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VODNIK PO SLOVENSKI JAKOBOVI POTI

PRAKTIČNI NAPOTKI
KDAJ NA POT?
»V aprilu, ko blag dež prodre z višin
skoz marčno rušo vse do korenin,
takrat gre romar, pot pod noge vzame,
k obalam tujim, onstran rek, morja,
k svetnikom znanim svetih dežela.
Tja na sveti kraj poroma tisti,
kdor bolan si upa iskat k mučencu
blaženemu upa.«
Geoffrey Chaucer, Canteburyjske zgodbe, 14. stoletje

Te vrstice vedno znova navdihnejo, da bi kar pot pod noge
vzeli, kajne? Seveda. Najlepše je spomladi v maju in jeseni v
septembru; poleti je vroče, pozimi mraz in tudi oznake se ne
vidijo. A zadnje čase zime niso več tako zasnežene, pomladi
so kar malce preveč deževne, poleti je dan daljši in jeseni odet
v barve. Torej vsak letni čas je primeren, vreme ni in sme biti
ovira za božjepotnika. Ker je slovenska Jakobova pot krajša in
tako rekoč doma, bo odločitev lažja. Svoje dni pa so prav okoli
Jakobovega šli na božjo pot.
Jakobovo pot smo do sedaj že večkrat prehodili, ko smo jo
raziskovali, na dnevnih društvenih romanjih, v skupinah od
hrvaške meje do Ljubljane, od Ljubljane do Trsta; večkrat že v
skupini od hrvaške meje do Trsta, pogosto smo se na pot podali sami za dan, dva ali več dni skupaj. Sprva po neoznačeni
poti. Lansko jesen sta se dva romarja, zakonca, prvič podala
sama po označeni poti in letos jih je že več, ki se na pot podajajo sami ali s prijatelji, kot na španski camino.
Za vse, ki so še v službah priporočamo, da se že v začetku
leta odločite, da boste del svojega dopusta preživeli tako, da
boste hodili po slovenski Jakobovi poti. In to sami, s prijatelji, z
družino, lahko s šolskimi in predšolskimi otroci, saj se dnevne
razdalje lahko prilagodijo malim nožicam, ki pa so zelo vzdržljive, če jih znamo pritegniti. Če si želite, lahko tudi izpeljete.
Najvažnejše je, da si vzamete dovolj časa, časa za hojo, za pot.
Slovenska Jakobova pot je ravno dovolj dolga, da se lahko posvetite samemu sebi, da se ukvarjate s svojimi mislimi, idejami,
željami, težnjami, težavami. Misli se zbistrijo. Včasih kdo pravi,
a kar sam, da bi se odpravil na pot. Da. Najlepše je iti sam. Saj
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nisi sam, na poti srečaš ljudi, domačine in na tej poti se srečaš s
seboj in s teboj je ves čas Gospod, ki te spremlja in čuva.
Dolžina Jakobove poti je okoli 300 kilometrov. Ko smo hodili
kot skupina ali kot posamezniki, smo rabili navadno devet dni;
če bi si želeli več ogledovati in zmerneje hoditi, bi bilo primerneje imeti dvanajst dni. Čeprav je število kilometrov pravzaprav le tretjina kilometrov camina frances, je potrebo biti fizično in psihično pripravljen na vsakodnevne kilometre. Komposteljski romarji, ki so že prehodili španski camino in slovensko
Jakobovo pot, pravijo, da je slovenska lepša, a napornejša. Več
je hribčkov in dolin, gre čez tri gore, čez tri dole… Število dni
oziroma število prehojene poti na dan mnogokrat narekuje
razpoložljivost prenočišč. V začetku jih je bilo malo, zdaj jih je
ob poti že več, in če bomo dosti hodili, jih bo še več, kot v Španiji. Vsako leto jih je bilo več.

PRIPRAVA ZA ROMANJE
»Kteri če romar biti
Svetega Jakoba,
More take šolne imeti
Lepo po romarsko,
Ko je sveti Jakob nosil,
Kda je v Galicijo šel.
Preljubi sveti Jakob,
Prosi Boga za nas,
O Marija, vsmili se krez nas!
Kteri če romar biti
Svetega Jakoba,
More take hlače imeti
Lepo po romarsko,
Ko jih je sveti Jakob nosil,
Da je v Galicijo šel.
Kteri če romar biti
Svetega Jakoba,
More tako srajco imeti,
Lepo po romarsko,
Ko jo je sveti Jakob nosil,
Ko je v Galicijo šel.
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Kteri če romar biti
Svetega Jakoba,
More tak telovnik imeti
Lepo po romarsko,
Ko ga je sveti Jakob nosil,
Ko je v Galicijo šel.

Kteri če romar biti
Svetega Jakoba
More tako palico imeti
Lepo po romarsko,
Ko jo je sveti Jakob imel,
Ko je v Galicijo šel.«

Romar svetega Jakoba Komposteljskega, ljudska pesem iz Frama,
Štrekelj, SNP I, številka 37

V tej ljudski pesmi iz Frama je vse, kar potrebuje romar. Tako
preprosto je to bilo včasih. Zdaj smo razvajeni, športna oprema je vsako leto lažja, a tudi dražja, nekateri čevlji so že vzmeteni, še malo pa bodo gojzarji kar sami šli…
Glede na 31- dnevne izkušnje peš romanja po Španiji in
večdnevne po slovenski Jakobovi poti še nekaj priporočil.
Najvažnejše je priporočilo, naj ima nahrbtnik le 10 % vaše
teže. Nič ne vzemite za vsak slučaj in vse dobro pretehtajte in
stehtajte! Nahrbtnik naj ne bo premajhen, da vam ne bo treba
obešati stvari izven njega, ravno tako naj ne bo prevelik, da
ne bo skušnjav za nepotrebne stvari. Da bodo oblačila suha,
priporočamo nahrbtnik s pelerino.
Vsa garderoba naj bo iz lahkega materiala, ki oddaja vlago
in se hitro suši.

Oblačila:
spodnjih hlač, troje pohodnih majic s kratkimi rokavi,
smučarsko perilo za mraz in spanje
zzpohodno srajco, lahek volnen pulover ali flis, nepremočljiv
anorak,
zzdvoje dolgih hlač, ki jih z zadrgo lahko ločimo v kratke,
zzdva para pohodnih in par navadnih bombažnih nogavic,
zzširokokrajni, po možnosti vodoodporni klobuk, glede na čas
romanja tudi volneno kapo in rokavice, trak za lase, rutko,
zložljiv dežnik, ki ščiti pred soncem in dežjem; nekateri se
raje odločijo za pelerine, nekateri pa za zložljiv dežnik,
zzspalna vreča in armoflex, razen, če menite, da boste uspeli
priti vsak dan do prenočišč, kjer nudijo posteljnino; uporabimo ju lahko tudi pri počitkih na poti, sredi narave.
zztroje
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Obutev:

zzuhojeni

gojzarji ali superge, poleti sandali (te-wa) z vibram
podplati, da se preobujemo, da se noga spočije ali v primeru
žuljev,

Na večdnevnem romanju, ker upamo, da bo Jakobova pot
postala kot španski camino, da jo bomo prehodili naenkrat ali
vsaj samo v dveh delih, se mora romar pripraviti na vsakodnevno pranje. Res, da bo pri nas to malo težje, dokler ne bo tudi pri
nas tako poskrbljeno kot za romarje v Španiji v romarskih zavetiščih. A že v teh letih, ko smo raziskovali slovensko Jakobovo
pot, se stvari izboljšujejo.

Osebna higiena:
za tuširanje uporabimo tudi za pranje, manjša zobna
pasta in krtačka, brivski pribor, krema za telo in poleti proti
soncu. Ne pozabite ušesne čepke, če boste na skupnih leži
ščih, vlažilne in papirne robčke. Namesto brisače se dobro
obnese bombažna plenica, ki se hitro suši in je lahko še zaščita pred soncem.

zzmilo

Zdravila:

zztista, ki jih redno jemljete, krema za utrujene noge, gel, ki ga

uporabljajo športniki ob poškodbah, razkužilo, šivanka s sukancem, z njo romarji prebodejo žulj in napeljejo nitko skozi
žulj, da tekočina izteka, da se žulj posuši. Včasih je dobro, da
si občutljivejše dele nog zavarujemo že predhodno z obliži.
Nadalje elastični povoj, varnostne sponke, tablete proti bolečinam in šumeče tablete Mg, Ca in C vitamin; priporočljiva
je tudi zaščita proti klopom in pikom žuželk.
Vedno imejte s seboj vrečke za hrano, mokro perilo in smeti.

Dokumenti:
izkaznica, zdravstvena izkaznica,
zzromarski potni list – credencial, s katerim se izkaže, da je bila
Jakobova pot prehojena. Društvo prijateljev poti svetega
Jakoba izdaja romarske potne liste in na koncu izda tudi potrdilo o opravljeni Jakobovi poti. V romarskem listu naj bo
vsak dan pečat kraja, kjer je romar prenočil, ali pečat kraja,
kjer je tisti dan hodil. Pečate je mogoče dobiti v župnijskih
uradih, samostanih, prenočiščih ob poti, turističnih uradih,
zzosebna
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gasilskih društvih, vse dokler ne bodo izdelani posebni pečati Jakobove poti.
Pohodne palice so pravzaprav obvezne, da prihranimo kolena še za starejša leta; lahko je tudi samo palica, urezana v
bližnjem gozdu, ali kompostelska palica z bučko in školjko.

Prenočišča
Zaradi sprememb pri podatkih, kje je možno prenočevati,
dobiti hrano, zdravila, smo se odločili, da bomo te podatke
objavili sproti na spletnih straneh Jakobove poti v Sloveniji na
naslovu: www.jakobova-pot.si.

OZNAČITEV SLOVENSKE JAKOBOVE POTI
Oznake na Jakobovi poti:
smerna tabla

školjka
naravnost

levo

desno

rumena puščica
mala

velika

Tudi slovenska Jakobova pot je označena z rumenimi puščicami, tako kot Jakobova pot v Španiji. Podlaga za puščice
so izdelane šablone v dveh velikostih, tako, da romar takoj
prepozna puščico, ki označuje slovensko Jakobovo pot. Kjer
je možno, je pot dodatno označena z rumeno kovinsko Jakobovo školjko z napisom JAKOBOVA POT. Nameščene so navadno na drevesih, hišah, kozolcih, drogovih, tam, kjer so lastniki
gozdov, hiš, gospodarskih poslopij dali soglasja za namestitev.
Dvajset občin, preko katerih je speljana slovenska Jakobova
pot, smo z vlogami zaprosili za dovoljenje označitve poti na
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II. KOSTANJEVICA – HRUŠICA

27,6 km

Kostanjevica - Male Vodenice - Dolenjski Lurd - Pleterje
13,3 km, 4 ure
Pred Kostanjevico je spomenik izumitelja ladijskega vijaka
Josipa Reslja. Stanoval je v Pleterjih in bil prvi diplomirani gozdar na Slovenskem; kartiral je celoten kompleks Krakovskega
gozda. Del gozda je zdaj zaščiten kot pragozd.
Kostanjevica je najmanjše in eno najstarejših slovenskih
mest, ki stoji na umetnem otoku, ki ga obliva Krka in jo čuvata
sveti Jakob in sveti Miklavž. Prvič je omenjena 1220 kot sedež
župnije. Mestne pravice so ji leta 1252 podelili koroški vojvode
Spanheimski, ki so tu imeli oporišče na stari kranjsko-hrvaški
meji, na gradu Landestrost. Župnijska cerkev svetega Jakoba je
iz 13. stoletja in je najstarejša ohranjena stavba v mestu. V kasneje barokizirani stavbi je ohranjena ladja z dvema romanskima portaloma. Kostanjevica je vključena v romansko kulturno
pot, ki teče čez več evropskih držav. Staro mestno jedro ima dve
vzporedni ulici: Veliki in Mali plac. Na Velikem placu je najstarejša posvetna stavba iz šestnajstega stoletja, v dvorcu, je zdaj
Lamutova galerija. V gotski cerkvi sv. Miklavža, prvič omenjeni
leta 1581 leta, je poslikava gotsko križnorebrastega obokanega prezbiterija, delo prezgodaj umrlega slikarja domačina Jožeta Gorjupa. Mimo cerkve sv. Miklavža zavijemo nazaj po Malem placu. Ob cesti so nanizane prenovljene hiše. V eni izmed
njih je živela dolgoletna prijateljica arhitekta Jožeta Plečnika,

Romanski portal v cerkvi sv. Jakoba v Kostanjevici
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lekarnarica Emilija Fon. Mali plac se konča pred župnijsko cerkvijo svetega Jakoba.
Na zunanji steni je freska sv. Krištofa iz leta 1350. Ker smo
romarji in popotniki, še nekaj besed o svetem Krištofu.
Legenda pripoveduje, da se je sveti Krištof pred krstom za
pokoro po puščavnikovem naročilu nastanil ob deroči reki kot
brodar. Neke noči se mu prikaže Jezus kot otrok s prošnjo, naj
ga ponese čez reko. Krištof vstane, si dene otroka (Jezusa) na
ramo, vzame drog in gre čez reko. Sredi reke glasno razmišlja,
da je otrok težji, kot da nosi na rami cel svet. Otrok - Jezus mu
odvrne, da nosi več kot svet, nosi tistega, ki ga je ustvaril – Jezusa Kristusa. Krištofu ukaže, naj zasadi svoj drog v zemljo, ki
bo kot dokaz, da ga je res nosil, ozelenel, in odide. Drugi dan je
drog ozelenel in zacvetel. Zaradi te legende je Krištof zavetnik
čolnarjev, splavarjev, romarjev in popotnikov, nosačev in voznikov, zavetnik umirajočih in eden izmed priprošnjikov v sili.
Njegova upodobitev je na mnogih cerkvah v Sloveniji. V srednjem veku je bilo med ljudstvom zelo razširjeno verovanje, da
vernik, ki bo zjutraj pobožno pogledal na svetnikovo podobo,
tisti dan ne bo umrl nenadne smrti. Tudi romarji se vsako jutro
priporočimo sv. Krištofu za srečno romanje. V Kostanjevici pred
fresko, drugič pa v mislih in molitvi.
Pot nadaljujemo od cerkve sv. Jakoba po Velikem Placu,
mimo Lamutove galerije in cerkve sv. Miklavža čez lesen, zaščiten most čez Krko. Nadaljujemo po cesti, ki vodi proti Kostanjeviški jami mimo pokopališča po makadamski cesti čez
mostiček do ceste Orehovec - Kostanjevica. Tu zavijemo desno
do kostanjeviškega samostana.
V samostanu je galerija s stalno razstavo priznanih slovenskih slikarjev in kiparjev in zbirko evropskih slikarjev od 17. do
19. stoletja, ki so jo podarili pleterski menihi. Naj nam ne bo žal
časa za arhitekturno lepoto samostana in samostanske cerkve.
V bližini je kostanjeviška jama nad izvirom Studene, ki se je leta
1937 ob povodnji razkrila sama, ko se je ob nalivu odprl vhod
v podzemlje. Raziskanih je skoraj 1000 m rovov. Seveda si jo
lahko ogledamo poleti, ko je odprta vsak dan, če se odločimo,
da bo naše romanje daljše za kak dan ali pa če je ta etapa samostojen enodnevni sprehod.
Od samostana gremo čez cesto po travniški stezi ob potoku
navzgor. V začetku nas spremljajo tudi oznake Trdinove poti,
dokler nas rumena puščica ne usmeri po Jakobovi poti proti božjepotni cerkvici Marije Tolažnice na Malih Vodenicah z

Kje so tiste stezice_vodnik JP 2013.indd 30

4.9.2013 21:32:43

-

o

a
t
j
a
,
u
i
e
k
.
a
,
o
d

,
z
o

o
l
.
a
d
o
,
-

u
,
z

KOSTANJEVICA – HRUŠICA

31

dobro ohranjenim zgodnjegotskim prezbiterijem. Pot je speljana skozi gozd mimo razpadajoče hiše in navzgor čez travnike; nadaljujemo mimo vinogradov do cerkvice. Vmes prečkamo asfaltno cesto, ki pelje k vasema Grič in Ivanjše.
Pri stari Marijini cerkvi
bomo resnično in celostno
doživeli Kostanjevico, dvostolpno Marijino cerkev na
Slinovicah in kostanjeviški
klošter, še sedaj povsem
osamljen, kot so za cistercijanske samostane nekoč
terjala redovna določila. Z
dr. Marijanom Zadnikarjem
lahko vzkliknemo: »Kako
lepa je naša domovina! Ne samo na Gorenjskem okrog Francetove domačije in bližnjega soseda sv. Marka, tudi spodnja Dolenjska s Kostanjevico in njeno čudovito okolico pa s kloštrom,
je od tu, z Vodenic prava 'podoba' raja«.
Tu se je izpolnila skrita želja, da bi romarji nekje na poti
našli kako znamenje, ki bi
označevalo, da je gre tu Jakobova pot. Na vhodni stopnici
v cerkev je Jakobova školjka,
vdolbena v kamen. Na pravi
poti smo, smo se razveselili.
Od cerkve v Malih Vodenicah se spustimo nazaj na asfaltno
cesto, zavijemo levo in gremo po asfaltni cesti naprej do vasi
Velike Vodenice. Tu se lahko ustavimo pri kapelici, posvečeni
sveti Marjeti in se ji priporočimo, da nam pomaga premagati
zlo, tako kot ga je ona v podobi zmaja. Nato sledimo naprej
po cesti puščicam vse do vasi Ržišče in cerkve sv. Marije Magdalene.
Ime vasi sem si zapomnila iz prvega romanja po Jakobovi
poti od hrvaške meje do Ljubljane. Naj bo ta pripoved za popestritev. Silno me je vleklo, da bi šla po sledeh Jakobove poti,
a prepričana sem bila, da se bom sredi dolenjskih gozdov zagotovo izgubila. Na romanju od Vrhnike do Logatca sem ujela
Marjanov stavek: »Če letos ne bo nič s Kompostelo, bom vzel
nahrbtnik in šel po Jakobovi poti.« »Me vzameš s seboj?« »Zakaj pa ne?« Pridružila sta se še Vinko in njegov prijatelj Jože. Ves
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dan me je skrbelo,
kje bomo spali. Že v
Podbočju sem skromno pripomnila, da
je gospod župnik
dejal, da tu lahko
prenočimo. V Kostanjevici sem povedala, da je tu dobra gostilna s prenočišči pri
Žolnirju. Fantje so se Pot ob Krki
pogovarjali le o vasi Ržišče in kapelici pod vasjo, o dolenjskem
Lurdu, kjer da bi tudi lahko prespali. Pohlevno in vdana v božjo
voljo, sem hodila naprej. Bilo je aprila in ves dan je deževalo.
Na Ržišču pri cerkvici svete Marije Magdalene je že zazvonilo
'avemarijo', mračilo se je in mrzlo je zapihalo. Marjan in Vinko
sta le povedala, da je v bližini bife. Ko smo čakali na čaj, sem
se odločila. Vprašala sem domačega fanta, ki je stregel, če bi
lahko kar tu, na ploščicah prespali. Vprašal je starša. Utrujena in premočena sem se zasmilila gospodinji in gospodarju:
»Gospa je vsa mokra, saj je ne moremo pustiti, da bi spala na
mrzlem.« Gostoljubno so nam odstopili novo dnevno sobo.
Fanta (Jože je moral v službo) sta mi odstopila kavč, njima pa
je gospa pogrnila preprogo po tleh in dodala še svoja poročna posteljna pregrinjala. Premočeno obleko nam je posušila v
toplo zakurjeni kopalnici. Sama sem sladko spala, Vinko pa je
štel, kolikokrat je Marjan ponoči pil izvirsko vodo Zalo. Zjutraj
nam je gospodinja pripravila pravi zajtrk; jajca z ocvirki, čaj in
kavo. Počutili smo se kot v raju. Naj povem, da je bilo ime bifeja
»Rajski kotiček«, ki žal zdaj ne deluje več. Dragi romarji, zaradi
takih čudovitih trenutkov je romanje po Jakobovi poti nepozabno doživetje.
Pod lipo pri cerkvi svete Marije Magdalene poiščemo kolovoz, ki pelje ob njivi, mimo sadnega drevja in gremo desno do
znamenja s križem in mimo njega v gozd. Tu moramo biti pozorni na puščice na drevju. Če ne sledimo puščicam, pridemo
naravnost po kolovozu v vas Veliki ban. Od tu se tudi pride v
Pleterje, toda kapelica lurške Matere božje, do katere pelje Jakobova pot, bo, žal, za nami.
Nekaj metrov za razpelom nas puščice usmerijo desno
navzdol skozi gozd; na koncu gozdne poti zavijemo levo do
prenovljenega kozolca. Ob kozolcu je za žejne popotnike
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vodovodna pipa. Pot nadaljujemo po kolovozu, dokler nas puščice ne usmerijo spet skozi gozd navzdol, do Rakovnika, do izletniške kmetije Novi Lurd. Mimo hiše zavijemo levo po stezi in
že zagledamo kapelico in zaslišimo šumenje studenca, ki včasih tudi presahne. Pred nami je dolenjski Lurd pri Šentjerneju,
imenovan tudi Novi Lurd.
Slovenci zelo radi romamo na božjo pot v Lurd, kjer se je
1858 Marija kot lepa gospa prikazala revni deklici Bernardki.
Le kako so prišli Dolenjci do Novega Lurda? Leta 1908 je ljubljanski škof Anton Bonaventura Jeglič priporočil, naj verniki
slovesno praznujejo zlati jubilej Marijinih praznovanj v Lurdu.
V Šentjerneju je bil v tistem času kaplan Leopold Kolbezen,
doma iz Črnomlja. Sam je takole opisal svojo odločitev, ki pomeni začetek božjepotništva v Novem Lurdu: »Prav na praznik
Marijinih prikazovanj v Lurdu, 11. februarja 1908, sem bil poklican k bolniku v vas Rakovnik pod Gorjanci. Vas leži ob stezi, ki
vodi iz Kostanjevice v samostan Pleterje. Pot me je peljala pred
vasjo mimo skalne votline, izpod katere je žuborel bister studenček med gosto zaraščenim skalovjem. Prostor se mi je zdel
popolnoma podoben onemu pri lurški votlini na masabielskem skalovju v Pirinejih na Francoskem. Takoj mi šine v glavo:
Kaj, ko bi na teh skalah dali postaviti za lurški jubilej kip Brezmadežne? Primernejšega mesta bi človek res ne mogel najti
za to. Čez nekaj dni sem svojo misel razložil kartuzijanskemu
patru Brunu s pleterskega samostana. Pater Bruno je mojo namero zelo pohvalil in me vprašal, ako imam že tudi kip lurške
Matere božje. Povem mu, da ga nameravam kupiti oziroma
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naročiti. Takrat me redovnik povabi v kartuzijo… Našla sva
podobo, ki še danes stoji na skali v Novem Lurdu. Ko so bili leta
1902 kartuzijani pregnani iz Francije, so se naselili v starodavni
kartuziji v Pleterjih. S seboj so prinesli tudi kip Lurške Marije, ki
je bil nameščen v njihovem generalatu v mestu Grenoble. Jubilejna lurška proslava je bila 29. junija 1908 pred votlino pri vasi
Rakovnik pod Gorjanci. Kronist pravi, da se je pri slovesnosti
tu zbralo 7000 vernikov. Ljudje so odslej zelo radi romali sem.
Marsikdo se odžeja ob studencu, ki izvira pri votlini in spominja
na čudežni studenček iz Lurda (včasih tudi presahne). Tudi Jakobovi romarji se priporočimo lurški Materi božji.
Osveženi s studenčnico se povzpnemo po stezi, po kateri smo
se spustili nazaj do kolovoza, kjer nam puščice pokažejo smer v
desno. Na desni strani je ograda za srnjad; na koncu tega kolovoza ne gremo ne levo ne desno, temveč gremo navzgor proti
travniku. Takoj zavijemo desno po stari, še komaj vidni stezi ob
gozdu in nato ob meji z grmičevjem navzgor in med hišami v
vas Mali Ban, kjer zavijemo desno, da pridemo do asfaltne ceste.
Po njej krenemo levo, pred seboj zagledamo kozolec s pritrjeno
rumeno Jakobovo školjko. Spustimo se po asfaltni cesti, za ovinkom se nam razkrije pogled na samostan Pleterje in Pleterski
hrib. Pot nadaljujejmo in pridemo do ceste, ki vodi na Javorovico, najvišje ležečo vas na Gorjancih. Zavijemo desno in hodimo
po cesti, dokler nas puščice ne usmerijo levo na kolovoz. Prihajamo v območje, kjer nas pleterski menihi prosijo, da spoštujemo mir, ki vlada tu naokrog. Ob tabli gremo desno naprej. Pred
zidanico, kriti s slamnato streho, stoji stara kapelica posvečeni
Materi božji, ki vabi popotnika k razmišljajoči molitvi. Še spust
med vinogradi do poti, ki se vije ob samostanskem zidu; vmes
se lahko iz pipe, ki je napeljana za popotnike iz zidu, odžejamo.
Zavijemo ob samostanskem zidu in pridemo na cesto, ki nas pripelje do gotske cerkvice Svete Trojice.
Priči preteklosti
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Pleterje – Mihovo – Dolenji Suhadol – Hrušica
14,3 km, 4 ure 30 min
Kartuzijanski red je leta 1084 ustanovil sveti Bruno, ki je prijatelje vabil v samoto: »Koliko koristi in božanske radosti prinaša
ljubiteljem samota in molk v puščavi, vedo le tisti, ki ju poznajo
iz lastne izkušnje«. Prvi samostan je bil v Franciji v alpski dolini v
Chartreusu. V Sloveniji so bile štiri kartuzije: v Žičah, v Jurkloštru,
v Bistri in v Pleterju, ki edina še živi. Pravijo, da je kartuzija 'pojoča cerkev v samoti'. Menihi med tednom živijo, delajo, molijo
v samoti, srečujejo se ob nedeljah in praznikih, so odmaknjeni
od sveta, ločeni od vseh, solidarni z vsemi. Tudi samotna hoja
po naravi, po romarski poti prinaša romarju božanske radosti in
je pravzaprav odmaknjen od sveta, a v mislih povezan z vsemi.
Pogled s
Pleterskega hriba
na samostan

Pletersko kartuzijo je leta 1407 ustanovil celjski grof Herman
II. zato, da bi beli menihi molili zanj in je tam tudi pokopan.
Celjski grofje so povezani s Kompostelo, saj je Hermanov vnuk
Ulrik II. Celjski romal v Kompostelo. To je zapisano v listini, najdeni v španskem arhivu.
Takole v slovenskem prevodu piše v kroniki kastiljskih kraljev:
»…Iz Astudilla je šel kralj za veliko noč v Amusco in tja je prišel
neki velik nemški gospod, nečak cesarja Sigismunda, in sicer grof
Celjski; ta je bil 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 zelo hvaležen za darilo, 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 prav 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; imel bi se za zelo počaščenega, če
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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 poslal; ukazal je, naj z vso naglico izdelajo
pet ogrlic z zlato ribjo lusko in naredili so jih zelo dobro. Poslal jih
je po 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 pa nista hotela
ničesar vzeti. In grof je ostal tam dvajset dni, kralj in kraljica pa sta
mu prirejala zelo velike slovestnosti; in tako je od tam odšel, da bi
opravil svoje potovanje v Santiago…«
V letu 1595 je bil
samostan razpuščen,
a je kartuzijanski red
ponovno pozidal samostan leta 1899.
Gotska cerkev Svete
Trojice,
posvečena
leta 1420, je najbolje
ohranjena kartuzijska
cerkev v Evropi. Za
trenutek se usedimo, Kopija skledice, romarski spominek
prisluhnimo enogla- kastiljskega kralja celjskemu grofu Ulriku II,
snemu petju gregor- prva polovica 15. stol., Knežji dvor, Celje
janskih koralov, hvalnic in molitev kartuzijanskih menihov, kar nas bo umirilo in
napolnilo z nesluteno močjo vere. Pred samostanom je urejen
muzej na prostem z gospodarskimi poslopji in kmečko hišo.
Iz Pleterij gremo nazaj po isti poti do asfaltne ceste in zavijemo po njej levo, navzgor čez hrib Stražnik in vas Vratno. Vas je
razpotegnjena; a hoja po asfaltu bo lažja, saj nas ob poti pozdravljajo nizke lesene hišice in zidanice, pomniki starih časov.
Pri prvem cestnem odcepu gremo levo in nato naravnost po
cesti, dokler ne pridemo do novega razcepa. Pred nami je opuščena hiša. Prečkamo cesto in mimo poslopja čez sadovnjak
zavijemo v gozd in po stezi sledimo puščicam. Kmalu zavijemo
levo navzdol in se po strmo vijugasti stezi spustimo do potoka
Kobila. Ker na potoku ni brvi, bodimo pozorni na gladino vode,
ker moramo potok prebresti oziroma preskočiti po kamnih. Paziti moramo tudi na rahlo zamočvirjeni desni breg. A bodimo
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mirni saj pot ni speljana v neznano. Jakobova pot se tu prekriva s Trdinovo potjo,
označeno s Knafeljčevimi planinskimi
markacijami z rdeče-belim krogom.
Onstran potoka je kolovoz slabši; spočetka sledi toku potoka, nato pa se obrne
strmo navzgor in doseže sadovnjake tik
pod vasjo Mihovo. Pri prvi hiši zavijemo
desno na vaško cesto in do kapelice. Pri vaškem vodnjaku se lahko osvežimo. Sledimo
markacijam mimo idiličnih lesenih, s slamo Tudi tako se pride
kritih hiš; 200 m naprej zavijemo ob gozdu čez potok
desno. Odpre se pogled na Tolsti vrh, s cerkvijo sv. Roka. Pred nami je razpotegnjena vas Cerov log. Pri hišni
številki 106 zavijemo levo na pot, ki vodi med vinogradi, dokler
nas puščice ne usmerijo na kolovoz navzdol v dolino in v gozd,
skozi katerega pridemo do gradu Prežek.
Grad Prežek se prvič omenja sredi 13. stoletja. Zgrajen je bil
kot obrambna trdnjava proti vpadom v Krško dolino. Leta 1511
so Auerspergi zgradili nov grad, ker je bil stari zrušen ob potresu. V začetku 19. stoletja je grad kupil Andrej Smole, kjer sta
ga obiskovala dobra prijatelja pesnika France Prešeren in Anastazij Grün. V spomin si prikličimo vsaj del Prešernove pesmi V
spomin Andreja Smoleta:
»Mogla umreti ni stara Sibila,
da so prinesli ji z doma prsti;
ena se tebi je želja spolnila:
v zemlji domači da truplo leži.«
Z gradu Prežek se spustimo po asfaltni cesti v dolino, do ceste, ki desno pelje v Kiro. Mi zavijemo levo, mimo športnega
igrišča. Na planinskem smerokazu, z napisi dolžine poti na Gorjance, je tudi školjka, ki kaže, da vodi Jakobova pot po asfaltni
cesti desno, čez mostiček. Asfaltno cesto zapustimo sredi klanca
kmalu za mostičkom, pri smerokazu z napisom Jakobova pot.
Po kolovozu med travniki pridemo do grmovja, zavijemo desno
in ob grmovju navzgor do gozda. Zavijemo levo na gozdno pot
in po njej pridemo do asfaltne ceste. Zavijemo desno na cesto, ki
je speljana skozi gozd. Na koncu gozda skrenemo s ceste levo in
po stari cesti; mimo konjske ograde pridemo na drugo asfaltno
cesto, zavijemo levo na cesto. Desno je grad Vrhovo.
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Grad Vrhovo je bil sezidan v prvi polovici 16. stoletja na
ostankih gradu iz 14. stoletja, ki se je imenoval Fraiehofen Turn,
o tem govori ledinsko ime Stari marof. Leta 1687 se je v grajski
kapeli drugič poročil zgodovinar Janez Vajkard Valvasor. Proti
koncu 19. stoletja je postal lastnik Ivan Kozler, ki je speljal potok Kamnišček po umetni strugi, da je poganjal grajski mlinček. Pri tem je nastala optična prevara in zdelo se je, kakor da
teče potok navzgor (Trdina, Kozlerjev vodotoč).
»Dihajoč voljni dolenjski zrak, sprehajoč se po pisanih poljih,
zelenih lokah in senčnatih gajih, sem dobil novo moč v otrpljene ude, sveti mir v zbegano dušo, trdno zdravje v trpeče srce«
pravi pisatelj Janez Trdina. To čutimo tudi šentjakobski romarji
V bližini Jakobove poti je v Gracarjevem turnu pisatelj Trdina
pri prijatelju graščaku pobratimu Dragotinu Rudežu zbiral in
napisal Bajke in povesti o Gorjancih. V gradu, ki je sedaj last
družine Schöpl, je spominska Trdinova soba. Nad grajskimi
vrati je spominska plošča Dragotinu Rudežu in Janezu Trdini.
Podgorci so nabriti; če se jih vpraša, koliko je do naslednje
vasi, ti kaj hitro odgovore: »Če boš hitreje hodil, boš prej tam.«
Možakar v gostilni, ko je zagledal popotnika, pa je dejal:
»Nihče ni tako premaknjen, da ne bi ničesar vedel in noben ni
tako pameten, da bi vse vedel.«
Nadaljujemo po tej cesti naravnost naprej do križišča, na
vrhu klanca. Tu zavijemo strogo levo, mimo oreha s pritrjeno
školjko do domačije Tolsti vrh 5 in mimo kozolca naravnost v
gozd.
Po gozdni poti sledimo puščicam na drevesih, najprej peljejo naravnost, kasneje pa nas usmerijo na desno, na ožjo stezo,
ki nas mimo čebelnjaka in prvih hiš pripelje na asfaltno cesto.
Levo se pride v Gorenji Suhadol in Gabrje; mi zavijemo desno
v središče vasi Dolenji Suhadol.
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Pred vaško kapelico zavijemo levo na makadamsko cesto, ki
pelje do Velikih Brusnic. Gremo naravnost, dokler na levi strani
ne opazimo ograje, na kateri so nalepke z Jakobovo školjko,
ki nam kažejo pot navzdol. Ko je ravnega dela ograje konec,
zavijemo desno. Včasih je bila tu steza, zato se tako kot domačini spustimo tik ob škarpi navzdol, mimo počitniških hišic, čez
dovozno pot navzdol mimo telefonskega droga do kolovoza,
ki nas med njivami pripelje do ozke asfaltne ceste, ki pelje v Velike Brusnice. Ves čas za nami vidimo daljnovod. Prečkamo cesto in gremo po omejku med njivami proti vodnemu zajetju in
spet po kolovozu do asfaltne ceste Velike Brusnice - Gabrje. Ko
smo na asfaltni cesti, zavijemo po njej levo in hodimo po njej
do oznake oziroma školjke na drevesu ob desni strani ceste.
Skrenemo s ceste desno na poljsko pot, ki teče ob gozdu. Na
prvem razpotju zavijemo levo med njivama in pri drugem razpotju gremo desno. Puščice nas bodo vodile po gozdni poti.

Pod Gorjanci

Ko smo tu prvič raziskovali, je bilo tako zaraščeno, da smo ta
del poti označili kot prehod skozi 'tunel'. Ko smo se prebili čez
'tunel' iz robidovja in srobota, se je pot razširila. In zdaj je tu
korak sproščujoč, ves čas je prijetna senca.
Tik pred koncem gozda pridemo na kolovoz, zavijemo levo
in že smo izven gozda. Pred seboj zagledamo vas Hrušico. Zavijemo desno navzdol ob robu njive oziroma travnika, domačini vedo povedati, da so tu vedno hodili, zdaj pa pot ni več tako
izhojena. Mimo lesene kočice pridemo do hiše na desni strani
poti, kjer na robniku zagledamo puščico, ki nas pelje naprej po
široki poti v vas Hrušica. Zavijemo desno in že smo pri cerkvi
svetega Jakoba.
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1429, november, 1., brez imenovanja kraja
Zadolžno in zastavno pismo celjskega grofa Ulrika II. za 32.000
ogrskih zlatnikov, ki si jih je pri očetu Frideriku (II.) izposodil za
pokritje stroškov svojega »viteškega potovanja«; Friderik si je del
posojenega denarja prej sposodil na različnih krajih. Ulrik se obvezuje, da bo denar vrnil do prihodnjega praznika sv. Mihaela (29.
septembra 1430), poravnavo dolga pa jamči z zastavo vseh svojih
in materinih posesti. (Prečrkoval iz gotice dr. Andrej Nered).
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