NAGOVOR OB PREDAJI SKULPTURE EUROPASSIONA
ŽUPANU TINETU RADINIJI in GVARDIJANU LOŠKIH KAPUCINOV br. JOŽKU SMUKAVCU
Sokolski dom, sreda, 31. marca 2021

Spoštovani župan Tine Radinja, br. Jožko Smukavec, vsi dragi pasijonci,
vsi tukaj zbrani vemo, da bi naslednji teden, od petka 8. do ponedeljka 11. aprila, Škofja Loka
morala gostiti 37. redno letno srečanje združenja Europassion, evropskega pasijonskega
združenja, ki pod geslom »Ista vera, isti ideal« povezuje okrog 90 pasijonskih krajev in ljudi iz
16 držav. Pasijonci povezani v združenju Europassion z uprizarjanjem pasijonov, srečevanji in
izmenjavo izkušenj med pasijonci ohranjajo večstoletno dediščino prikazovanja Jezusovega
trpljenja, smrti in vstajenja ter s tem negujejo duhovna sporočila in vrednote Božjega
usmiljenja in ljubezni, na katerih je zrasla evropska družba.
Srečanje Europassiona v Škofji Loki bi morala biti v letu 2021 ob zunanji obeležitvi treh
stoletij tradicije loške spokorniške procesije – Škofjeloškega pasijona, kot ga poimenujemo v
sodobnem času, največjega kulturnega in duhovnega bisera Škofje Loke.
Na pobudo Muzejskega društva Škofja Loka se je Občina Škofja Loka pridružila evropski
pasijonski družini leta 2008, leta 2018 pa se ji je pridružilo še slovensko pasijonsko gibanje
Pasijonski veter, ki se je pričelo snovati v našem mestu in katerega duhovni voditelj je loški
kapucin br. Jaro Knežević. Leta 2012 je na pobudo Alojza Pavla Florjančiča, neutrudnega
loškega pasijonca in nosilca ohranjanja pasijonske kondicije, predsedstvo Europassiona
sprejelo odločitev, da bo Škofja Loka leta 2021 gostitelj letnega srečanja.
Takrat seveda še nismo vedeli, da bo Škofjeloški pasijon decembra 2016 vpisan na Unescov
reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva, kot prvi slovenski vpis na ta
prestižni svetovni seznam in kot prvi pasijon na sploh v svetovnem merilu, ki je vpisan na
Unescov seznam, na katerem je danes vpisanih okrog 500 enot.
A zunanje okoliščine pandemije COVID19 so naše želje in načrte spremenile, saj smo morali
odpovedati priprave na uprizoritev jubilejnega Škofjeloškega pasijona v letošnjem letu in jih
prestaviti na naslednje leto 2022. Posledično je bilo odpovedano tudi srečanje združenja
Europassion.
Pred nekaj meseci je predsedstvo združenja Europassion na pobudo predsednika Josefa
Langa sprejelo odločitev, da Škofja Loka vseeno sprejme leseno skulpturo Europassiona, ki jo
vsako leto gosti kraj gostitelj srečanja. Lesen kip v abstraktni podobi Jezusa Kristusa s
stiliziranimi rokami v obliki sklenjenega kroga simbolično obdaja oziroma združuje vse
evropske pasijonce.

COVID19 je preprečil tudi izvedbo srečanja Europassion leta 2020 v v severno bavarskem
mestu Tirschenreuth in svečan prevzem skulpture, ki je zaradi tega v teh dneh k nam varno
prispela po redni pošti. Predsedstvo Europassiona ob tem pošilja pomembno sporočilo, da
so Občina Škofja Loka, loški bratje kapucini in vsi loški pasijonski igralci, vsi drugi sodelujoči
in na splošno vsi pasijonci člani velike evropske pasijonske družine, ki jih združuje in
povezuje Jezusovo večno sporočilo ljubezni – »Ista vera, isti ideal«.
Na spodnjem delu skulpture so zapisana imena krajev gostiteljev srečanja združenja
Europassion in zanimivo je, da je prvi vpisan kraj nemško mesto Wintrich / Mosel, ki je bilo
gostitelj srečanja leta 2007, ko so bili predstavniki Občine Škofja Loka prvič navzoči na
srečanju. Veseli smo, da se bo Škofja Loka s Škofjeloškim pasijonom vpisala v eminentno
družbo evropskih pasijonskih krajev. Ker so mesta gostitelji srečanja Europassion izbrani
glede na uprizarjanje pasijona v izbranem kraju in določeni za kar nekaj let v naprej, je
predvideno da bo Škofja Loka srečanje Europassiona gostila leta 2027, ob naslednji
uprizoritvi Škofjeloškega pasijona. Seveda, »če bo naklonjen Bog in če bo dopuščalo vreme«,
kot je bilo med drugim zapisano na najstarejši ohranjeni listini loške pasijonske procesije iz
leta 1713.
Skulpturo Europassiona bova županu Škofje Loke Tinetu Radinji in gvardijanu loških
kapucinov br. Jožku Smukavcu v imenu predsednika združenja Europassion Josefa Langa in v
imenu razširjenega predsedstva izročila Andreja Ravnihar Megušar in jaz, ki sva bila leta
2019 imenovana v razširjeno predsedstvo združenja Europassion.
Ob svečani izročitvi lesene skulpture Europassiona želiva, da bo vse loške pasijonce na
simbolni ravni resnično globoko povezala in vključila v evropski pasijonski prostor. Naj s
postavitvijo skulpture Europassiona na javnem mestu ravno v dnevih velikonočnega
praznovanja, ki jih pričenjamo jutri na veliki četrtek, na simbolni ravni nagovarja in vabi vse
mimoidoče, vse pasijonce in vse Ločane ter obiskovalce našega mesta k njihovi duhovni
poglobitvi ob praznovanju treh stoletij našega bisera Škofjeloškega pasijona.
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