
Idősebb Szent Jakab apostol temploma 
 
Škofja Loka plébániája Stara Loka nagy plébániájából keletkezett. 1804-ben alapították 
független plébániaként, habár már egy 1262-ből származó írásos bizonyítékban szerepel, 
hogy filiális egyházközségként létezett és saját lelkipásztora is volt. A templom első írásos 
említése 1271-ből származik. 
 
A jelenlegi templom a 15. században épült és egy tipikus szlovén oldalhajós gótikus 
templomot képvisel. A harangtorony (1532) 56 m magas és négy bronz harang található 
benne. 1870-ben kibővítették a nyugati oldalt a helyi Janez K. Molinar tervei alapján. 
 
A szentélyben található hatalmas szobor ábrázolja a templom védőszentjét, az idősebb 
Szent Jakab apostolt, akinek ünnepét július 25-én üljük. A szobrot a következő szentek 
veszik körül: Szent Péter (kulcsokkal), Szent Máté (könyvvel), Szent János (kehellyel), 
valamint Szent Pál (karddal). Szent Rókus (kutyával) és Szent Sebestyén (nyilakkal) szobra 
a boltív takarásában találhatók. 
 
A hajó boltíves mennyezete, melyet átlós bordázat tart, 1471-ből származik. A kiemelkedő 
záróköveken szentek, nemesi családok és kézműves céhek szimbólumai, illetve egyszerű 
díszítő elemek találhatók. A bordázat között néhány területet 1931-ben Matej Sternen 
festőművész újította fel, míg máshol a díszítések Ciril Križnar festette újra. A szentély 
bejáratánál levő boltozaton Krisztus Király freskója látható, amely Slavko Pengov 
alkotása. 
 
A mellékoltárok fekete márványból készültek 1700 körül, s Mihael Kuša munkáját 
dicsérik. A bal oldali mellékoltár festménye Jézust ábrázolja az Olajfák hegyén. Az alatta 
levő tabernákulum fehér carrarai márványból készült 1860 körül. A jobb oldali mellékoltáron 
Alexandriai Szent Katalin ábrázolása található, oldalán balra Szent Borbála, jobbra pedig 
Szent Lúcia szobrai. 
 
A bal oldali kápolnában található keresztelőkút, sír és csillárok 1951 és 1954 között készültek 
dr. Jože Plečnik építész tervei alapján. Hasonlóképpen az a feszület, amelyet drágakövek 
vesznek körül a boltív jobb oldalán. Ez alatt található a fatimai Szűzanya szobra, amely a 
portugáliai Fatimából érkezett 2008-ban. 
 
A jobb oldali kápolnában 1890-ből származó missziós keresztet találunk, valamint János 
apostol és a fájdalmas Szűzanya szobrait. A gyóntatószék fölött Szent József szobra látható, 
illetve vele szemben egy másolat a brezje-i kegyképről, amely a Keresztények Segítségét 
ábrázolja, s Mirko Šubic munkája. 
 
Az színes üvegablakok Stane Kregar festőművész munkái, amelyek 1961 és 1975 között 
készültek. 
 
A keresztút stációit a bécsi Jožef Plank festette 1880 körül. 
A pneumatikus orgona 1932-ből származik, 23 regiszteres, és a Šentvid-i Franc Jenko 
munkája. 

 
...végül a legfontosabb: A templom lakott, mert Jézus lakik benne – az élő Isten az 

Eucharisztiában. Dicséret és dicsőség legyen Istennek mindörökkön-örökké! 


