
 

PEŠ ROMANJE - TRI FARE 

od sobote 1.8. do četrtka 6.8.2020 

 

Tri Fare leţijo v naselju Rosalnice pri Metliki. 

Romarski kompleks se odlikuje po treh gotskih 

cerkvah, stisnjenih znotraj pokopališkega obzidja. 

Naša romarska skupina se je tja odpravila peš v 

soboto prvega avgusta, romali smo šest dni. V 

Smrečju sta nas prvi dan počakala Fanči in Ciril, 

nam pripravila prigrizek, ogledali pa smo si tudi 

cerkvico Marijinega vnebovzetja. Od Podlipe do 

Smrečja in nazaj vodi romarska pot, del poti smo 

tudi mi prehodili. Ta dan smo si ogledali še cerkev 

v Podlipi in cerkev Sv,Trojice v Vnanjih Goricah. 

Noč smo prespali v Ašičevem domu, gospod 

Drago se je zelo potrudil, da smo se prijetno 

počutili. Dan je bil vroč in soparen, naslednji štirje 

dnevi so bili ali oblačni ali megleni in deţevni. Pot 

čez Ljubljansko barje sprva ne vzbudi posebnega 

zanimanja. Močvirske ravnice,travniki, njive, jarki 

in pesem ptic, pa so se vsaj mene dotaknile. Le 

nadleţni komarji, pa nam niso bili najbolj všeč. 

Drugo noč smo prespali na Kureščku. Na 

njegovem vrhu se nahaja romarska cerkev 

Sv.Marije. To je edina cerkev na Slovenskem, ki je 

posvečena kraljici miru. Škoda, ker je ob prihodu 

močno deţevalo in maša ni bila na prostem. 

Cerkev v Velikih Laščah stoji na vzpetini med 

hišami, posvečena je Marijinem rojstvu. Gospod 

ţupnik nam je pustil odprta vrata, tako, da smo si 

cerkev lahko ogledali. Zelo zanimiva je bila tudi 

starodavna cerkvica sv.Urha v Maršičih. V njen je 

zanimivo prikazana Marija, ki ne sedi na prestolu, 

ampak na gričku, ki je poln roţ. V  majhni idilični 

vasici Rigelj pri Ortneku smo prespali tretjo noč. 

Vas sestavljata le dve domačiji. Na kmetiji imajo 

mini ţivalski vrt, gojijo damjake, jelene, lame. Po 

obilnem zajtrku smo pot nadaljevali skozi Ribnico 

do Kočevja. Ob 19.uri smo se udeleţili svete 

maše, tamkajšnji ţupnik pa nam je povedal veliko 

zanimivega o cerkvi in fari. Skozi kočevske 

gozdove vodi veliko poti, vendar se lahko hitro tudi 

izgubimo. Če pravemu Kočevarju povemo, da 

smo šli skozi Rajhenav, da smo videli petsto let 

staro kraljico Roga, Čermošnjiško jelko, prelepo 

jaso Resa, Ribnike, vam bo sigurno potrdil, da ste 

ali smo videli stvari, na katere so izredno ponosni. 

Vsak dan smo molili, zahvalili smo se dobrotnikom 

na poti, molili smo za zdravo pamet in primerno 

vreme. Zadnji dan nadaljujemo naše romanje do 

Semiča. Gospa Mateja nam je spekla pogačo za 

prijazno dobrodošlico v Belo Krajino. Ogledamo si 

še cerkev na Vinjem vrhu in izvir reke Krupe. Pred 

nami so bili še zadnji kilometri. Prehodili smo 

dolgo pot, nekje 160 km, večkrat je bila pot mokra 

in blatna. Stiski rok, objemi, ganjenost, tudi solze 

so pritekle ob prihodu na cilj. Sledila je še sveta 

maša in ogled cerkva. Mašo je vodil ţupnik Andrej 

Jemec s pomočjo kaplana Anţeta Cunka. Na 

večerji pri Mojci v Rosalnicah smo veselo zaključili 

romanje Romarskega društva ŠmaR Ţiri 2020. 
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Romarski blagoslov v cerkvi sv. Martina v Žireh 

 



 
Prvi dobrotnik že v Smrečju 

 

 
Cerkev  Marije v nebo vzete v Smrečju 

 
Po Velikolaški kulturni poti 

 

 
Gremo proti makadamu 

 

 
Vasica Maršici – tja gremo 



 
Cerkev sv. Urha v Maršici 

 

 
Notranjost cerkev sv. Urha v Maršici 

 

 
Domačija Oblak – Rigelj 

 
Proti Ribnici po stranskih poteh 

 

 
Proti Ribnici čez polje 

 



 
Cerkev sv. Štefana v Ribnici 

 

 
Cerkev sv. Fabjana in Boštjana v Kočevju 

 
Mogoče se pa bojimo medvedov 

 

 
Črmošnjiška jelka 



 
Proti Komarni vasi 

 

 
Večerja v Črmošnjicah 

 

 
Včasih so sušili klobase sedaj pa čevlje 

 

 
Cerkvica na obrobju Semiča 

 

 
Cerkev sv Trojice Vinji vrh 

 

 
Izvir reke Krupe 



 
Že čisto blizu Metlike 
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Notranjost cerkve na našem cilju 

 

 
In še gasilska slika na koncu 
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