PASIJONSKI VEČER V STARI LOKI: PASIJON UBOGIH* Andreja Capudra
četrtek, 29. marca 2012, po večerni maši, ob 19.30, staro župnišče – Dekanija v Stari Loki
Postni čas nas nagovarja, da se obrnemo vase in si v
premišljevanju Kristusovega trpljenja izprašamo vest.
Koliko zmorem biti zastonjski dar za drugega? Ali si v
teži današnjega dne znam in zmorem vzeti čas za
bližnjega? To je bil izziv, ki smo si ga letos zastavili v
župniji Stara Loka in si upali zanetiti plamen, ki je v
desetih dneh ob prizadevnem sodelovanju 20
prostovoljcev zagorel v Pasijonski večer v Stari Loki. V
četrtek, 29.3.2012, zvečer po večerni maši je bil v
nenaseljenih prostorih starega župnišča v Stari Loki
oz. nekdanji Dekaniji ob svečah in baklah prvič
integralno izveden recital PASIJON UBOGIH Andreja
Capudra. Recital v 20 slikah, ki ga sestavlja 1200
verzov, je izvajalo 15 prostovoljcev, med njimi domači
bralci beril, letošnji starološki birmanci in uveljavljeni
amaterski recitatorji. Prizorišče dogodka je bilo zelo
»pasijonsko« - odprte prostore v gradbeni fazi smo
obogatili s slikami nekdanjega križevega pota iz
župnijske cerkve sv. Jurija v Stari Loki in z lesenimi
kipci Zadnje večerje in Kristusa na Oljski gori, ki so jih
nekdaj nameščali na lesen Božji grob v farni cerkvi kot
zaporedje prizorov pasijonskega cikla. Recitalu je
sledilo druženje sodelujočih z obiskovalci. Pasijonski
večer v Stari Loki je kamenček v mozaiku vzdrževanja
pasijonske kondicije na loškem v medpasijonskem
času, ko se ne uprizarja Škofjeloški pasijon. S tem
dogodkom nadaljujemo tradicijo staroloških kulturnih
večerov.

Uvodni pozdrav in nagovor: starološki župnik
mons. dr. Alojzij Snoj.
O pesnitvi in dogodku: Alojzij Pavel Florjančič
Slike pasijona smo brali:
1 – RAJ: Jure Svoljšak
2 – SMRT: Marija Lebar
3 – PEKEL: Marko Črtalič
4 – CEHI: Štefan Čadež
5 – GOVOR NA GORI: Tanja Jenko
6 – JERUZALEM: Marcel Kokelj
7 – ZADNJA VEČERJA: Ana Florjančič
8 – OLJSKA GORA: Mojca Berce
9 – VRT GETSEMANI: Lara Hafner
10 – DVA KRALJA: Jan Pintar
11 – PONCIJ PILAT: Jan Jezeršek
12 – JEZUSA BIČAJO: Valentina Grgič
13 – TRNJEVA KRONA: Katarina Hafner
14 – JEZUS NOSI KRIŽ: Irma Čadež
15 – SMRT NA KRIŽU: Urška Florjančič
16 – BOŽJI GROB: Andrej Hoivik
17 – VNEBOHOD: Tanja Jenko
18 – PADEC JERUZALEMA: Marko Črtalič
19 – VEČNI EVANGELIJ: Marija Lebar
20 – SVETA EVHARISTIJA: Jure Svoljšak
Naslove slik je bral Jure Svoljšak.

*PASIJON UBOGIH je po starih virih priredil in s 1200 verzi
spesnil Andrej Capuder, pri čemer mu je vzor predstavljal
srednjeveški pesnik Francois Villon, avtor Balad, ki je
prevajal in posnemal tudi pesnik Janez Menart. Pod
ilustracije k pesmim se podpisuje Neva Grce. Spremno
besedo je prispeval ljubljanski nadškof in metropolit Anton
Stres. Pasijon ali trpljenje Kristusovo je del liturgije, ki jo
verniki katoliške cerkve obhajajo v velikem tednu – na
cvetno nedeljo in na veliki petek. Capuder je vzvišen stil
prepletel z nizkim, motivno naslonjenim na škofjeloško
predlogo. Pasijon je povezan s pobožnostjo križevega pota,
ki ga katoličani sicer obhajajo ves postni čas. Pesmi so
natisnjene tudi v reviji Pasijonski doneski, ki spremlja
letošnje Dneve Škofjeloškega pasijona (Vir: Misli slovensko,
Novosti na domačem knjižnem trgu, 17. marec 2012)

Zapis pripravila: Urška Florjančič

Režiser in vodja: Aleš Jezeršek. Tajništvo in
komunikacija: Urška Florjančič. Ozvočenje:
Matjaž Košir in Metod Mrak. Osvetlitev s
svečami in baklami: Tine Oblakovič, Max
Klančar in Grega Stržinar. Priprava vabila: A.
Pavel Florjančič. Tehnična pomoč: Marcel
Kokelj, Peter Grzetič. Pogostitev: Tončka
Trilar, Ana Florjančič.

