Angelska poroka na gradu Štanjel

Štanjel je eno najstarejših in eno najslikovitejših kraških naselij. Terasasto razporejene hiše na
pobočju 364 m visokega Turna z mogočnim gradom in cerkvijo sv. Danijela ga delajo vidnega
daleč nad kraško planoto. Dominanten zemljepisni položaj je Štanjelu omogočil nadzorovanje
prehoda v Italijo in je najbrž prav zaradi tega dobil tudi obzidje. Pri tem se ne ve natančno, kdaj
je bilo obzidje zgrajeno,
dejst
vo pa je, da je bil Štanjel edina popolnoma utrjena mestna
naselbina na Krasu.

Srednjeveški Štanjel s svojimi čari začaranega mesta že leta privablja številne pare, ki tukaj
sklenejo zakonsko zvezo. Poroka v Štanjelu je

več kot prisega zaročencev o svoji zvestobi pred pričami, je romantično doživetje znotraj
starodavnih kraških zidov.
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Opis slovesnosti »Grajska poroka«
Poročni obred se na željo mladoporočencev
izvede, takšen kakšen je bil včasih. Štanjelski grad ju bo sprejel z grajsko poroko. Takšna
poroka je poseben dogodek, ki ostane v spominu slehernega. Mladoporočenca se pripeljeta do
gradu s kočijo. Nevesto in ženina s svati sprejmeta grof in grofica in grajski kvintet, trobilna
zasedba, sestavljena iz domačih glasbenikov ju pozdravi z bučnimi poročnimi fanfarami in
koračnico. Nekaj uporabnih nasvetov jima dasta grof in grofica. Matičarji v Štanjelu zagotavljajo
kot kraški kamen trden zakon in ne sprejemajo reklamacij. Mladoporočenca pa lahko trdnost
svoje ljubezni preizkusita kar na mostičku v Ferrarijevem vrtu. Po končanem civilnem obredu ju
bodo ob zvokih trobil na grajsko dvorišče pospremili riževa zrna. Tu se bo nazdravilo s penino v
prijetnem vzdušju lahkotnega plesa deklet, odeta v srednjeveška oblačila z bezgom v laseh. Tu
mladoporočenca, priči in svate pričaka gospod s goloboma. Izpustitev belih golobov na poroki
simbolizira obvezo med ženo in možem, da se bosta spoštovala, nudila vzajemno podporo in
ljubezen celo življenje. Z izpustitvijo poročnih golobov se začne njuno novo skupno potovanje.
Goloba odletita v nebo, da bi se združila na novem potovanju, kar simbolizira novo skupno pot
žene in moža.

Poroka v Sloveniji na kraškem gradu Štanjel - "Grajska poroka"
-

najem prostora na grajskem dvorišču,
prevoz mladoporočencev do gradu s kočijo,
srednjeveški sprejem grofa in grofice,
sprejem mladoporočencev in svatov z živimi fanfari,
ples deklet, odetih v srednjeveška oblačila,
organizirano fotografiranje na dvorišču,
izpust dveh belih golobov, v potrditev zakona,
pogostitev s steklenico šampanjca.
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