
Akademija
ob   Ignacijevem   l etu 

Praznovanje 400-letnice kanonizacije 
sv. Ignacija Lojolskega

Cerkev sv. Jakoba v Ljubljani, 4. junij 2022 

PROGRAM VEČERA



Letos, 12. marca, je minilo 400 let od kanonizacije

Ignacija Lojolskega, katerega 500-letnico spreobrnjenja

smo praznovali v polovici lanskega ter še vedno

praznujemo v prvi polovici letošnjega leta. Tako se

jezuiti ter vsa jezuitska družina veselimo tega

praznovanja in zahvaljujemo Bogu za vse dobro, kar je

storil po njej v tem pol tisočletju. 

Vemo, da je bil svetnik iz Lojole ustanovitelj oz. prvi

vrhovni predstojnik Družbe Jezusove. Ob njegovi smrti

je Družba Jezusova (ali na kratko jezuiti, kakor jih bomo

odslej naprej imenovali) štela že preko 1000 članov in se

zelo razširila po celem svetu. Tudi na naše kraje so

imeli jezuiti velik vpliv: zaznamovali so pomemben del

verske, kulturne, znanstvene, vzgojne, tehnične ter

umetnostne zgodovine Slovencev. 

Videti vse novo v Kristusu
Akademija ob Ignacijevem letu

Prvi jezuit je prišel v Ljubljano še za časa življenja sv. 

Ignacija, se pravi v sredini 16. stoletja. Jezuiti so se ne 

prehodu iz 16. v 17. stoletje ustalili prav na tem mestu, kjer

se nahajamo zdaj (sv. Jakob). Tu so zgradili Kolegij, v 

katerem so vzgajali večji del tedanje izobražene elite v 

Ljubljani.

Današnji dogodek ni le koncert, temveč tudi ples, 

dramatizacija in strokovni nagovor. Poimenovali  smo ga

akademija ravno zato, ker združuje vse te različne 

elemente. 

Celoten večer, ki prikazuje sv. Ignacija ter duhovni in 

kulturni prispevek jezuitov na Slovenskem, ima temeljno 

strukturo mašne daritve: sestavljen je iz besednega in 

evharističnega bogoslužja, vmes pa je pridiga. S tako 

strukturo smo želeli nakazati, naj celotno človekovo 

življenje postane daritev, liturgija, kakor je bilo življenje 

sv. Ignacija in teh, ki so mu sledili.

Želimo vam prijeten in duhovno bogat večer.

Slovenska provinca Družbe Jezusove
                                   



Iacobus Gallus: vokaliza zbora + orgelski echo iz moteta Laus 

et perennis in koreografija študentov Jezuitskega kolegija v 

Ljubljani

p. Janez Krstnik Dolar DJ in gregorijanski koral: Sanctus iz 

 maše Missa sopra la Begamasca; Benedictus iz Graduale 

romanum (zbirka samostana St. Gallen) + koreografija 

študentov Jezuitskega kolegija 

Gregorijanski koral: Adoro te devote + koreografija študentov 

Jezuitskega kolegija

Iacobus Gallus: Agnus Dei iz maše Missa Undique flammatis 

 + koreografija študentov Jezuitskega kolegija

Gregorijanski koral: Soli deo gloria, antifona za 4. velikonočno 

nedeljo

Iacobus Gallus: Laus et perennis gloria, a 8 & Omnes gentes 

plaudite manibus, a 8

Jacques Berthier: Ad Maiorem Dei Gloriam 

P. Janez Krstnik Dolar DJ (1621 - 1673): Sonata, a 13

Uvodni nagovor

p. Miran Žvanut DJ, provincial Družbe Jezusove v Sloveniji

p. Janez Krstnik Dolar DJ:  Treza 1 & Treza 2 (iz cikla

Balletti in F) in Ignacijev ples (Mircea Golescu, avtor

koreografije in izvajalec)

Iacobus Gallus (1550-1592): Heroes pugnate viri fortissimi,   

a 4, iz zbirke Harmonie Morales, in Ignacijev ples 

Gregorijanski koral: Kyrie eleison - Cunctipotens Genitor

Deus in Ignacijev ples

Ennio Morricone (1928-2020): Gabrielova oboa in

Ignacijev ples

Iacobus Gallus: Alleluia, psallite in Ignacijev ples

Strokovni nagovor ob zgodovinskem praznovanju

Dr. Monika Deželak Trojar, ZRC SAZU 

Pridiga

p. Jernej Basar DJ (1683-1738): Na sveto finkuštno nedelo.

Od sedem darov Svetega Duha.

Program



Kolofon
Komorni godalni orkester Akademije za glasbo UL, mentor 

doc. Janez Podlesek

Trobilna zasedba s historičnimi trobili Akademije za glasbo 

UL, mentorja red. prof. Dušan Kranjc (renesančne pozavne) 

in doc. Jure Gradišnik (trobente) 

Komorni zbor Dekor, dirigent doc. Dalibor Miklavčič

Koralni zbor Akademije za glasbo UL, mentor in dirigent izr. 

prof. Tone Potočnik

Renesančno-baročne orgle in basso continuo na čembalu: 

Ana Marija Krajnc, mentor doc. Dalibor Miklavčič

Oboa solo: Tjaša Škvorc, mentor red. prof. Matej Šarc

Tolkala: Martin Pinter in n.n., mentor doc. Petra Vidmar

Izbor in priredba glasbe, umetniški vodja/dirigent projekta, 

doc. Dalibor Miklavčič

Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani

Ples in koreografija: Mircea Golescu (v vlogi Ignacija) in 

Stefan Banica (Baletna šola Zavoda Antona Martina 

Slomška v Mariboru)

V vlogi jezuitov Kolegija in tehnična pomoč: študenti 

Jezuitskega kolegija v Ljubljani Luka Kreč, Nace Zupančič in 

Matija Demšar 

V vlogi pridigarja p. Jerneja Basarja: Gregor Gartner

Povezovalec večera: Borut Gartner

Strokovni nagovor: dr. Monika Deželak Trojar, Inštitut za 

slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU

Uvodni nagovor: provincial slovenskih jezuitov p. Miran 

Žvanut DJ

Osvetljava in ozvočenje: Darjan Domandenik s sodelavci

Jezuiti Slovenske province Družbe Jezusove se zahvaljujemo 

vsem, ki ste sodelovali pri tem večeru, še posebej Akademiji 

za glasbo Univerze v Ljubljani in njenemu docentu prof. 

Daliborju Miklavčiču za čudovit glasbeni program, 

koordiniranje ter celotno umetniško podobo (ki ga je 

verjetno stala kar nekaj neprespanih noči). Obenem se 

zahvaljujemo tudi vsem, ki ste se kot gostje udeležili tega 

večera, nas podpirate in ste del naše jezuitske družine. 

Zahvale gre tudi tistim, ki podpirajo jezuitsko poslanstvo in 

nas danes spremljajo od daleč.

Naj Gospod blagoslovi vaše delo in življenje.

Hvala tudi neposrednim sponzorjem in donatorjem te akademije: 

Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani

Pošta Slovenije

Kulturno društvo Zgovorna Tišina

Občina Škofja Loka - Škofjeloški pasijon

 

                                             A. M. D. G.

Postavitev odra: STRC, Rok Zavrl

Promocija, oblikovanje, priprava publikacij in pomoč pri 

organizaciji: Vida Forčič

Postrežba sodelujočih: župljani župnije sv. Jakoba

Prostor in sodelovanje pri pripravi prostora: župnija sv. Jakob, 

župnik p. Silvo Šinkovec DJ

Organizacija dogodka: Slovenska provinca Družbe Jezusove, 

v njenem imenu p. Marjan Kokalj DJ

Zahvaljujemo se



Mednarodno Ignacijevo leto: 20. maj 2021 - 31. julij 2022

Organizatorji, podporniki  
in sponzorji:

Slovenska provinca Družbe Jezusove                                   jezuiti.si


