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VODNIK PO PREKMURSKO-ŠTAJERSKI VEJI JAKOBOVE POTI

I. UVOD
Pri prometni povezavi Ogrske preko slovenskega ozemlja z
Italijo je bila ljubljanska (kraška) cesta najpomembnejša srednjeveška cesta na Slovenskem. Z večjimi ali manjšimi odstopanji je v grobem sledila smeri stare rimske vie publice iz Panonije skozi Ptuj – Petovio in Ljubljano – Emono v Oglej – Aquileio.
V srednjem veku je bil dokaj živahen promet. Poleg trgovcev so potovali kralji in diplomati na zaupne misije, papež in
cerkveni dostojanstveniki na sinode; redovniki, pridigarji in romarji po dolžnostih ali zaobljubah; plemstvo, vojaki, potujoči
rokodelci, glumači, berači in še marsikdo. Iz slovenskih dežel
so potovali predvsem tovorniki, poklicni najemniki in romarji
v primorska mesta; v Italijo, romali so v Rim, v Jeruzalem in še
dlje k sv. Jakobu v Kompostelo.
Razmišljala in spraševala sva se, le kje je jezdil Ulrik II. Celjski
s šestdesetimi konjeniki, z izbranimi plemiči, vitezi v Kompostelo, kot je ohranjeno v španski kroniki kastiljskih kraljev. Vedno znova sva prebirala prevod tega poročila:
»… Iz Astudilla je šel kralj (Juan II. de Castilla) za veliko noč v
Amusco in tja je prišel neki veliki nemški gospod, nečak cesarja Sigismunda, in sicer grof Celjski; ta je namreč prišel v to kraljestvo, da
bi šel v Santiago; spremljalo pa ga je šestdeset konjenikov, bogato
opremljenih plemičev. Kralj mu je izkazal velike časti; jedel je z njim
in poslal mu je konj, mul in oblačil iz brokata, od tega pa grof ni
hotel ničesar. Bil je kralju za darilo zelo hvaležen, povedal pa je, da
se je bil na dan, ko je odhajal iz svoje dežele, zaobljubil, da ne bo od
nobenega princa na svetu vzel ničesar, pač pa, da bi mu bila izkazana velika milost, ko bi mu kralj dovolil nositi, njemu in štirim vitezom njegove hiše, ogrlico ribje luske (Križ z rdečimi luskami); imel
bi se za zelo počaščenega, če bi jo smel nositi, ker je to pač red tako
visokega princa, od katerega je prejel toliko časti in milosti. Kralju
je bilo žal, da grof ni sprejel stvari, ki mu jih je bil poslal; ukazal je,
naj z vso naglico izdelajo pet ogrlic z zlato ribjo lusko in naredili
so jih zelo dobro. Poslal jih je grofu po svojem majordomu, ki je bil
Gonzalo de Castillejo, nosil pa jih je na dveh krožnikih njegov paž,
imenovan Juan Delgadillo. In kralj jima je ukazal, naj od grofa Celjskega ničesar ne vzameta, in tako sta tudi storila; grof je namreč
ukazal, naj dajo majordomu srebrno posodo, v kateri je bilo kakih
petdeset mark, pažu Juanu Delgadillu pa nekaj zlatnikov, ta dva
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pa nista hotela ničesar vzeti. In grof je ostal tam dvajset dni, kralj in
kraljica pa sta mu prirejala zelo velike slovesnosti. In tako je od tam
odšel, da bi opravil svoje potovanje v Santiago …«
Po katerih poteh in stezah so romarji
iz nekdanje Ogrske prečkali naše ozemlje
na poti v Kompostelo, kje so naši predniki
hodili v cerkve srednjeveških svetnikov sv.
Jakoba, sv. Neže, sv. Marjete, sv. Barbare,
sv. Katarine, sv. Urha, sv. Jedrt, sv. Miklavža, sv. Martina, sv. Jurija in drugih priprošnjikov v sili in jih prosili za pomoč in se
jim zahvaljevali? Ali ne bi bilo lepo priti k
Mariji na Ptujsko Goro peš in ne samo z
avtom in potem nadaljevati pot proti Studenicam, k Mariji na Ljubično?
A s prijatelji smo še označevali gorenjsko vejo Jakobove poti.
Z romanjem po Jakobovi poti na Svete Višarje smo iz pozabe
hoteli oteti in proslaviti 550 letnico ustanovitve ljubljanske
škofije. Po sveti maši pri sv. Jakobu v Ribnem je 5. septembra
2012 nadškof in metropolit dr. Anton Stres blagoslovil gorenjsko vejo poti sv. Jakoba.
Dobri Bog in sv. Jakob sta nam pomagala. V letu 2011 se
je Društvu prijateljev poti sv. Jakoba pridružil Brane Bitenc z
namenom, da svojo šestdesetletnico praznuje s kolesarskim
romanjem k sv. Jakobu v Kompostelo, približno 6000 km tja
in nazaj. A Božji načrti so bili drugačni. Okroglo obletnico je
slavil z raziskovanjem in odkrivanjem »kje so tiste stezice, ki
so včasih bile« od madžarske meje do Ljubljane. Nabiral je kilometre peš, s kolesom, z avtom, tudi prespal je kdaj v njem;
najlepša je bila poletna noč pod lipo ob cerkvi, tudi domačini
so ga povabili. Drugo jutro spet, po stezicah gor in dol, levo,
naravnost, desno, čez goščavo, po grmovju, po lepih poteh, po
močvirnih poteh, po blatnih poteh, po zaraščenih stezicah, po
asfaltnih cestah. Vmes je prišel do odločitve, da se po Tuhinjski
dolini ne da hoditi peš proti Kamniku. »Boljša bo varianta čez
Trojane proti sv. Jakobu v Borjah nad Vačami,« je razmišljal z
domačinom. A zgodovinski viri govore, da je ves srednji vek
glavna cesta na Kranjsko vodila prek Motnika in po Tuhinjski
dolini proti Kamniku, kjer je bil v Špitaliču pod prelazom Kozjak
tudi znameniti hospic sv. Antona, ki so ga upravljali vetrinjski
menihi. Brane je upošteval nasvet izkušenih raziskovalcev: »Saj

JAKOBOVA POT_Vodnik 2017-11-22.indd 9

11/27/2017 10:22:38 AM

10

VODNIK PO PREKMURSKO-ŠTAJERSKI VEJI JAKOBOVE POTI

tudi po Dolenjskem nismo hodili po dolini proti Trebnjemu,
kot so verjetno nekdaj, temveč smo prišli čez hribe in doline do
sv. Jakoba na Vrhtrebnjem, ki leži nad Trebnjem.«
Ponovno se je odpravil na pot in kmalu je prišlo navdušeno
pisanje:
»Imam jo, Jakobovo pot, od Vranskega do Kamnika, po stezah
nad Tuhinjsko dolino! Iz Vranskega sem zavil desno in po grebenski poti, ki me je vodila po gozdnih in travnatih stezah, po košeninah, mimo trdnih kmetij nad Tuhinjsko dolino.«
Sledilo je vztrajno Branetovo iskanje poti od madžarske
meje v osrčje Slovenije. V letu 2012 smo članski sestanek in
praznovanje kulturnega dne pričeli z enourno hojo od mejnega prehoda Kobilje po gozdni poti in travnikih do cerkve sv.
Jakoba v Dobrovniku. Po sv. maši smo spet vzeli pot pod noge
do Turnišča.
Brane je raziskoval naprej in ob koncu raziskovanja mu je
privrela na dan zahvalna molitev:
Hvala Bogu za blagoslov,
hvala Jezusu, da mi je pripravljal pot,
hvala Svetemu Duhu za modrost,
hvala sveti materi Mariji za vodstvo,
hvala angelu varuhu za varstvo in
hvala sv. Jakobu za spremstvo.
Amen
Sledil je opis poti. Vleklo nas je na novo vejo Jakobove poti.
Iskali smo steze le na osnovi opisa poti, včasih zašli, a s pomočjo domačinov našli pravo pot. Po blagoslovitvi gorenjske poti
smo se odločili, da leta 2013 najprej označimo in blagoslovimo
del poti od sv. Jakoba v Galiciji do sv. Jakoba v Ljubljani. Snovalec poti Brane Bitenc je na temeljnih točkah, na križiščih, razpotjih označil celotno pot s puščicami in školjkami; za njim smo
člani društva še zgostili puščice in školjke ter smerne table, da
olajšamo romarjem iskanje prave smeri Jakobove poti.
Pred vami je vodnik po prekmursko-štajerski poti z naslovom: Bom naredil stezice, ki so včasih bile. Tako smo zapeli vse
tri kitice ljudske pesmi in iztrgali pozabi staro božjo pot naših
prednikov iz naših krajev v Kompostelo, na grob apostola Jakoba v Španiji. Večkrat se tolažimo: »Delamo zastonj, a upamo,
da ne zaman!« Pridite in hodite po poti naših prednikov, ki postaja povezovalna pot Slovencev, in pričajte o svoji krščanski
veri in ljubezni do domovine Slovenije.

JAKOBOVA POT_Vodnik 2017-11-22.indd 10

11/27/2017 10:22:40 AM

e

k

21

I. KOBILJE – DOBROVNIK – LJUTOMER

32,2 km

Ormoški župan g. Alojzij Sok nam je podaril knjigo Iz Ormoža v Jeruzalem 1527, ki vsebuje popotno poročilo Gabrijela iz
Rattenberga, frančiškana ormoškega samostana, ki se je s samostanskim bratom Primožem iz Kamnika odpravil na romanje v Sveto deželo. Željno sem začela prebirati knjigo v upanju,
da bom izvedela, kje sta frančiškana romala po naših krajih. A
je zapisano le, da sta iz Ormoža krenila na velikonočni ponedeljek, leta 1527 in 16. maja prišla že v frančiškanski samostan St.
Francesca della Vigna v Benetkah (svetega Frančiška vinogradnika). Zato smo romarji svetega Jakoba začeli z romanjem po
stezah, ki jih je našel član Brane Bitenc.
Kot smo se mi, se tudi vi odpravite na romanje s spodbudnimi besedami Jožefa Klekla,st., zapisanimi v časopisu Novine,
17. avgusta 1919:
»Dragi rojaki!
Deca ste lüblene slovenske matere, slavne Slovenije, štera prebridke skuzé morete točiti…
Poslušajte jo, potrta srca, poslušajte jo vsi mladi i stari, katoličanci i evangeličanci, bogati i siromaki.
Vsi ste njé, nad vse vas razprestera svoje materne peroti, zato
ka ste vsi njena deca, zato ka ste vsi Slovenci. To ste!...To veselo
vest, glas preradosten tvojega rešenja ti naznanja tvoja slovenska mati, mati Slovenija. Prekjezeroletno robstvo konec jemle…
Veseli se, dobro slovensko lüdstvo, vüra tvoje slobode je odbila,
vernost tvoja je plačilo dobila!«
To so bile besede, ki so naznanjale zgodovinsko prelomnico
prekmurskih Slovencev, ki so pripadali Ogrski v nekdanji Avstro – ogrski monarhiji. In če ne bi dr. Matija Slavič, izvedenec
za Prekmurje, naknadno okrepil pogajalsko skupino SHS (Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev), bi drugi pogajalci najbrž
kar pozabili na Slovence, na levem bregu Mure. Dr. Slavič je bil
sicer doma iz Prlekije, a po babici Prekmurec. S premišljenim
nastopom je v Parizu dosegel, da je bilo z naknadnim sklepom
Prekmurje priključeno novo nastali državi SHS; žal so zunaj
meja ostali Slovenci v Porabju.
Priključitev je bila obenem posledica dolgoletnega dela narodnih buditeljev, narodno zavednih duhovnikov, med njimi
sorodnikov Jožefa Klekla starejšega in mlajšega. Več o delu
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duhovnika Jožefa Klekla st. nam je povedal duhovnik dr. Karel
Bedernjak na praznovanju kulturnega dne v Črenšovcih.
Jožef Klekl st. (1874 – 1984) se je rodil v Krajni v Prekmurju;
bogoslovne študije je končal v Sombotelu na Madžarskem. Bil je
kaplan in župnik v mnogih krajih v Prekmurju, dokler se ni leta
1910 upokojil in živel v Črenšovcih. Bil je tudi politik, poslanec
ljudske stranke za Lendavski okraj, izdajal je mesečnik Marijin
list in tednik Novine in bil med glavnimi pobudniki za priključitev Prekmurja Jugoslaviji. V Novinah, ki so bile glasilo Slovenske
Krajine, je bil leta 1926 objavljen članek Prekmurski Slovenci na
»Kmečkaj dnevaj« v Mariboru, kjer so podali izjavo »da smo Slovenci i ščemo biti Slovenci ino prosimo ves slovenski narod, posebno njegove voditelje, da nam pomagajo v boji, šteroga bijemo za
slovenstvo našega Prekmurja – naše Slovenske krajine«.
Dr. Bedernjak je predstavil še delo njegovega pol bratranca
Jožefa Klekla ml., lahko rečemo tudi »prekmurskih Čedermacov«,
in njunih predhodnikov obeh Küzmičev, Kosiča, Ivanocyja, Küharjev in mnogo drugih zaslužnih mož, da je leto 1919 postala
zgodovinska prelomnica prekmurskih Slovencev. Zato smo tudi
prvotno ime Jakobove poti iz ogrske veje poimenovali prekmursko-štajerska veja iz spoštovanja do prizadevanj naših prednikov
za združitev prekmurskih Slovencev v matično domovino, saj so
v času srednjeveških romanj prihajali romarji z Ogrske.

Romanje začnemo pri madžarski meji, pri nekdanjem prehodu Kobilje.
Po nekaj minutah hoje po asfaltni cesti nas Jakobova rumena smerna puščica napoti desno v gozd. Sledimo gozdni stezi,
ki sicer še ni dobro shojena, a s pomočjo puščic pridemo po
enem kilometru do travnikov in polj. Po poljskem kolovozu in
čez Kobiljanski potok pridemo do cerkve sv. Martina v Kobilju.
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Kobiljanski potok se omenja v starih dokumentih že 1208
leta in leta 1271 še cerkev sv. Martina na vzpetini, kjer je nastala tudi vas imenovana Kobiljanski sv. Martin, ki ga še sedaj
imenujejo hrib sv. Martina. Sedanja cerkev je v dolini ob potoku. Kobilju so pravili slovenski otok v madžarskem morju. Po
zgodovinskih virih so vzdolž Ledave, Kobiljanskega potoka in
Krke živeli Slovenci. V času turških pohodov so bile naselbine
ob Kobiljanskem potoku povsem uničene in Kobilje so imenovali Kebele pusta. Leta 1747 so na osnovi pogodbe z rodbino
Esterhazy tu naselili 37 večinoma slovenskih družin, v glavnem
iz bogojinske župnije. Postavili so leseno kapelo z zvonikom,
leta 1814 zidano cerkvico in 1925 sedanjo cerkev v dolini ob
potoku. Doma so govorili slovensko, v cerkvi madžarsko. Leta
1935 je kaplan Štefan Lejko uvedel slovenske pridige in 15. 1.
1937 je bilo prvo proščenje sv. Martina v slovenščini. V tem letu
je bil v Kobilju velik prosvetni tabor. Zdaj bi mnogi slovenščino
zamenjali z angleščino, ker se ne ali se nočejo zavedati, da je jezik tisti, ki nas ohranja kot narod, da se ne bi izgubili v večinskih
narodih, ki nas obkrožajo. Sedanjo cerkev krasi osem vitrajev
po načrtih duhovnika in slikarja Staneta Kregarja.
Število družin se je večalo, krčili so gozdove in širili njive. Vas
je imela svojega svinjskega pastirja, ki je vsako jutro trobil z volovskim rogom in po vasi zbiral svinje v čredo. V 19. stoletju je
bilo v vasi deset lončarskih peči in skoraj vsi moški so lončarili.
Lonce so prodajali po sejmih; vsaka gospodinja je lahko odnesla
nov lonec domov, ko ga je napolnila dvakrat ali trikrat s pšenico.
Kasneje so prišli sekat v gozdove Kranjci, veliko se jih je poročilo
s kobiljanskimi dekleti in iz lončarjev so možje postali tesarji.
V Kobilju je tudi stičišče dveh romarskih poti v spomin svetih mož; apostola sv. Jakoba in škofa svetega Martina. Pot sv.
Jakoba je stara srednjeveška božja pot v Kompostelo v Španiji
na apostolov grob in prva evropska kulturna pot. Pot sv. Martina pa je nastala v spomin na
prehojeno pot
sv. Martina iz
rodnega Sombotela na Madžarskem preko
slovenskega
ozemlja do Toura v Franciji, kjer
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je deloval kot škof in je tudi pokopan. Evropski svet je imenoval pot sv. Martina za dvajseto evropsko kulturno pot. Ob
praznovanju1700 letnice rojstva sv. Martina smo romanje po
prekmursko – štajerski poti sv. Jakoba združili tudi z romanjem
po poti sv. Martina, kjer se poti prepletata.

V zavetju sv. Martina

Iz Kobilja gremo 1 km po asfaltni cesti proti Dobrovniku. Pri
smerokazu Martinov breg zavijemo desno. Med vinogradi in
zidanicami se vzpenjamo mimo stare cerkvice sv. Martina navzgor proti gozdu. Na levi strani je ob zidanici stara preša in križ
in novo vodno zajetje. Spustimo se po novi ozki asfaltni cesti,
na koncu zavijemo levo in mimo nekdanje logarnice dosežemo
cesto, ki pelje v Dobrovnik. Zavijemo desno; po 500 m jo prečkamo in pridemo po poljski poti k cerkvi sv. Jakoba v Dobrovniku.
Prvič smo bili v cerkvi sv.
Jakoba v Dobrovniku še v
prejšnjem tisočletju, ko smo
med kolesarskim romanjem
spoznavali Prekmurje. Sprejel
nas je romarski prijatelj Janoš
Hack, s katerim sva se že na romanju s p. Petrom Lavrihom na
Nordkap, dogovorila za kolesarski obisk v Prekmurju. Deževno vreme smo izkoristili za obisk
porabskih Slovencev v Gornji Senik, kjer nas je sprejel slovenski župan, stanovski prijatelj Janoša Hacka, ki je bil takrat podžupan v dvojezičnem Dobrovniku. Ob blagoslovitvi in odprtju
prekmurskega dela Jakobove poti je Janoš Hack, po narodnosti
Madžar, priskrbel smreko za mlaj. Ob izrečeni prošnji za mlaj nisem pomislila, da v Prekmurju ni smrek tako kot pri nas. Smreka
je bilo darilo njegovih prijateljev z Madžarske. Hvala vsem!
Dobrovnik se omenja prvič 1270 leta, l. 1332 je imel že trške pravice. V listinah rodbine Bánffy je 1334 leta zapisana
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tudi cerkev sv. Jakoba, ki se
ponovno omenja v pisnih viri
leta 1501. Konec 16. stoletja so
župnijo najprej vodili protestanti, dobra tri desetletja kalvinisti, nato je pridigar prestopil k evangeličanom in župnija
je bila evangeličanska do leta
1661, ko je postala spet katoliška. Konec 17. stoletja je postal
lastnik posesti in patron dobrovniške župnije Pál Esterhazy. Sezidal je novo cerkev, a je kmalu zgorela. Petdeset let so imeli
svete maše le v leseni cerkvi. Ob nesebični pomoči vernikov
je bila sedanja cerkev zgrajena v letih 1794 in 1796. Ljubezen
domačih vernikov in duhovnikov do krščanske vere se čuti tudi
v sedanji temeljito obnovljeni cerkvi in v novem župnijskem
domu sv. Jakoba. V prezbiteriju prikazuje novejša freska akademskega slikarja Jožeta Zela iz leta 1982 tri prizore, v katerih
je prisoten sv. Jakob: Obuditev Jairove hčerke, Jezusovo spremenjenje na gori in Molitev v vrtu Getsemani. Restavrirana sta tudi
oba lesena kipa Srca Jezusovega in Brezmadežnega Srca Marijinega. Nad zakristijo je upodobljena Sveta Trojica, neznanega
avtorja iz leta 1858. Nova je liturgična oprema iz kamna in lesa.
Nad daritvenim oltarjem je slika zaščitnika cerkve in romarskega zavetnika sv. Jakoba starejšega.

Dobrodelni koncert mladinskega pevskega zbora župnije Dobrovnik
za kristjane v Ukrajini.

Prekmurski kmetje so se in se še radi priporočajo sv. Jakobu
za dobro letino in lepo vreme. Nekdaj je bil ta čas višek žetve,
kajti »ob svetem Jakobu pšenica zori ali zgori«. V Prekmurju se
po apostolu Jakobu imenuje mesec julij »jakobšček«, po njem
nosijo ime tudi prva jabolka, »jakobčki«; zdaj smo se še romarji
ljubkovalno poimenovali »Jakobčki«.
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V letu Svetega pisma je g. Brane Pušenjak iz Ljutomera za
časopis Družina izbral odlomek iz Jakobovega pisma z naslovom Potrpežljivost in molitev:
»Zatorej bratje, potrpite do Gospodovega prihoda! Tudi poljedelec pričakuje dragocen sad zemlje in potrpežljivo čaka, dokler
ne dobi zgodnjega in poznega dežja. Potrpite tudi vi. Bodite trdni
v svojih srcih, kajti Gospodov prihod je blizu.« (Jak. 5,7-8).
Takole je zapisal:«
Meni so nekako najbolj pri srcu predvsem odlomki, ki govorijo
o potrpežljivosti. Zakaj mi je prav ta odlomek zanimiv? Predvsem
zato, ker živimo na prekrasnem delu naše domovine, kjer zemlja
obilno rodi in je zato potrebno ta božji dar v najboljši meri izkoristiti. Seveda ne moremo mimo potrpežljivosti, kajti ko vržeš seme
na plodno zemljo ali posadiš mlado drevo, moraš le-to potrpežljivo
negovati, zalivati in čakati, kakšni
bodo rezultati tvojega dela. Ljudje
smo dostikrat neučakani, prehitro
izgubimo potrpljenje, težko nam
je potrpeti pri vsakdanjih dogodkih. Primerjava s semenom in
mlado sadiko je jasna. Nič ne zraste ter ne obrodi čez noč; potrebno je potrpežljivo čakati in se veseliti dneva, ko bomo na njivi ter v
sadovnjaku obirali sadove, ki so nam z božjo pomočjo ter našim
trudom namenjeni. Torej bodimo potrpežljivi, strpni in veselimo
se vsakega novega dne, ki ga nam namenja Gospod.«
Če se ozremo na petnajstletno delovanje našega društva, ki
smo ga praznovali 25. julija 2015, menimo, da smo vztrajno in
potrpežljivo »iskali stezice, ki so včasih bile«. Seme je vzklilo in
sadika je v petnajstih letih zrasla v Jakobovo drevo.
Z blagoslovitvijo murskosoboškega škofa dr. Petra Štumpfa
in odprtjem dela prekmursko-štajerske veje Jakobove poti na
Jakobovo nedeljo 27. julija 2014, se je Jakobovo drevo preoblikovalo v križ sv. Jakoba. Jakobova pot postaja povezovalna pot.
Kot pravi duhovni vodja društva mag. g. Bogdan Vidmar,
nam je dana možnost, da s
potrpežljivo in vztrajno hojo
po poteh sv. Jakoba, z molitvijo in zaupanjem v Gospoda, povežemo Slovence
doma in po svetu in vse, ki
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bivajo v naši domovini, »ki dobro v srcih mislijo.« Večletno prizadevanje za oživitev stare božje poti naših prednikov na grob
apostola Jakoba, ki pričuje o slovenskih krščanskih koreninah,
je preraslo v prijateljstvo med romarji in popotniki ter domačini.
Prijateljsko povezovanje se širi kot regratove lučke v vetru.
Na slovesnost blagoslovitve in odprtja Jakobove poti so prikolesarili tudi starodobni kolesarji iz Lipe in župljani sv. Jakoba
iz Ormoža z župnikom p. Dragom Avsenakom.
Čeprav z lahkoto najdete številne izgovore, vas prosimo in
spodbujamo, pojdite na romanje kot nekoč!
Okoli sv. Jakoba je bilo na kmetih največ dela. Kljub temu
so svoje dni prav okoli Jakobovega hodili na božjo pot kar v
procesijah. Gospodarji so s seboj nosili vrečice rži, nekaj so dali
cerkvi v dar, drugo je duhovnik blagoslovil, da so ponesli nazaj
domov in pomešali med semensko rž. Bodimo blagoslovljeno
rženo zrno in pomešajmo se med semensko rž, postanimo romarji miru, kot je dejal g. nadškof Stanislav Zore na zahvalni
sveti maši pri sv. Jakobu v Ljubljani.
V letu 2016 je prispelo vabilo g. župnika mag. Simona Štiheca na praznovanje 220. obletnice dobrovniške župnije: »Še
vedno je lep spomin na Jakobovo nedeljo 27. julija 2014, ko smo
v naši župniji odprli in blagoslovili prekmursko-štajersko vejo
Jakobove poti. Ta dogodek nam je dal zagon, da smo začeli razmišljati, da bi v prihodnjih letih ob prazniku sv. Jakoba obudili in
oživeli stari običaj: vsakoletni sejem. V listinah zasledimo, da sta
v Dobrovniku potekala kar dva sejma. Prvi je bil manjše narave
in je potekal v ponedeljek po prazniku Sv. Rešnjega Telesa in Krvi.
Posebnost tega sejma je bila, da so na njem prodajali večinoma
živino. Osrednji sejem je potekal na sam praznik župnijskega
zavetnika, sv. Jakoba, 25. julija. Prizorišče sejma je bila okolica
župnijske cerkve, sam dogodek se je odvijal ves dan. Na ta dan je
bilo živahno tudi v okoliških gostilnah, kjer se je pelo in plesalo.
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Na sejmu so obiskovalci lahko kupili različne vrste blaga, čevlje
ter različne druge gospodinjske pripomočke. Tudi za otroke je
bilo preskrbljeno. Nje so najbolj zanimale stojnice, ki so bile polne
igrač in sladkarij. Na Jakobovih sejmih so sodelovali obrtniki in
proizvajalci od blizu in daleč. Zapis iz leta 1831 navaja, da so na
sejmu sodelovali tudi iz Čakovca, Štrigove, Preloga, Körmenda,
Zalaegerszega, Nagykanizse, Lendave, Radgone in celo s Koroške.
Čez čas, po drugi svetovni vojni, je sejem povsem izginil iz
Dobrovnika. Zato je bila želja vseh, da bi Jakobov sejem ponovno
oživili s sodelovanjem rokodelcev in izdelovalcev domače obrti od
blizu in daleč in lansko leto nam je to uspelo.«
Z veseljem smo prišli na proščenje z bogatim duhovnim in kulturnim programom in na Jakobov sejem. Vabimo tudi druge romarje, da naravnajo svoj korak na Jakobovo nedeljo po prekmursko-štajerski poti proti Dobrovniku. Staro božjo pot v Kompostelo
oživljamo tudi zaradi prisrčnih stikov z domačini in spoznavanja
načina življenja naših prednikov. Razveselilo nas je, da smo prebudili opuščeni, a ne pozabljeni, nekdanji Jakobov sejem.
Pot nadaljujemo po glavni cesti naprej; kmalu zavijemo levo
čez Bukovniški potok, do znamenja med dvema lipama. Tu zavijemo levo; čez eno uro smo v Turnišču. Po Ulici 4. maja pridemo do glavne asfaltne ceste, kjer zavijemo levo do Marijinega
svetišča, stare božje poti v Turnišču.
Pravijo, da je kraju dala ime stara slovenska utrdba ali turen,
ki naj bi stal v bližini. Kraj se prvič omenja v listini iz leta 1267,
ko je bila v domači cerkvi pred Marijinim oltarjem sklenjena
sprava med rodbino slovenskih svobodnjakov Jure ter med
madžarskimi Haholdi iz Lendave. Ta sprava pred cerkvenim
oltarjem je vabilo tudi nam romarjem, da najprej razmislimo,
kaj lahko sami kot posamezniki naredimo za spravo s seboj,
z bližnjimi in tudi za narodno spravo ter to tudi izpeljemo. Ne
smemo čakati in Bog bo z nami in nas bo podpiral.
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Prvotno manjšo cerkev so v 14. stoletju predelali. Staro romansko cerkev so gotsko obokali in priredili za prezbiterij in
prizidali novo ladjo. Dela je vodil arhitekt in slikar Janez Aquila
iz Radgone. Sedaj so odkrite tri poslikave; prvotna in dve iz leta
1389, kot pove napis. Na slavoločni steni je naslikana legendarna zgodba o mladem madžarskem kralju Ladislavu, ki je v 11.
stoletju premagal svoje napadalce in v zahvalo za zmago dal
pozidati veliko cerkev. Leta 1664 so to božjepotno cerkev po-

žgali Turki. Starodavni turniški lepotici so v začetku prve svetovne vojne prizidali novo cerkev. Vanjo so prenesli razkošne
baročne oltarje. Pri »Mariji na püstini,« kot ji pravijo Prekmurci,
so se zbirali že v srednjem veku. Turniška Marija, Marija zavetnica, je bila naslikana že v prvi polovici 14. stoletja. Zdaj se
vidi le desno Marijino roko, ki pod plaščem skriva šest oseb.
Na poznejši sliki iz leta 1383 je upodobljena prošnja molitev
štirih oseb iz plemiške Banfyjeve družine s plaščem. Prihajali
so romarji s Štajerske, Hrvaške in Madžarske, ki so pripovedovali o čudežnih ozdravljenjih različnih bolezni. Pravijo, da se je
Turnišče kosalo celo s tako slovečo božjo potjo kot je Marijino
Celje na avstrijskem Štajerskem. Že več kot 600 let vabi Marija
priprošnjica k zaupni molitvi. Romarji se tudi sedaj zbirajo iz
vsega Prekmurja, da izprosijo blagoslov svojim poljem, božje
varstvo pri delu in srečo v družinah.
Zanimivo je pričevanje turniške mežnarice Emice Vnuk o
prazniku Marijinega vnebovzetja, ko v Turnišče v dveh dneh
pride več kot tisoč ljudi:
»Ganjena sem, ko opazujem kolone ljudi, s kakšnim zaupanjem gredo, tudi po kolenih in se ozirajo na Marijin kip. Koliko
prošenj, koliko srčnih zahval je že slišala turniška Marija skozi
stoletja!« Tudi tisti romarji, ki za veliki šmaren pridejo iz tradicije, ne odidejo prazni. Marija vidi v srce. Turnišče je kraj sprave
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in odpuščanja. Vsak mesec ob prvih petkih in sobotah pride
k spovedi okoli tisoč vernikov. Med Prekmurci je zakrament
sprave še močno razširjen. Vnukovi so mežnarji že pol stoletja;
za dedom Ignacem in očetom Alojzijem je zdaj Emica. Julijana
Koren iz Turnišča je štirideset let skrbela za oblačenje milostne
podobe Turniške Marije in krašenje cerkve. Štirinajstletni deklici Emici je z besedami »Samo tij, pa nišče drügi« zapustila to
nalogo.
V postu in adventu izbere za Marijo preprostejšo obleko, za
praznike bolj slovesno. Emica, ki je po poklicu šivilja, je Mariji
ob prihodu sester klaris v Turnišče sešila obleko iz brokata v
barvi šampanjca. Leta 2000 je bila na njeno pobudo z njenim
znanjem obnovljena praznična obleka z rdečimi vrtnicami, ki
so jo izvezle sestre magdalenke med drugo svetovno vojno.
Preoblačenje Marije je spoštljivo opravilo, ki ga opravijo skupaj z mežnarico in člani mežnarskega ceha ter poteka v molitvi. Najprej zmolijo angelsko češčenje. V Turnišču imajo tudi
še čevljarski, kovaški in krojaški ceh. Cehi za praznike in pred
kvatrnimi sobotami sodelujejo pri maši s svetilkami pri oltarju;
pri procesijah nosijo bandera in nebo. Tako kot smo videli v

uprizoritvi škofjeloškega pasijona.
Na romanju po blagoslovu so nas pred vasjo Lipe pričakali
člani čevljarskega ceha, ki so tudi člani starih kolesarjev. Presenečeni smo bili, da v teh krajih še vedno živi medsebojna
solidarnost posameznih poklicev v cehih, ker smo mislili, da je
to bolj srednjeveška oblika povezovanja in pomoči obrtniških
poklicev. Seznanili so nas s svojim delovanjem ter nas tudi pogostili.
Po ogledu zapustimo cerkev po stopnicah, prečkamo cesto,
gremo levo in po 50 m zavijemo desno, po Žitni ulici na kolovoz med polji do makadamske ceste; tu zavijemo levo in po
nadvozu čez avtocesto. Po urejeni poti pridemo naravnost v
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vas Lipa (2,6 km). Nadaljujemo mimo kapelice Marijinega obiskovanja in levo naprej skozi vas. Na koncu vasi zavijemo desno in po Prešernovi ulici pridemo v Odrance. Na koncu Prešernove ulice zavijemo pri semaforju desno in že smo pri cerkvi sv.
Trojice (2,6 km).
S staro leseno in prelepo novo cerkvijo sv. Trojice v Odráncih
je prepleteno življenje prvega župnika Lojzeta Kozarja st., ki se
je rodil 1910 na Goričkem. Hodil je v madžarske šole, v slovenščini se je izpopolnil v novo odprti soboški gimnaziji in se odločil za duhovniški stan. Spomladi 1941 so Madžari
zasedli Prekmurje. Mladi kaplan, ki ni
skrival svojega slovenstva, je moral iz
Turnišča v notranjost Madžarske. Leta
1945 je prevzel upravljanje samostojne duhovnije Odránci. Postavil je zasilno leseno cerkev. Leta 1961 je postal
župnik v novi župniji Svete Trojice v
Odráncih. V aprilu 1977 je bila po njegovih premnogih prizadevanjih in sramotnih zavrnitvah posvečena nova cerkev, za katero je naredil načrt arhitekt Janez
Valentinčič, Plečnikov učenec. S freskami jo je okrasil duhovnik
in akademski slikar Stane Kregar.
Župnik Kozar je bil tudi pisatelj; poleg knjig o vaškem življenju na Goričkem, o posebnosti slovenske preteklosti: razmerja
med katoličani in evangeličani, ki so se v Prekmurju ohranili
do danes, je opisal tudi zmago krščanske vojske nad Turki pri
Monoštru 1664 in svet ob meji treh narodov na severu Slovenije; življenje zdomcev na delu v tujini, ki so jih neurejene
gospodarske razmere na vasi pognale v tujino; življenje njihovih otrok, ki so živeli pri starih starših in še druge poučne
življenjske zgodbe. V knjigi Neuničljivo upanje je pripoved o
njegovem prizadevanju za postavitev nove cerkev in preprekah ljudi, ki so odločali v prepričanju, da služijo »neki »napredni
in »svetli« prihodnosti, če prepričujejo gradnjo nepotrebne cerkve,
češ saj bo »vera« kar kmalu izginila.
V prvem delu knjige Neuničljivo upanje Kozar opisuje svojih
petinsedemdeset dni v samici lendavskih zaporov; v drugem
delu je dokumentarno podprta pripoved o dvajset let trajajočem križevem potu do nove cerkve.
Današnjemu romarju v premislek in v molitev nekaj utrinkov iz drugega dela Ovire na cilju.
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Ne tu ne tam
»Po dolgem času sem danes spet opravil sveto mašo. V kapeli pri zaprtih vratih. Samo Brigita je bila navzoča. Táko navodilo
sem dobil v Lendavi, ko so mi povedali, da v Odráncih ne morem
opravljati duhovniškega poklica.«
Kazni in zaplembe
V letu moje vrnitve v Odránce so kazni padale kakor toča.
Zaplemba prostovoljnih nabirkov, ker se niso zbirali od hiše do
hiše, temveč so jih župljani prinašali v župnišče.
Izrek o zaplembi vsega gradbenega materiala in na novo sezidanega župnišča. Z zaplembo župnišča je bilo zemljišče, na katerem je stalo, prepisano na splošno ljudsko imovino.
Vsak mesec je bilo treba vložiti prošnjo za dovoljenje nabiranja
v puščico. V njej je bil naveden znesek, ki se lahko uporabi v cerkvene namene; višek se mora oddati v fond na občino.
Potrditev v veri in upanju
Zdaj, ko naša samostojna župnija ni imela ničesar, ne cerkve,
ne zemljišča, smo želeli vsaj v duhovnem pogledu tako kot druge
župnije, sveto birmo.
Na dan birme je bilo izredno lepo. Oltar smo postavili ob šolsko steno, da so ljudje lahko vsi stali na cerkvenem prostoru ob
kapeli.
Škof dr. Deržečnik je začel pridigo: »Danes je birma v najlepši
cerkvi sveta. V najveličastnejši katedrali, saj je Bog sam razpel nad
nami to čudovito sinje nebo.«
Težka odločitev
Leta devetinštiridesetega je bilo ustanovljeno Ciril-Metodijsko
društvo slovenskih duhovnikov. Na prošnjo, da bi smel učiti verouk, sem dobil odgovor, da mi ni dovoljeno, ker se nisem vključil
v CMD. V začetku šestdesetih let sem dobil namig, da bom dobil
gradbeno dovoljenje, če se včlanim. Ves teden je trajal strašni notranji boj in moj molk so vzeli za negativen.
Zasilna cerkev
Zgodilo se je. Neki dobri človek v Mariboru je v vročem poletju,
ko tudi politične sile nekoliko zadremajo, našo vlogo ugodno rešil
in nas dvanajstega julija obvestil, da ObLO gradnji ne nasprotuje
in čez dober mesec smo iz Lendave dobili gradbeno dovoljenje za
leseno cerkev.
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Blagoslovitev cerkve je bila dvanajstega avgusta enainpetdesetega leta. Pred slovesnostjo sta prišla dva iz notranje uprave in
prepovedala mlaje in vence zunaj cerkve, procesija okoli cerkve
strogo prepovedana. Komaj so dovolili, da posvetitelj mora okrog
cerkve, da jo pokropi; svečarji ne smejo biti v procesiji. Svečarji
kovaškega in čevljarskega ceha pa so že ves teden čistili in loščili
svoje svečnike, da se je bliskalo od njih, zdaj pa naj pri procesiji ne bi sodelovali. Dosegel sem, da so lahko svetili vsaj pri maši.
Ko pa se je posvetitelj napotil iz cerkve, da jo pokropi zunaj, so se
napotili za njim tako samoumevno, kakor da niso nikoli slišali za
prepoved.

Blizu cilja
Leta 1960 smo ponovno zaprosili za gradbeno dovoljenje.
Osemnajst let hodim od urada do urada, od pisarne do pisarne,
od enega šefa do drugega, trkam na nešteta vrata in pritiskam
na toliko kljuk.
Gradbeno dovoljenje je podpisal profesor Milan Pajk, o katerem smo šele po njegovi smrti brali sledeče: V šestdesetih letih
je moral prof. Milan Pajk ponovno zapustiti odgovorno delovno
mesto v republiškem sekretariatu za industrijo in gradbeništvo
SRS, kjer mu niso »verjeli«, da je izdal gradbeno dovoljenje za
novo cerkev v Odráncih v Prekmurju po vseh tedaj veljavnih predpisih. (Delo, 17. 1. 1990).
Naj ga dobri Bog nagradi kot deveto žrtev pri naši cerkvi!
Sredi oktobra 1964 smo začeli z delom.
Nesreča
Delo je zopet steklo v dobrem in vedrem razpoloženju, saj je sijalo božajoče marčno sonce. Bil sem že v delovni obleki, kakor pač
vsak delovni dan, ko sem upravljal dvigalo. Ko sem šel mimo kuhinje, so me ustavile ženske, naj pogledam njihovo delo. Ustavil sem
se za dve, tri minute in v tem času bi prišel na vrh k svojemu dvigalu.
Tedaj pa se mi je zazdelo, da so se zamajala tla in nastal je hrup
in trušč, kakor da se svet podira pod mojimi nogami; ženske so
zavreščale. Cerkev se podira.
Skočil sem proti glavnemu vhodu in videl samo veliko praznino
tam, kjer so bili prej odri; na tleh pa ogromni kupi opeke, pomešanimi z malto, z zlomljenimi deskami in drogovi. Število žrtev je
bilo osem, družinski očetje in triletni fantek s teto. Dnevi in noči
po nesreči so strašni. Po pogrebu so na moj vzdih:«Kaj bomo pa
sedaj?«, odgovorili:« Ne moremo odnehati, nadaljevali bomo.«
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Upanje se uresničuje
Jesen je, peti november sedeminšestdesetega leta. Vsa naša
vas je v pričakovanju. Blagoslovitev cerkve je opravil škof dr. Maksimiljan Držečnik. Po maši je prenesel Najsvetejše iz stare cerkve
v novo. Spredaj pred cerkvijo je spomenik ponesrečenim s tolažilnim svetopisemskim napisom: NJIHOV ODHOD 14.3.1966 JE
VELJAL ZA NESREČO. ONI PA SO V MIRU.
Naj bo zapisana še misel Vilka Novaka v uvodu knjige Neuničljivo upanje: »Zanamci ne bodo mogli razumeti, kako prozorno zlobno in neutemeljeno so skušali onemogočiti nastanek
nove umetnine iz Plečnikove šole – oplemenitene z umetnostjo
Staneta Kregarja – ki se je pridružila Plečnikovi cerkvi v Bogojini in desetim romanskim ter gotskim cerkvam v Prekmurju, od
Túrnišča čez vso Goričko do
Martjánec na Ravénskem, ki so
nastale v »mračnem, zaostalem
srednjem veku brez ovir«, v srednjem veku, v katerem je živela tudi božja pot k sv. Jakobu v
Kompostelo.
V premišljevanju o preskušanem življenju neupogljivega župnika Lojzeta Kozarja st.
in vernikov župnije Svete Trojice, ki so želeli svojo cerkev,
nadaljujemo romanje proti
reki Muri.
Vmes si zapojmo znano prekmursko ljudsko pesem:
Fsi so venci veili,
samo moj zeleni.
Al ga gjes zaleivljen,
svoimi skuzami.
Če bi moja skuza
spadnola na kamen.
Kamen bi se rasklao,
na dvouje, na trouje.
Zapustimo cerkev v Odráncih, prečkamo glavno cesto, nadaljujemo po Mladinski ulici, čez potok Črnec, kjer zavijemo
levo do mlina in ob potoku do asfaltne ceste. Zavijemo desno do križišča z več cestami, gremo naravnost (ne desno in
ne po levih dveh cestah) mimo vrtnarije na levi strani ceste v
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Gornji Bistrici. Na križišču zavijemo levo. Po 150 m pri oznaki
za Brod na Muri desno in po makadamski cesti skozi gozd do
reke Mure.

Reka Mura je, kot pravijo domačini, vedno razmejevala, a ne
ločevala.
Tu nas čaka Tinekov brod na Muri. Ko sem na zemljevidu
pri kraju Gornja Bistrica zagledala narisan splav – brod na reki
Muri, mi je zaigralo srce. Še nikoli se nisem peljala z brodom.
Brod je izjemen izum, ki izkorišča tok reke. Zapet je na jekleno vrv med oba rečna bregova. V vodi sta dva čolna imenovana kumpa, povezana s hlodi in ograjo. Brodar s krmilom
(krman) usmeri kumpa prečno na rečni tok in brod se začne
oddaljevati od rečnega brega. Premika se naprej, prek škripca
polzi na jekleni vrvi. Za povratek krmar usmeri krman v nasprotni smeri in brod se vrača. Kadar brod ne vozi, je pripet z močnimi verigami ob rampo (šamrli).
Brodarji so bili vedno Prekmurci, prevažali so poljske pridelke, les, saj so se njive in gozdovi razprostirali ob obeh bregovih
reke Mure. Na razglednici Tinekov brod je zapisano: Mürski san
falout, ob Müjri moja düjša je doma…
Prvi most je bil postavljen šele leta 1922 v Doklevžovju. Ker
je bilo mesto za brod dobro izbrano, so kasneje tam gradili
mostove.
Nekoč so bili nekaj vsakdanjega tudi mlini na Muri. Z Jožefinskega vojaškega zemljevida Slovenije (1763-1787) je razvidnih 69 mlinov, novejši viri jih naštevajo 96. Mlini so izginjali
zaradi visoke Mure, požarov, še več pa zaradi industrializacije.
Ostaja še Babičev mlin v Veržeju, ki je bil še leta 1818 celoten
na kumpih v reki. Sedanji lastniki Babiči so ga kupili leta1912;
po nezgodah in požarih so ga z veliko zavzetosti usposobili, da
mlinska kolesa še vedno žene Mura.
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Tako imenovani Murski logi so območje poplavnega gozda
od Veržeja navzdol, dolgi do 10 km in široki 500 do 2000 m in
so pomembna preletna postaja ptic; posebej štorkelj. Pri kraju
Mota, kjer poteka Jakobova pot, je med rečnimi rokavi še naraven rezervat sivih čapelj.

Predno se prepeljemo v Prlekijo in se poslovimo od Prekmurja, se spomnimo na svetniškega kandidata in mučenca,
župnika Danijela Halasa. Rodil se je leta 1908 v Črenšovcih, bogoslovje je končal v Mariboru, bil v več župnijah kaplan in leta
1939 imenovan za prvega župnika v novo nastali župniji Velika
Polana. Ko so leta 1941 Prekmurje okupirali Madžari, so župnika Halasa zaprli za osem mesecev. Po zaporu se je vrnil v Veliko Polano, kjer je bil do svoje mučeniške smrti. Dne16. marca
1945 so ga na poti iz Lendave zajeli komunisti, ga po mučenju
ustrelili in vrgli truplo v Muro, kjer ga je čez tri dni našel mlinar.
Njegov grob je v Veliki Polani. Med romanjem molimo za njegovo beatifikacijo, mučenca za vero.
Po smrti Lojzeta Kozarja je župnik v župniji Svete Trojice v
Odrancih njegov nečak Lojze Kozar ml., ki je opisal življenje
božjega služabnika Danijela Halasa v knjižici Najlepši klas. Priporočamo, da si jo preberete pred romanjem po Jakobovi poti.
Ne pozabimo, da nas in naše potomce tudi prekmurski duhovnik Jožef Klekl, kot blaženi Anton Martin Slomšek v pesmi
Naš mater‘ni jezik, opominjata na materin jezik, na slovenščino. Prepogosto se vriva v pogovorni jezik, v šole in podjetja
angleščina. Naj mi romarji ne zamerijo še na eno opozorilo za
slovenski jezik. Akademik Drago Jančar je sodeloval na okrogli mizi Slovenske matice, 7. decembra 2015 s prispevkom Bo
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slovenščina še naš jezik? Ko pravimo, da romamo in molimo za
domovino, se dovolj zavedamo vprašanja, ki ga je izpostavil
akademik Drago Jančar? Nekaj utrinkov iz njegovega razmišljanja. »Prepiri okrog slovenščine v javnosti so se mi po večini
zdeli nekako drobnjakarski: problem tujih blagovnih znamk, butastih domačih iznajdb za podjetja z angleškimi imeni, kretensko
prevedenih navodil za uporabo tehničnih izdelkov ali jezikovno
popačenih reklamnih tiskov.
Veliko znanstvenih del je napisanih in objavljenih v angleščini,
na vrsti fakultet v Sloveniji potekajo predavanja tujih profesorjev
izključno v angleščini. Od visoke znanosti se uporaba angleščine
preko univerze pomika tudi v srednje in celo osnovne šole. Učitelji to spodbujajo, ker to krepi njihovo znanje tujega jezika. Da ob
tem, kot lahko slišimo na vsakem koraku, »krepava« znanje domačega jezika, jih ne zanima.
Vprašanje je torej: kako daleč bo šlo? Ali se nam ne dogaja podoben proces, kakršen se je začel pred leti na Nizozemskem, kjer
se je nizozemščina pomaknila v književnost in zasebno rabo, posli
in vse bolj tudi učenje pa se dogajajo v angleščini. Enak proces
so začutili na Švedskem in so se mu v tej deželi začeli z jezikovno politiko odločno upirati. Podobne debate je slišati v Franciji in
Nemčiji.
»Kdor ponižuje se sam, podlaga je tujčevi peti«, je dejal že
Koseski.
V trenutku, ko se jezik iz nacionalnega pomakne v manjšinskega, četudi znotraj svoje nacije, ni več nacije, je le nekakšna upravna enota.
Poznam problem Ircev in irščine, Kataloncev in katalonščine,
Bretoncev in Furlanov, ki si vsi prizadevajo, da bi prišli v tako dober položaj, kot ga imamo danes Slovenci.«
Ko sva leta 1999 romala po Jakobovi poti v Španiji, sva ponosno razlagala, da imamo svojo državo Slovenijo. Ker je niso
poznali, so naju gledali z nejevero. Šele ko sva jim povedala, da
imamo svoj lastni jezik, slovenščino, in svojo kulturo, sva zaznala v njihovih očeh, da nama verjamejo, da imamo tudi svojo državo. Zato, dragi romarji, je naša dolžnost, da vsak dan, ne samo
na romarski poti, naredimo vse, da ohranimo slovenščino.
Z zatonom Kocljeve kneževine v 9. stoletju se je končala
samostojnost Slovencev; pripadali smo nemškemu in ogrskemu kraljestvu in tisoč let čakali na samostojnost, na državo
Slovenijo.
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V hvalo in čast vsemogočnemu Bogu, njegovi materi Mariji
in vsem nebeščanom ter za blagor naše duše. Jaz, brat Gabrijel
iz Rattenberga in brat Primož iz Kamnika, sva se iz samostana v
Ormožu odpravila na romanje k božjemu grobu v Jeruzalem. Iz
Ormoža sva odšla na velikonočni ponedeljek leta 1527. 16. maja
sva prišla v frančiškanski samostan svetega Frančiška vinogradnika v Benetkah. Tam sva morala čakati več tednov, da so pripravili romarsko ladjo… Kapitan je za odhod določil 16. julij…
Z Rodosa smo se v božjem imenu podali na majhno ladjo in na
dan sv. Lovrencija (10. avgust) v času popoldanske malice naskrivaj odpluli. Od takrat pa vse do 15. avgusta, dneva vnebohoda
naše ljube gospe, je divjalo strašno neurje, da nismo videli ne
neba ne vode. Ves ta čas zato nismo mogli jesti nobene kuhane
hrane; hranili smo se le s prepečencem in vinom. Ves čas smo se
tudi bali, da nas bodo napadli morski roparji ter nas pobili ali pa
bo prišlo nad nas še hujše neurje, ki bo prevrnilo ladjico oziroma
jo odneslo na neznan otok ali kopno, tam pa bomo umrli. V stiski smo na pomoč klicali Boga. Kdor ne mara moliti, naj gre na
morje, kajti tam se bo zagotovo naučil molit. Na dan vnebovzetja
naše ljube Gospe smo v času popoldanske malice zagledali Sveto
deželo. Pogled nas je razveselil in osvežil. Veselo smo pozdravili
Sveto deželo, kot je to v navadi med romarji. Nato smo jokali in
peli od veselja, da smo s pomočjo Boga ušli toliko nevarnostim
morja in sovražnikov – njegovi milosti smo peli hvalo na vse večne čase…
Jeruzalem, kraljevo in sveto mesto, ki je s polno hvale večkrat
zapisano v svetih spisih… Kmalu za mestnimi vrati se pride do
templja Svetega groba. Ob poti je hiša, v kateri je bil rojen Janez
Evangelist. S hriba Sion je po isti poti le streljaj oddaljena cerkev,
na mestu katere je dal Herod Antipa obglaviti sv. Jakoba. Danes
je tu samostan krščanske ločine jakobitov, ki jih vodi vrhovni škof.
V samostanski cerkvi je na levi strani za vhodom še sedaj vidno
mesto, na katerem je bil obglavljen sveti Jakob in kjer je odpustek
dvanajst let. Le za pol lučaja kamna naprej je kraj, na katerem se
je Kristus po vstajenju trikrat prikazal Mariji; z njo govoril, jo pozdravil ter ji poljubil roke in noge. Tukaj je dvanajstletni odpustek
in dvanajst postov…
Iz Ormoža v Jeruzalem, 1527, iz Popotnega poročila brata
Gabrijela iz Rattenberga, frančiškana ormoškega samostana, ki
se je s samostanskim bratom iz Kamnika odpravil na romanje v
Sveto deželo, Anno Domini 1527. Rokopis iz začetka 16. stoletja je prevedel in priredil Sašo Radovanovič.
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