
Ogled živih jaslic v Reziji dne 5.1.2008 
 
Po programu smo se že četrto leto zapored odpravili na ogled živih jaslic v Stolvizzo  ( po 
slovensko in rezijansko v Solbico) v Rezijo. 
 
Žal nas je letos prvič presenetilo slabo vreme – dež. 
Kljub temu nismo ostali doma. Rekli smo si: » Če se lahko nastopajoči za nas potrudijo, se 
lahko tudi mi za njih.«  
Tisti, ki že več let obiskujemo naše prijatelje v Solbici, tako poleti na Pohodu brusačev  po »Ta 
lipi poti«, kot pozimi na Božični prireditvi, vemo,  kako se  peščica ljudi trudi obuditi opustelo 
vasico. Skoraj vsi živijo in delajo izven Rezije (Videm, Pordenone in drugod po Italiji ali celo v 
svetu), saj so bili prisiljeni »s trebuhom za kruhom«. Med njimi so najbolj aktivni: Michele 
Buttolo (predsednik združenja Vivistolvizza), Luigia Negro (kulturni krožek), Fiorini Giuliano 
(sedaj v predsedstvu FIASP) iz Terni.   
 
Ob prihodu v Solbico nas je pozdravila Luigia Negro, ki lepo obvlada tudi slovenščino. Tu smo 
se lahko ogreli ob čaju ali kuhanem vinu ter izpod dežnikov opazovali spust velike zvezde 
repatice (800 žarnic) po vrveh stare tovorne žičnice s hriba Pusti Gost (1275 m) nad prizorišče 
živih jaslic (575m). Zaradi dežja organizator žal ni mogel izvesti ognjemeta.  
Nato smo se peš podali do glavnega prizorišča Živih jaslic. Predstava se je začela. Prikaz 
življenja in dela v stilizirani vasici: kovač, pastirji, gospodinje, gozdarji, živali… Jezusček se 
rodi. Sreča. Molitev. Ob svitu vsi hitijo k njemu z darili. Nato življenje teče dalje. Nazadnje še 
prikaz prihoda Svetih treh kraljev. 
 
Po zaključku smo se skozi »Vas« vračali . Ob poti smo si ogledali še več jaslic, ki so jih 
prispevale okoliške vasi. Vse so bila ročna dela, ki so prikazovala življenje v Reziji. Zame so 
bile zanimivost jaslice s figuricami narejenimi iz zlepljenih kamnov reke Resia. Na hribčku ob 
poti je bilo predstavljeno vseh šest vasic Doline Resia (makete njihovih cerkva). Nobena od 
vasi nima imena Rezija. To so: Prato (rezijansko Ravanca), središče parka Parco delle Prealpi 
Giulie, S. Giorgio (rezijansko Bila), Gniva (rezijansko Nijwa), Oseacco ( rezijansko Osoane), 
Stolvizza (rezijansko Solbica) ter Uccea (rezijansko Ucja).  
 
Po ogledu smo se pomudili pod šotorom, kjer smo se ogreli, najedli in zapeli ( tu, kakor tudi v 
avtobusu je bila aktivna skupina iz Iskre, ki jo je privabila na prireditev Beguš Nadja).. 
 
Bojan Berlot nas je v avtobusu presenetil in pogostil »na račun« svojega rojstnega dne. Bojan, 
ostani tak, kot si. Še veliko zdravja in kuharskih ter fotografskih uspehov! 
 
Na avtobusu smo sprejeli sklep:  
Na naši spletni strani bo Tatjana objavila RECEPT ZA SLANO PECIVO (bilo je super).  
Čimveč naj se vas preizkusi v peki, kajti: dne 6.4.2008 boste prinesli »primerke« na pohod v 
Lipo. Pripravili bomo ocenjevanje in pokušnjo peciva pripravljenega prav po tem 
receptu. 
 



                    
Pogled na zvezdo repatico, ki je pristala nad jaslicami.                   Pogled na vasico Solbica (Stolvizza)  
 
 

       
Eden izmed motivov: jaslice ob vodi 
 
 
 

     
Delček jaslic iz kamnov 


