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31. julij 

Po blagoslovu kaplana Anžeta v župnijski cerkvi, 

nas je 22 romarjev ob Sori krenilo proti Ledinici. 

Od tam smo se po cesti povzpeli na Mrzli vrh, od 

koder smo po delu Loške planinske poti odšli  na 

Kladje. Manjši počitek smo si privoščili ob kapelici 

na Bevkovem vrhu, da bi se malo razgledali po 

tem delu naše domovine, toda pogled nam je bolj 

segal v nebo, ki je postajalo vse temnejše. Zato 

smo odhiteli proti kmetiji Na Ravan, kjer so nam 

postregli s kavo in domačim sirom, ter čakali kdaj 

bo zunaj nastopil sodni dan. Na srečo tega ni bilo 

in smo lahko zopet nadaljevali v soncu. 

Kmalu po Kladju, sta nas pogostila Marko in 

Damjana in tako smo lažje obšli Škofje in preko 

Mrovljevega griča  nadaljevali do Robidnice. 

Nadaljevali smo po Slugovi dolini in se pri Slugu 

oskrbeli z vodo, ponudili pa so nam tudi kaj 

močnejšega. Med ostanki toče, ki je v večjih 

zaplatah ležala na poti, smo se povzpeli do 

blegoške koče, kjer smo prespali. 

 

1. avgust 

Po dobrem zajtrku smo se spustili na blegoško 

cesto. Njo smo zapustili na Črnem kalu, saj smo po 

najbližji poti odšli proti Javorjam. Nekateri so 

spotoma obiskali likovnika Petra Jovanoviča, ki 

nam je za spomin dal vsakemu eno od svojih 

voščilnic. Iz Javorji smo krenili proti Poklonu, kjer 

smo zopet stopili na blegoško cesto. Vmes smo bili 

zopet deležni dobrotnikov, tokrat sta nas gostila 

Martina in njen mož. Toda vreme je začelo kazati 

zobe, tako smo prvič in zadnjič vedrili na zadnji 

kmetiji iz Javorji proti Breznici, kjer smo imeli 

kosilo. Še večkrat bi lahko, toda nismo imeli kje. 

Dež je bolj ali manj lil vso pot, zagrmelo je pa 

samo dvakrat. Prvič se je posvetilo in počilo in 

tisti, ki so hodili prvi, so rekli, da so nedaleč stran 

strelo celo videli. Drugič je bilo bolj znosno.  

Po kosilu smo se čez Kobilo spustili v Loko, kjer 

nas je v kapucinskem samostanu prijazno sprejel 

naš rojak pater Pavel. Po maši nam je pripravil še 

nekaj dobrot in tako smo počasi pripravili svoja 

ležišča: ženske v posteljah v celicah, moški pa na 

tleh v nekdanjih prostorih banke Lon. 

 

2. avgust 

Po zajtrku in blagoslovu patra Pavla v samostanski 

kapeli, nas je Janez Urh vodil do Svetega duha, 

kjer smo bili deležni jutranje kave in prijaznih 

besed njihovega župnika, našega rojaka Francija 

Aliča. Ker je rahlo deževalo je Janez za 

nadaljavanje poti izmed treh pripravljenih variant 

izbral najbolj primerno. V Kranju smo si privoščili 

malico in brez deževne spremljave prišli v 

Preddvor, kjer se je nam pridružilo še sedem 

sožupljanov, ki so se pripeljali z avtobusom, s 

katerim smo se potem vsi skupaj odpeljali domov. 

Med njimi je bil tudi kaplan Anže, ki je po dokaj 

strmem vzponu do Svetega Jakoba, v tamkajšnji 

cerkvici daroval mašo. Po maši smo v planinski 

dom tik ob cerkvi šli še na Jakobovo pivo. Pri tem 

nas je presenetila soromarka Kristina, ki je bila 

prvič z nami in je pred kratkim praznovala okroglo 

obletnico in je zato poravnala ves račun. 

V dolino smo šli po cesti, si v Preddvoru privoščili 

večerjo in se zadovoljni vrnili z  

avtobusom domov. 

 

Franc Temelj 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Fotografije:  Janez Urh in Matjaž Oblak 


