Vsako leto se v postnem času odene v 
pasijonske barve in s pisanim naborom dogodkov skrbi za živost pasijonskega izročila. Pa-
sijonsko kondicijo med eno in drugo uprizoritvijo vzdržuje tudi revija Pasijonski doneski, ki 
bo ponovno prinesla nova spoznanja o škofjeloškem in drugih pasijonih ter pregled doga-
janj, povezanih s pasijoni doma in po svetu. 
Letošnja številka bo z bogato vsebino in likovno podobo nagovorila bralca v pripravah na 
slovesno uprizoritev Škofjeloškega pasijona leta 2021, ko bo procesija praznovala 300-le-
tnico. Že 15. številka bo ugledala luč konec marca, na javni predstavitvi pa bosta javnosti 
predstavljena tudi vodja projekta Škofjeloški pasijon Jakob Vrhovec in režiser uprizoritve 
v letu 2021 Borut Gartner. O obeh ključnih akterjih ponovne uprizoritve bomo brali tudi v 
reviji.
Med vsebinami nas bo že na prvih straneh v postno vzdušje vpeljala Velikonočna medita-
cija izpod peresa klarise s. M. Katarine, sledijo pa ji prispevki o izvoru pasijonskega giba-
nja, Valentinu Vodniku kot postnem pridigarju, še neobjavljena Schönlebnova pridiga ter 
predstavitev nekaj zanimivih tiskanih pasijonov iz Narodne in univerzitetne knjižnice. Brali 
bomo o uprizoritvi Škofjeloškega pasijona v Globasnici leta 1996, o elementih gledališke 
skupnosti Škofjeloškega pasijona, o postavljanju božjih grobov na Škofjeloškem v sedmih 
loških cerkvah, izvedeli bomo vse o 40-letnem uprizarjanju pasijona v Štepanji vasi in obu-
dili spomin na izjemen Ribniški pasijon. Sprehodili se bomo skozi lanskoletna, s pasijonom 
povezana dogajanja v Škofji Loki in drugod ter prebiranje publikacije zaključili s slikami iz 
pasijonskega cikla Janka Orača.

20. marca ob 19. uri lepo vabljeni na predstavitev Pasijonskih doneskov v Sokolski dom 
v Škofji Loki, s čimer se bodo slovesno začeli Dnevi Škofjeloškega pasijona.

Helena Janežič, urednica
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DNEVI 
ŠKOFJELOŠKEGA 
PASIJONA 2020

Že tradicionalno se bodo s predstavitvijo revije Pasijonskih doneskov in spremljajočo likovno 
razstavo v sredo, 20. marca 2020, ob 19. uri v Sokolskem domu v Škofji Loki slovesno začeli 
Dnevi Škofjeloškega pasijona 2020. Ob tej priložnosti se bosta javnosti predstavila tudi režiser 
in vodja Škofjeloškega pasijona 2021 - Borut Gartner kot režiser in Jakob Vrhovec kot vodja. 
Bogat program dogodkov s pasijonsko tematiko, ki ga v postnem času že vrsto let pripra-
vljajo različne skupine in društva na Loškem z namenom krepiti duha pasijona in vzdrževati 
“pasijonsko kondicijo”, se bo konec aprila zaključil Romualdov dan v Kapucinskem samostanu 
Škofja Loka. Podroben program dogajanja v marcu in aprilu 2020 bo v javnih občilih in me-
dijih objavila Občina Škofja Loka kot nosilec Dnevov Škofjeloškega pasijona.

Pasijonski novičnik • izdaja: Pasijonski veter, www.pasijonskiveter.si, info@pasijonskiveter.si,  Pasijonski veter • ureja: Urška Florjančič • izvedba: Jože Šenk • februar 2020, Škofja Loka

V marcu napovedujemo
sreda, 20. marec, ob 19. uri, Sokolski dom v Škofji Loki
PASIJONSKI DAN
Predstavitev Pasijonskih doneskov 2020/15, predstavitev 
režiserja in vodje ŠP 2021 ter odprtje razstave. 
Organizirata: Muzejsko društvo Škofja Loka,  
Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka

petek, 27. marec, ob 19. uri, stavba nekdanje dekanije  
v Stari Loki
PASIJONSKI VEČER V STARI LOKI
Klariški spev večni Ljubezni. Organizirata: Župnijski zavod 
sv. Jurija Stara Loka, Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka 
Stara Loka

sobota, 28. marec, ob 19. uri, Krekova dvorana v Selcih
PASIJONSKI DAN
Razstava Zapisi Škofjeloškega pasijona Snežne Thaler 
in dramska uprizoritev: Kapucin pater Romuald. 
Organizirata: Župnija Selca, Kulturno društvo  
dr. Janez Evangelist Krek Selca

torek, 31. marec, ob 19. uri, Mladinski oddelek Knjižnice 
Ivana Tavčarja Škofja Loka
»SPOPAD S TRPLJENJEM«
Predavanje p. Edvarda Kovača 
Organizira: Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka

V aprilu sledijo
petek, 3. april, ob 19. uri, Krekova dvorana v Selcih
KREKOV VEČER
Režijski pristopi k Škofjeloškemu pasijonu - Marjan Kokalj 
in Borut Gartner. Organizirata: Župnija Selca,  
Kulturno društvo dr. Janez Evangelist Krek Selca

cvetna sobota, 4. april od 9. do 13. ure,  
Mestni in Cankarjev trg v Škofji Loki
PASIJONSKI DAN NA PLACU
Pasijonske delavnice na Mestnem trgu in izdelava butare 
velikanke na Cankarjevem trgu. Organizirata: Prosvetno 
društvo Sotočje Škofja Loka, steg Škofja Loka 1 – Loški 
skavti

cvetna nedelja, 5. april ob 19. uri, Cerkev Žalostne 
Matere Božje na Lontrgu (Špitalska cerkev) v Škofji Loki
PASIJONSKI KONCERT
Organizirata: Glasbena šola Škofja Loka,  
Župnija Škofja Loka

ponedeljek, 6. april, ob 19. uri,  
Kapucinski samostan Škofja Loka
PASIJONSKO SPOROČILO – SMRT
Organizirajo: Bratje kapucini Škofja Loka

petek, 10. april, ob 15. uri, Mestni trg v Škofji Loki
PASIJONSKI KRIŽEV POT
Organizira: Župnija Škofja Loka

petek, 24. april, ob 17. uri, Kapucinski samostan Škofja Loka
ROMUALDOV DAN
Organizirajo: Bratje kapucini Škofja Loka, Pasijonski veter
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