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VODNIK PO GORENJSKI VEJI JAKOBOVE POTI

UVOD
Na zemljevidu Slovenije so se po označitvi cerkva, posvečenih svetemu Jakobu starejšemu, izrisale posamezne smeri,
ki bi lahko nakazovale razvejanost Jakobove poti po Sloveniji.
Že med raziskovanjem osrednje poti svetega Jakoba je gospod iz Kranja, ki je želel romati v Kompostelo, vprašal: »Kaj pa
gorenjska Jakobova pot?« Polna zaupanja v Njegovo pomoč,
sva odgovorila: »To je veja na drevesu Jakobove poti«. Deblo
predstavlja osrednja pot na grob apostola Jakoba, iz mogočnega debla rastejo veje in vejice. V srednjem veku so vodile v
Kompostelo poti iz vseh delov Evrope. Zgodovinski viri, izročilo ljudskih romarskih pesmi, srednjeveške poslikave, kipi sv.
Jakoba ter preluknjana Jakobova školjka, najdena pri arheološkem raziskovanju, nam potrjujejo domnevo, da je tudi preko
slovenskega ozemlja vodilo več poti na grob apostola Jakoba.
S pomočjo gorenjskih članov smo začeli v letih 2006 - 2008
romati k cerkvicam sv. Jakoba in k božjim potem Matere božje.
A so naju ustavljali, saj še osrednje dolenjsko-primorsko deblo
ni označeno in blagoslovljeno. Mamljivo je bilo tudi vabilo prijateljev zamejcev in romarjev iz Italije na peš romanje po Sveti
deželi. Nisva se pustila premotiti Skušnjavcu. Mnogokrat naju
vprašajo, kolikokrat sva bila peš v Komposteli, in po katerih peš
poteh sva romala. In odgovarjava: »Samo enkrat peš in trikrat
po načelu malo peš in malo z avtobusom«, da sva približala
Kompostelo romarjem iz Slovenije. Če bi se vračala v Kompostelo, ne bi bilo slovenske Jakobove poti.«
Pred samostojno Slovenijo so se pri svetovišarski Kraljici,
Kraljici Evrope, srečevali izseljenci z domačimi in ta srečanja so
prerasla v srečanja treh Slovenij. Zamisel zamejskega slovenskega društva Most, da bi romarska pot povezovala Slovence,
ki živimo v matični domovini z zamejskimi Slovenci, ki živijo na
našem etničnem ozemlju, in sočasno še z narodi, ki jih je stoletja povezovala Mati božja na Svetih Višarjah, naju je tako prevzela, da smo leta 2009 prvič romali po še neoznačeni gorenjski veji. Od sv. Jakoba v Stanežičah pri Šentvidu nad Ljubljano
do Svetih Višarij smo hodili pet dni. Vodenje po posameznih
etapah so z ljubeznijo do oživljanja poti svetega Jakoba in Marijinih božjih poti prevzeli gorenjski prijatelji svetega Jakoba.
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Mati božja že stoletja povezuje narode pod Svetimi Višarjami

Jubilejno leto ljubljanske škofije, ki je bilo razglašeno ob
praznovanju 550 letnice ustanovitve ljubljanske škofije, je
Društvo prijateljev poti sv. Jakoba zaznamovalo s slovesnim
dogodkom, z blagoslovitvijo in odprtjem označene gorenjske
veje slovenske poti svetega Jakoba.

Po blagoslovitvi še slovesno odprtje gorenjske veje poti sv. Jakoba

Dragi prijatelji, postanite romarji sv. Jakoba, postanite peti
evangelij, kot nam je dejal ob blagoslovitvi debla Jakobove
poti dr. Janez Gril. Bodite kot naši predniki, za katere je avstrijski raziskovalec Alfred Hoppe na začetku dvajsetega stoletja
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ugotovil, da smo bili Slovenci brez dvoma najbolj vneti romarji
med narodi Avstrije. In na hribih, pravi, smo postavili, če se je
le dalo, cerkve. Ob obisku cerkve sv. Petra nad Begunjami je ob
lepem razgledu naokrog preštel kar sto dvajset cerkva.

Gospod naj s svojim blagoslovom vodi vaše korake in naj bo vaš neločljiv
spremljevalec na vsej poti

Svetovišarski romarski vojvoda Matevž pred cerkvijo sv. Jakoba na Brezovici nad Medvodami
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33,7 km

Pesem od S. Jakopa velkiga Apostelna je iz rokopisne zbirke pesmi iz 19. stoletja, iz obdobja, ko je bila bohoričica še v
navadi. V zbirki so najprej latinske, nato slovenske pesmi za
posamezne dele maše, sledijo pesmi za posamezne cerkvene
praznike skozi celo cerkveno leto od adventa dalje in godove
različnih svetnikov. Rokopis je pred ognjem rešil strojni ključavničar Rudi Zgaga, ko ga je potegnil iz košare za polena pri
štedilniku pred leti na neki kmečki domačiji blizu Medvod.
Pesmi je izdal v knjižici Stara pesmarica in nam omogočil, da
se seznanimo z življenjem našega zavetnika, kot ga je v pesmi
mogoče zapisal ljudski bukovnik.

Romanje začnemo pri cerkvi sv. Jakoba v Ljubljani, kjer se
stikajo Jakobove poti. Cerkev je nastala verjetno že v dvanajstem stoletju, velja za najstarejšo izmed ljubljanskih cerkva v
srednjeveškem mestu, kot središče Starega trga. O tem priča
ohranjeni gotski prezbiterij in relief sv. Ane Samotretje. Prvič se
omenja leta 1383 z ustanovitvijo kaplanije. Nekdanja šempetrska in kasneje šenklavška podružnica je postala samostanska
cerkev, ko so konec 15. stoletja v utrjeno obzidje preselili avguštince. Z gradnjo so nastali dolgovi in menihi so zamenjali samostan s cesarjem Ferdinandom I. za opatijo sv. Jakoba v Opatiji. V samostanu je cesar ustanovil ubožnico za reveže in onemogle idrijske rudarje, imenovano cesarski špital. Leta 1597 so

JAKOBOVA POT_Vodnik_Gorenjska 2015.indd 19

7/14/2015 6:26:06 AM

20

VODNIK PO GORENJSKI VEJI JAKOBOVE POTI

se pri Šentjakobu naselili jezuiti. Špitalske stavbe je zamenjal
nov kolegij, v katerega so se vselili leta 1603 in dokončali 1617.
Današnjo cerkev so zgradili v letu1615,1670 so prizidali kapelo sv. Frančiška. Jezuitsko obdobje je v zgodovini Šentjakoba
najsvetlejše in najveličastneje. Postal je pravi kulturni center
Ljubljane in Kranjske, jezuitska gimnazija z gledališko dvorano
je postala zibelka slovenskega gledališča, bratovščine so prirejale razne procesije. Po razpustitvi jezuitskega reda leta 1773,
je postala mestna župnija. Od leta 1982 jo spet upravljajo jezuiti in sedanji župnik p. Jože Kokalj nam vedno z veseljem in
naklonjenostjo pomaga pri našem delovanju.
Jezuitska cerkev sv. Jakoba skriva s svojimi desetimi marmornatimi oltarji kiparski del
ljubljanskega baroka. Osem stranskih oltarjev sv. Križa, Žalostne Matere božje, sv. Jožefa,
Angelov varuhov, sv. Ane, sv. Janeza Nepomuka, sv. Ignacija, Marijinega Vnebovzetja,
postavljenih k vzhodnim stenam kapel, vodi
do glavnega oltarja. Večino kamnoseških del
pripisujejo delavnici Luke Misleja, kipe sta
izklesala potujoča beneška mojstra Angelo
Putti in Jacopo Contieri. Glavni oltar je delo
Poveličanje
našega najpomembnejšega baročnega kisv. Jakoba
parja Francesca Robba, ki se je v Ljubljani tudi
nastanil. Je vrhunec šentjakobske opreme.
Notranjščino krasijo stropni medaljoni, kjer je življenje sv. Jakoba upodobil Jurij Šubic leta 1886: Poklicanje sv. Jakoba med
apostole, Spremenjenje na gori Tabor, Obglavljenje sv. Jakoba in
na večji freski nad prezbiterijem Poveličanje sv. Jakoba. Naslikana
arhitektura glavnega oltarja je delo Janeza Wolfa.
Pred oltarno podobo sv. Jakoba, popotnika, ki je odložil palico in klobuk in se razširjenih rok zazrl v palmo mučeništva,
prosimo romarskega zavetnika za blagoslovljeno romanje, da
se varno vrnemo domov.
Na vrhu fasade, nad glavnim vhodom je relief Spremenjenje
na gori Tabor, kiparja Ivana Spremenjenje na Gori
Zajca iz leta 1897, park pred
cerkvijo, z novim Marijinim
stebrom, je preuredil Jože
Plečnik. Prvi steber je bil postavljen leta 1664 v zahvalo za
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zmago nad Turki pri Monoštru na praznik Marije Brezmadežne.
Plečnikov steber je mogočnejši, s kipi sv. Miklavža, sv. Petra,
sv. Jakoba in sv. Janeza Krstnika, patronov ljubljanskih župnij
iz leta 1870 in starim bronastim Marijinim kipom iz leta 1683.
Prečkamo Šentjakobski most, ki je leta 1824 še lesen prvič
povezal bregova Ljubljanice, zavijemo desno na Breg, ki je bil
že v rimskih časih ljubljansko pristanišče, do Novega trga. Tu
zavijemo levo po klancu do Vegove ulice, po kateri se je vsak
dan sprehajal arhitekt Plečnik, zavijemo desno in pridemo ob
stavbi slovenske univerze do Kongresnega trga.
Na Bregu, na vogalu, stoji Zoisova palača. Žiga Zois je bil
bogat industrialec, kulturni mecen in podpornik slovenstva. V
Zoisovem krožku so se zbirali pomembni možje tistega časa-dramatik in zgodovinar Anton Tomaž Linhart ter duhovnik in
pesnik Valentin Vodnik iz bližnjega šentjakobskega župnišča.
Ob bogati Zoisovi knjižnici se je izoblikoval učenjak in jezikoslovec Jernej Kopitar. Novi trg je bil že v 12. stoletju obzidano
naselje, kjer je stanovalo plemstvo. Že leta 1642 so Turjačani
zgradili trinadstropno, četverokotno palačo, ki je veljala za
najlepšo v stari Ljubljani, poimenovano »knežji dvorec« in je
bila središče kulturnih dogodkov vse do ljubljanskega potresa
1895 leta. Na mestu razrušene palače je bila leta 1940 zgrajena Plečnikova Narodna in univerzitetna knjižnica, osrednja
slovenska zakladnica duha, zajetega v tisku in rokopisih. Nad
stranskim vhodom iz Gosposke ulice stoji nad portalom veličastni Dolinarjev kip Mojzesa, ki z visoko kvišku iztegnjeno
desnico in z glavo sklonjen k ljudstvu vabi v deželo duha. V palači, kjer je danes Slovenska akademija znanosti in umetnosti,
ki je bila ustanovljena 11. decembra 1937, je bila od začetka
15. stoletja «Deželna hiša ali Lontovž«, sedež uradov deželnih
stanov, deželne gosposke. Sem je bilo poslano v sodih in zabojih takoj po izidu v Nemčiji 870 izvodov Dalmatinove Biblije.
Na dvorišču te palače so po II. svetovni vojni odkrili halštatsko
nekropolo iz 11. oz. 12. stoletja pred Kristusom.
Škof Tomaž Hren, ki ga romarji sv. Jakoba poznamo po poverilnemu pismu romarju iz Stične, ki se je podal na romanje
na apostolov grob v Kompostelo leta 1632, je leta 1607/08 posvetil na spodnjem koncu trga kapucinski samostan s cerkvijo.
Samostan so porušili pred kongresom evropskih vladarjev, ki
so v Ljubljani leta 1821 sklenili sveto zavezo ali alianso proti
uporom narodov zoper absolutizem vladarjev. Po kongresu
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je bil trg zasajen z drevesi v obliki zvezde, v paviljonu so imeli promenadne koncerte. Trg obkroža kar nekaj znamenitih
stavb. Tu je dr. Janez Evangelist Krek ustanovil privatno dvoletno trgovsko šolo. V hiši, kjer je sedež Slovenske matice, je
bila Šentjakobska knjižnica, ki se je kasneje preselila v vogalno hišo nasproti Univerze. Pred današnjo Filharmonijo je bilo
Deželno stanovsko gledališče, kjer je bilo
leta1789 rojstvo slovenske dramatike in
gledališča z uprizoritvijo Linhartove Županove Micke. Glavno poslopje slovenske
univerze, ustanovljene leta 1919, je bil
prej Deželni dvorec, pred njim pa je bil tu
sezidan že v 14. stoletju vicedomski dvorec za vladarjevega namestnika. Na zgornjem koncu zapira ta največji ljubljanski
trg impozantna uršulinska cerkev, sezidana v letih 1718 do 1746 na zasutem
nekdanjem emonskem jarku. Na rimsko
Emono spominja bronasta soha emonskega meščana, ki so ga leta 1836 odkrili
Emonski meščan
v bližini.
Iz Zvezde se je 17. maja 1869 zvrstil po današnji Slovenski
cesti skozi Šiško v Vižmarje, veličasten sprevod tisočih ljudi, na
sedmi slovenski tabor, terjat Zedinjeno Slovenijo. Zdaj, ko so
sanje prednikov uresničene v samostojni Sloveniji, jo premalo
cenimo in se moramo vsi skupaj bolj potruditi, da bomo ponosni na domovino in državo. Eden izmed načinov je tudi romanje po Jakobovi poti. Pri tem naj nam pomaga sv. Jakob in naj
povezuje v ljubezni vse, ki prebivamo na slovenski zemlji.
Kongresni trg je med obema vojnama preuredil arhitekt Plečnik. Zvezdo je obdal s stebrički, kostanje iz Prešernovega časa je
nadomestil s platanami, uredil stopnišče pred cerkvijo sv. Trojice, s stebrom sv. Trojice, kiparja Luka Misleja iz 18. stoletja.
Iz obrambne utrdbe se je razvil
S pogledom na Ljubljanski
prepoznavni Ljubljanski grad
grad se poslovimo od Kongresnega trga. Zavijemo levo
proti Gradišču, prečkamo
Slovensko ulico, po Erjavčevi
ulici gremo mimo Slovenskega narodnega gledališča
Drame in kulturnega hrama
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Cankarjevega doma. Nasproti je arheološki muzej na prostem
s temelji poznoantičnega arhitektonskega sklopa iz začetka 5.
stoletja in temelji starokrščanske cerkve. Prečkamo Prešernovo
cesto in po Večni poti pridemo do Tivolija.
Na razpolagamo imamo
dve možnosti, a priporočamo
pot, ki je nekoliko daljša in
vodi po stezah gozdnatega
ljubljanskega hriba Rožnika,
ki se ob robu Barja dviga 93
m visoko. Spoznamo ga po
Marijini cerkvici na vrhu. V 15.
stoletju so zoreli po pobočju
vinogradi. Pravijo, da je bila
okoli leta 1453 na pobočju
Rožnik spoznamo po Marijini cerkvi
hriba v samoto odmaknjena na vrhu
bolnica za gobavce, kasneje
je omenjen še plemiški grad. Leta 1526, ko so pobirali davke za
obrambo pred Turki, je zabeleženo, da so iz cerkve na Rožniku
dali tri bakrene kelihe in za tri funte vinarjev. Omenja jo tudi
Valvasor. Sedanjo baročno cerkev so posvetili leta 1747, glavni
oltar s sliko Marijinega oznanjenja Jurija Šubica in stranski oltarji so delo kamnoseka Feliksa Tomana, slike sv. Magdalene in
sv. Kozma in Damjana so delo Valentina Mentzingerja. Rožnik
je bil vselej božja pot. V opisu kranjskih Marijinih božjih poti je
že Janez Dolničar v 17. stoletju zapisal: »Mnogo milosti prejmejo tu ljudje, zlasti dijaki, ki obhajajo tu službo božjo ob začetku
šolskega leta.« Frančiškanom, ki še danes oskrbujejo cerkev, jo
je zaupal leta 1837 škof Wolf.
Po prejemu prvega sv. obhajila v frančiškanski cerkvi pri Tromostovju smo šli vsi prvoobhajanci s starši popoldne na Rožnik k litanijam Matere božje. Na povratku nas je ujela ploha,
mogoče me od tedaj dež pri hoji ne moti.
Z Večne poti zavijemo desno na sprehajalno pot proti Spodnjemu Rožniku, mimo znane gostilne Čad, proti vrhu Rožnika, imenovan tudi Cankarjev vrh, kjer je v letih 1910 - 1917 stanoval največji slovenski pisatelj Ivan Cankar.
Na Rožniku je zapisal v »Beli krizantemi«, da »zavestno hodi
svobodno in brezpravno pot umetnosti, ki mu je »vsa njegova radost in bridkost.«
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Z Rožnika se spustimo mimo Drenikovega vrha v Mostec,
prečkamo Večno pot in nadaljujemo proti Koseškemu bajerju,
kjer se lahko pridružimo urbani poti. Lepša je gozdna pot nad
Pržanom, ki nas pripelje nad Guncljami in Dvorom do sv. Jakoba v Stanežičah.
Druga, urbana pot vodi po mestnih ulicah do Šentvida in
Stanežič. V ljubljanskem parku Tivoli zavijemo proti Cekinovemu gradu, mimo športnega parka in Bellevue. Nato po cesti
nad cerkvijo sv. Jerneja in pod Rožnikom do Koseškega bajerja
in po označenih cestah do Šentvida.
Prafara Šentvid je bila ustanovljena 1085 leta. Kraj je bil pomemben tudi v 14. stoletju, saj je bil predmet hudih sporov
med Habsburžani in Celjskimi. Sedanja cerkev je bila zgrajena
1796 leta in temeljito obnovljena po velikem ljubljanskem potresu leta 1895.
Pri cerkvi sv. Vida v Šentvidu zavijemo desno po asfaltni
cesti na podhod, od tu na Gunceljsko cesto. Na levi strani je
na prometnem znaku smerna tabla Jakobova pot. Puščice nas
usmerjajo skozi naselje Gunclje in Dvor do podružnične cerkvice sv. Jakoba v Stanežičah.
Cerkev stoji sredi polja, saj so se naši predniki radi priporočali svetemu Jakobu za letino.
»Častimo tudi mi zdej
svetga Jakoba vselej
za vse gnade, dobrute,
de nas potrošta srute,
dej vsim, karkul želé,
var nam žitnu poljé!«

Predniki so se priporočili sv. Jakobu za dobro letino
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Romarsko okrepčilo in ključ, da bomo stopili v božji hram

Cerkev se omenja prvič leta 1526 ob popisu cerkvenih dragocenosti. V 15. in 16. stol. so bile naše dežele v neprestanih
bojih s Turki. Za vojskovanje proti Turkom so morali nemškemu cesarju Ferdinandu I. oddati tudi iz cerkvice sv. Jakoba v
Stanežičah 1 srebrn kelih z bakrenim stojalom ter 3 ogrske
goldinarje v zlatu in 6 funtov vinarjev. Vso zbrano zlatnino in
srebrnino so spravili v Ljubljano, od tod v Gradec, kjer so vse
prekovali v denar. Valvasor omenja tri oltarje, sv. Jakoba, sv.
Roka in sv. Lucije, in žegnanje, ki je bilo v nedeljo po sv. Jakobu.
Zunanjščina cerkve, z zvonikom iz leta 1681, ki je v vznožju
oblikovan kot vhodna lopa, je močno členjena. Notranjščina v
tlorisni zasnovi spominja na cerkev sv. Neže v Rimu, ki je bila
tudi vzor znameniti božjepotni cerkvi v Tunjicah pri Kamniku,
kar kaže na možnost bližine stavbenika Gregorja Mačka. Glavni oltar iz leta 1856, je delo Matevža Tomca iz Šentvida. Njegove oltarje, kipe, prižnice, spovednice in klopi najdemo po vsej
Sloveniji. V njegovi delavnici je ustvarjal tudi slikar J. Wolf.
V glavni niši je pozlačen kip sv. Jakoba, levo in desno sta
kipa sv. Janeza Evangelista in sv. Filipa, v atiki je oljna slika sv.
Tilna in sv. Jedrt. V prvih dveh stranskih oltarjih sta baročni sliki
sv. Križa in sv. Peregrina iz 18. stoletja, v drugih dveh stranskih
oltarjih iz 17. stol. sta sv. Florjan in sv. Lucija in sodita v zvrst
tako imenovanih zlatih oltarjev. Latinski napis s kronogramom
v slovenščini pomeni: Priprošnjici za oči je po zaobljubi ta oltar iz
pobožnosti prenovilo ljudstvo iz Stanežič za časa župnika F. Schneiderja in ga izročilo potomcem.
Vaščani izročilo prednikov spoštujejo, kar se začuti v lepo
obnovljeni domači cerkvi, ki je odličen arhitekturni in umetnostni spomenik, ki združuje napredno, kvalitetno baročno arhitekturo in konservativno opremo, n. pr., dveh starejših zlatih
oltarjev.
Pred kipom sv. Jakoba premislimo v tišini besede iz Jakobovega pisma (Jak.1,16 - 18):
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Sprejeti Božjo besedo in jo udejanjati
»Ne dajte se zavajati, moji ljubi bratje. Vsak dober dar in vsako popolno darilo je od zgoraj in prihaja od Očeta luči, pri katerem ni menjave ne sence spremembe. Ker je sam tako hotel,
nas je rodil z besedo resnice, da bi bili nekakšna prvina njegovih stvaritev.«
Vrnemo se na cesto, zavijemo desno in nato levo skozi vas
Stanežiče, mimo gasilskega doma navzgor v medanski hrib.
Pri znamenju na vrhu kolovoza se spustimo mimo kmečkega
turizma Bormes v dolino Mavelščice v razpotegnjeno vas Golo
Brdo, kjer gremo spet do asfaltne ceste, ki pelje iz Medvod.

Urban označuje gorenjsko Jakobovo pot in čaka romarsko skupino

Ime Bormes spominja na prvo etapno romanje, ko pot še ni
bila označena. Prijateljica je bila prepričana, da pot pozna, zato
naj me ne skrbi. Pri znamenju na vrhu hriba se mi je zdelo, da
bi morali navzdol, a smo zavili desno. Vmes je poklicala Marta:
»Marjeta, danes imamo 'ohcet'. Z Ivanom želiva pogostiti romarje. Pohiti, gremo že proti Bormesu.« Čez čas smo zagledali
Medno in Medvode. Zašli smo. Nismo se jezili, samo smejali, ko
je Tone ugotovil: »Hodili smo dve uri, naredili pa pol ure!« Piškote
in ženitovanjsko vino smo si zaslužili.
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Na cesti zavijemo levo proti Slavkovemu domu na Golem
Brdu, ki ga dosežemo po prvem cestnem odcepu desno. Pred
gozdom zavijemo za vikendom levo, proti Katarini in Jetrbenku; vodijo nas knafeljčeve markacije in rumene puščice. Po
približno uri hoje moramo biti pozorni na desni odcep, ki ga
označujejo rumene puščice. Čaka nas vzpon v osrčje hriba Jeterbenk, kjer je na pečini zidana cerkvica sv. Jakoba na Petelincu.
Cerkev sv Jakoba in bližnjo cerkev sv. Marjete nad vasjo
Žlebe naj bi pozidala zadnja graščaka Jakob in Marjeta Hertenberška, ki sta hotela poravnati krivice svojih prednikov, roparskih vitezov. Lastniki srednjeveškega gradu na Jetrbenku
so bili Spanheimski ministeriali Hertenbergi, prvič zapisani v
zgodovinskih listinah 1256. V potresu 1511 se je grad porušil
in iz ruševin so leta 1526 zgradili cerkev sv. Marjete.
Cerkvica sv. Jakoba je v osnovi romanska, izvira iz 16. stoletja. V 18. stoletju je bila barokizirana, na slavoloku je letnica
1751. Glavni oltar je stebrni s klasično preklado, na oltarju so
plastike sv. Jakoba, sv. Agate in sv. Neže, na levi je stranski oltar
sv. Kozme in sv. Damijana ter oltarna omara s kipom sv. Jakoba
iz prve četrtine 14. stoletja.
Romarja ne ovira ne dež
ne žled zaupa pa v molitev,
ki se ponavlja do prenehanja
treskanja:
Bodi pohleven oblak,
ponižen krotak,
kakor je bil Jezus Kristus,
ki je pod križem stal
in svet evangelij bral.
Je rekel:
Kdor hoče čez naše polje tečt,
mora trikrat rečt
sladkemu Jezusu, Mariji
in svetemu Jožefu:
Oče naš, ki si v nebesih…
Zdrava Marija…
Čast bodi Očetu…
Ljudmila Lampe,
Spodnji Brnik pri Cerkljah
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Za nama je bilo peš romanje v
Kompostelo in poznala sva čudež
sv. Jakoba, ki je oživil po nedolžnem
obsojenega mladeniča. Ta čudež sv.
Jakoba je upodobljen v Sloveniji trikrat: na oltarnem antependiju iz 19.
stoletja v cerkvi na Petelincu, na zunanji freski v cerkvi sv. Lenarta v kraju
Bodešče pri Bledu in v cerkvi sv. MarCerkev sv. Jakoba na Petelincu tina v Zg. Hajdini pri Ptuju.
Ljudska pesem neznanega avtorja daje
slutiti, da so zgodbo
o čudežu, ki naj bi se
zgodil v kraju Santo
Domingo de la Calzada v bližini Burgosa v
Španiji prinesli v naše
kraje domači romarji,
ki so se vračali iz Kom- Cerkev sv. Jakoba na Petelincu:
postele. V španski cer- Svet Jakob je tu stal, nu men ni vmreti dal
kvi imajo na oltarju kletko s kokošjo in petelinom, v spomin na ta
čudež sv. Jakoba.
Po stezi nad cerkvijo se vzpnemo nazaj do razpotja, kjer smo
se spustili do sv. Jakoba. Tu zavijemo desno in se prepustimo
planinskim znakom in puščicam do vasi Topol - Sv. Katarina.
Priljubljena romarska cerkev sv. Katarine, omenjena že leta
1554 kot podružnica župnije sv. Vida nad Ljubljano, je bila prezidana leta 1768. Znamenitost cerkve sta glavni oltar in prezbiterij,
ki sta ga v letih 1919 in 1920 uredila arhitekt Ivan Vurnik in njegova žena Helena, ki je naslikala oltarno sliko sv. Katarine v pogovoru s poganskimi učenjaki. Zaradi modrosti, ki jo je pokazala
v bleščečem zagovoru, jo Cerkev časti kot priprošnjico za zdravo
pamet. Zdravo pamet še kako potrebujemo tudi v današnjem
času, zato stopimo v cerkev, če je odprta, ali pa se ji le z molitvijo
priporočimo ob njeni cerkvi, da bi bili pametnejši in modrejši.
Takoj za cerkvijo zavijemo ob zidu po stezi, ki nas čez hrib
pripelje na kolovoz do cerkve sv. Jakoba starejšega na Brezovici.
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Med raziskovanjem poti se
je prikradel »majhen škrat« in
zašepetal, da je patron te cerkvice sv. Jakob mlajši in nas
tako zavedel, da smo pot speljali pod hribom Brezovica. Še
veseli smo bili, da nam je en
hribček prihranjen. Nič ni prihranjeno in vse pride na dan.
V tedniku Družina sem zasledila, da je g. Edo Škulj, župnik
Urban je zrasel in letos nas je že vodil po
v župniji Škocjan pri Turjaku,
domačih stezicah na Škofjeloški pasijon
izdal knjigo Patrociniji na Slovenskem, kjer sem našla, da ima župnija Sv. Katarina - Topol
podružnico sv. Jakoba st. na Brezovici. Zapis o vizitaciji iz leta
1631 in 1668 pove, da je oltar posvečen sv. Jakobu, da ima cerkev, od temeljev na novo pozidano, obokan prezbiterij, skupaj
z zidanim zvonikom koncem prezbiterija, v smeri ladje. Ladja
ima star lesen strop, s tremi oltarji in še pripis, naj se stranska
oltarja podreta. Po ljubljanskem potresu 1895 je bila cerkev
1898 obnovljena, letnici sta vklesani v portal zakristije in v
sklepnik portala vhodnih vrat. In ravno pred
to cerkvico sv. Jakoba starejšega je 23. decembra 1990 množica zavednih domačinov
in okoličanov v mrazu, snegu in ledu čakala
rezultate plebiscita. Malo pred polnočjo se
jim je pridružila večina ministrov prve demokratično izvoljene slovenske vlade. V spomin
na ta veliki dogodek v zgodovini slovenskega naroda in ob državnem prazniku Dnevu
samostojnosti in enotnosti, je vsako leto pri
sv. Jakobu na Brezovici maša za domovino
in kulturni program. Ta podatek ima globok
simbolni pomen, saj nam potrjuje, da postaja
Jakobova pot, pot povezovanja Slovencev in Pomnik slovenski
tudi naše domovinske zavesti. Domačini va- samostojnosti in
enotnosti
bijo: »Dobrodošli vsi!«
O življenjski poti našega zavetnika, zavetnika romarjev in
popotnikov sv. Jakoba starejšega, že nekaj vemo, mnogokrat
pa se utrne vprašanje, kdo pa je bil sv. Jakob mlajši. Evangelista
Marko in Matej navajata ime njegove matere Marije Klopajeve
ali Alfejeve po možu, ki je bil brat Jožefa, Jezusovega rednika
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in je bila Marijina svakinja. Mati apostola Jakoba st., Marija Salomé, pa je bila Marijina sestra, poročena z Zebedejem, zato
lahko oba apostola ločimo z imeni njunih očetov in sicer mlajšega, Jakob, Alfejev sin, in starejšega Jakob, Zebedejev sin.
Grška beseda adelfoi (bratje) pravzaprav pomeni bratrance ali
bližnje sorodnike. Navedba Jakob, »brat Gospodov«, pomeni
bratranec oziroma bližnji sorodnik.
Pismo svetega Jakoba pravi na začetku: »Jakob, služabnik
Boga in Gospoda Jezusa Kristusa, dvanajsterim rodovom, ki so v
izseljenstvu, pozdrav«. Prijatelji poti sv. Jakoba starejšega si prizadevamo živeti po besedah našega Gospoda Jezusa Kristusa
in utrjevati njegov nauk, ki veje iz Jakobovega pisma.
Apostol Jakob, Alfejev sin, je bil v Jeruzalemu zelo vplivna in
znana osebnost; bil je škof jeruzalemske krščanske skupnosti.
Na apostolskem zboru v Jeruzalemu je predlagal smernice za
oznanjevanje evangelija med pogani. Po izročilu je zelo strogo
živel in dobil ime Pravični. O njem so pripovedovali, da je kleče
toliko premolil, da je imel ožuljena kolena kakor kamela. Umrl
je mučeniške smrti okrog velike noči leta 62. Veliki duhovnik
Ananos, sin velikega duhovnika Aba in zet Kajfa, je dal Jakoba
obsoditi na smrt s kamnanjem, kakor poroča rimski zgodovinar Jožef Flavij. Nekateri poročajo, da so ga vrgli s tempeljskega obzidja in ga je neki suknar pobil s kolom.
Apostol Jakob ml. je bil eden izmed stebrov mlade Cerkve,
kakor ga označuje apostol Pavel, in ga lahko 3. maja, ko obhaja
god skupaj z apostolom Filipom, počastimo v eni izmed devetih
cerkva, posvečenih apostoloma Filipu in Jakobu ml. v Sloveniji.
Po stezi se spustimo do kolovoza, zavijemo levo na cesto do
vasice Tehovec, s cerkvijo sv. Florjana in domačije Pri Tehovc.
Puščice nas usmerijo levo navzdol, nato desno po kolovozu v
gozd do strme jase na desni strani, kjer se radi pasejo kozorogi.
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Naj opozorimo, da je treba tu
in povsod, kjer pasejo živino,
pazljivo odpreti in zapreti varnostno ograjo.
Na levi strani poiščemo
prehod skozi grmovje v gozd
pod strmo jaso, iz zgornjega na spodnji kolovoz, okoli 50 m navzdol. Na spodnjem kolovozu zavijemo desno po označeni poti, ki se drži rahlo leve
smeri, vse do mostička čez Ločnico in nato desno po asfaltu,
mimo odcepa planinske poti na Osolnik do hiše Pri Rusu, kjer
zavijemo levo. Pot, speljana ob levem bregu Mavškega grabna, postaja strmejša in ožja.
V zatrepu Mavškega grabna
po majavih hlodih prečimo
potok; čaka nas strm vzpon,
vmes je tudi malo položnejša pot, da se noge sprostijo.
Sprejmite Martino občutje, ki pravi, da nas potok in
gozd objameta, a obenem
ne pozabite Ivana, ki po moško nakazuje strmino: »In naprej
kot »šus«navzgor«.
Pot nas vodi pod hribom Osolnik s cerkvijo sv. Mohorja in
Fortunata in pod kmetijo, levo nad nami. Tu zavijemo desno v
gozd in po planinski poti pridemo do makadamske poti, kjer
zavijemo levo in po 300 m, v bližini parkirišča, zavijemo desno. Sledimo rumenim puščicam proti kmetiji Močeradnik. Tu
si lahko natočimo vodo.
Po 300 m za kmetijo Močeradnik zavijemo desno, kar označuje smerna tabla Jakobova pot in puščica. Hodimo rahlo levo
po gozdu, do večje jase s starodavnim lesenim znamenjem s
podobami na vseh štirih straneh in spomenikom. Spustimo se
po travniški stezi mimo ograj za živino, sredi travnika zavijemo
v gozd. Puščice, knafeljčeve markacije ter oznake evropske peš
poti E 7 nas pripeljejo na opuščeno Mrtancovo planino. Po njej
hodimo približno uro in pol, steza se rahlo vzpenja in spušča
po grebenu Kurnika. Čaka nas še strm spust po travniški stezi,
ki na koncu zavije navzgor in po 20 m smo na makadamski poti,
ki pelje k cerkvi sv. Križa s postajami križevega pota. Zavijemo
desno navzdol do ceste in po njej levo do Puštalskega gradu.
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Hudič:
Ah Adam, ah Eva, koku dougu sta ta vesele uživala,
koku hitru gnado inu nadolžnost zafračkala.
Ste otli Bogu glih inu enaka biti,
za tega volo ste mogli v moje roke priti.
Jest sem vam po tem dobrim to hudu obudo,
koker ena kača veliko srečo oblubu;
skuzi le-to pak je vsa nesreča čez vas stopila,
le-ta je vas k mojim sužnim sturila.
Eva:
Ah, koku poznu sem jest, sem jest spoznala,
de skuzi jabuku bom jest sama sebe zapelala!
Koku prevzetno sem jest otla k eni bogini biti
jenu sama sebe glih Bogu sturiti.
Skuzi katero pak sem sama sebe v nadlego perpraula,
inu ves človeški rod s tem strupam tega greha zaudala!
Adam:
Ah, de bi jest sam sebi skuzi jabuku biu škodu sturu
ter nikar s tem strupam ta človeški rod pomuru,
bi se meni tolkajn moje srce ne stopilu!
Ali dokler videm, de z mono red vsem ludem se je to zgodilu,
morem jest noč inu dan žalvat inu milo jokat,
dokler sem v tem jarmu tega hudiča, ker morem milu stokat.
Ah, usmileni Boh, pridi ti k meni k pomuči,
De bodemo mi zupet perpelani k naši luči.
Iz Škofjeloškega pasijona – processio locopolitana 1721-1999, oče
Romuald Marušič, škofjeloška uprizoritev 1998/99
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