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Andrej Karlin prvi dobil svoj kip
V novo zasnovanem Parku škofov v Stari Loki so v začetku oktobra
odkrili in blagoslovili prvi kip, to je kip škofa dr. Andreja Karlina,
ki je delo akademskega kiparja Metoda Frlica.
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Škofja Loka, ki se že ponaša z Alejo zaslužnih Ločanov v Šolski ulici, je tako
v Stari Loki dobila še alejo in galerijo škofov, ki so dali mestu ob sotočju
Poljanske in Selške Sore tudi ime, je
spomnil Alojzij Pavel Florjančič, idejni
oče obeh alej. Zamisel o novi aleji je
pomagalo uresničiti Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka v sodelovanju z Župnijskim zavodom sv.
Jurija Stara Loka, Občino Škofja Loka
in krajevno skupnostjo Stara Loka Podlubnik. Priložnost za osnovanje
Parka škofov v Stari Loki se je ponudila ob 150. obletnici posvetitve farne
cerkve sv. Jurija.
»Njeno gradnjo je kot šest-, sedemletni fantič, ki je živel tik pod cerkvenim

gričem, zagotovo od blizu spremljal
tudi kasnejši škof Andrej Karlin,« je
predsednik Kulturno-zgodovinskega
društva Lonka Klemen Karlin utemeljil, zakaj je prvenstvo v Parku škofov
nekako naravno pripadlo znamenitemu domačinu, tržaško-koprskemu
in lavantinskemu škofu Andreju Karlinu. Doktor cerkvenega in civilnega
prava, glasbeni reformator, šolnik,
publicist ter pastoralni, gospodarski
in kulturni delavec se je v zgodovino zapisal zlasti po svoji narodnoobrambni drži na slovenski zahodni
in severni narodnostni meji v prvih
desetletjih 20. stoletja in kot začetnik
postopka za beatifikacijo škofa Antona Martina Slomška. Na rožnovensko
nedeljo, 4. oktobra, sta kip škofa Andreja Karlina odkrila Minka Žagar in

V Stari Loki so odkrili in blagoslovili kip škofa dr. Andreja Karlina, prvi kip v
novozasnovanem Parku škofov.

Andrej Karlin, blagoslovil pa novomeški škof Andrej Glavan. »V nadaljevanju bodo svoje mesto v Parku škofov
našli tudi izbrani freisinški škofje, s
čimer se bo le še utrjeval loški zgodovinski spomin in krepil zdrav ponos
na našo skupno loško dediščino,« je
poudaril Klemen Karlin.
Škofjo Loko je, ne le v imenu, namreč
močno zaznamovalo dejstvo, da je od
leta 973 do 1803 tod gospodovalo kar 47
freisinških škofov, zemljiških gospodov Loškega gospostva. »Bogata dediščina, ki se je vse premalo zavedamo,
kaj šele cenimo,« je prepričan Klemen
Karlin, ki si drugače ne zna razložiti
dejstva, da v vsej Loki doslej ni bilo
vidnejšega pomnika, ki bi pričeval o
izborni službi nekdanjih oblastnikov
in spominjal na korenine mestnega
imena. Kip škofa Andreja Karlina so
prvič že leta 2007 ob 150. obletnici njegovega rojstva želeli umestiti v Alejo
znamenitih Ločanov, prav tako neuspešno so to predlagali še drugič pred
dvema letoma ob 80. obletnici njegove
smrti. Prav zato je Alojzij Pavel Florjančič, idejni oče Aleje znamenitih
Ločanov, poleti 2013, potem ko v njej
vnovič ni bilo mesta za škofa, navrgel zamisel, da bi v Škofji Loki uredili
še alejo škofov oziroma sedanji Park
škofov. »Zavestno smo se odmaknili
od poimenovanja aleja, da bi poudarili, da gre za povsem novo zgodbo z
lastno identiteto, pa tudi zato, da bi
ne prihajalo do nepotrebnega zamenjevanja z alejo v Šolski ulici, tako
kot pogosto prihaja do zamenjevanja
Stare Loke s starim mestnim jedrom
Škofje Loke,« je pojasnil Klemen Karlin. Park škofov so umestili v kostanjev drevored oziroma v brežino pod
cerkvenim parkiriščem, mimo katere
poteka pešpot iz središča Stare Loke
proti Podlubniku. Lastnica zemljišča
je Župnija Stara Loka.

