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Otmar Črnilogar z vipavskimi planinci, . maj 960.
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Otmarjeva pot

V spomin Otmarju Črnilogarju
Redkokaterim je dano, da se s svojim delovanjem neizbrisno vtisnejo v spomin tako bližnji kot širši okolici. To
namreč zahteva ne samo nadarjenost in marljivost, temveč
tudi odprtost in močno osebnost. Pokojni Otmar Črnilogar
je poosebljal vse to in še več. Kot dolgoleten in karizmatičen
župnik se je usidral v duše svojih vernikov v Podragi, kot
izvrsten profesor in prevajalec Svetega pisma je postal znan
tudi širše v Sloveniji, ob vsem tem pa je pustil močan pečat
tudi v vipavskem planinstvu, saj je konec šestdesetih let minulega stoletja, po prihodu v Vipavsko dolino, kot navdušen
planinec na noge postavil tedaj opešano vipavsko planinsko
društvo.
Navedeno je botrovalo temu, da je med ljudmi, katerih
življenje je Otmar Črnilogar najbolj zaznamoval, sčasoma
vzklila želja, da spomin nanj obeležijo tudi v kakšni trajnejši,
oprijemljivejši obliki. Občina Vipava, ki je pred tem leta 2004
Otmarju Črnilogarju posmrtno podelila priznanje častnega
občana, je tako predlagala, da se izdela spomenik v njegov
spomin. Izdelavo spominskega obeležja je predlagal tudi koprski škof msgr. Metod Pirih, v vizitacijskem poročilu.
S ﬁnančno podporo Občine Vipava ter ob sodelovanju
krajevne skupnosti in župnije Podraga je bil ta projekt tudi
izveden. Ob prisotnosti koprskega pomožnega škofa dr. Jurija Bizjaka, slavnostnega govornika dr. Andreja Capudra,
prvega predsednika slovenskega parlamenta dr. Franceta
Bučarja, župana mag. Ivana Princesa, predsednika krajevne
skupnosti Iva Krušca, nekaterih bivših in sedanjih poslancev
državnega zbora in veliki množici Otmarjevih prijateljev so
pred župnijsko cerkvijo v soboto, 8. julija 2006 tudi uradno
odkrili in blagoslovili njegov doprsni kip, delo akademskega
kiparja Boštjana Putriha.
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Ob tej priložnosti je Župnija Podraga izdala tudi publikacijo z naslovom G. Otmar Črnilogar: duhovnik, profesor
latinščine in grščine ter ﬁlozoﬁje, prevajalec Svetega pisma,
ljubitelj gora in vsega stvarstva. Poleg tega so krajani Podrage
na predvečer odkritja spomenika na župnijskem dvorišču
pripravili kulturni večer oziroma recital v spomin na Otmarja Črnilogarja. Aprila leta 2007 je bil v Podragi organiziran tudi večer v spomin na Črnilogarja, na katerem je
svoje spomine na Otmarja predstavil urednik Novega glasu
v Gorici Jurij Paljk. Za glasbeni del večera je poskrbel mešani
pevski zbor Primorje iz Ajdovščine.
Vzporedno s tem pa so vipavski planinci ob pomoči župnij Podraga, Vrabče in Štjak začeli uresničevati Črnilogarjevo zamisel o postavitvi planinsko-romarske poti od Podrage
do Štjaka in nazaj, ki pelje mimo desetih cerkva. Te so: sv.
Urban pri Podragi, župnijska cerkev sv. Mohorja in Fortunata v Podragi, sv. Socerb nad Podrago, sv. Ana nad Razguri,
sv. Mati Božja na Taboru nad Vrabčami, sv. Martin v Grižah,
sv. Tomaž pri Stomažu, sv. Anton pri Mahničih, sv. Katarina
v Taboru na Bogem, sv. Jakob v Štjaku.
Zastavljanje oziroma trasiranje poti, ki je slonelo predvsem na zavzetem vipavskem planincu Danilu Naglostu, je
potekalo v letih 2004 in 2005. 24. februarja 2005 je vipavsko
planinsko društvo ob sodelovanju prej omenjenih treh župnij pripravilo prvi organizirani pohod po Otmarjevi poti,
ki se ga je udeležilo 3 pohodnikov romarjev. Za organizacijo pohoda je poskrbel Naglost, za duhovno plat pohoda
pa župnika Bogdan Vidmar in Bogomir Trošt. Že mesec
kasneje, 28. marca 2005, je Otmarjevo pot prehodila skupina 29 romarjev iz Društva prijateljev poti svetega Jakoba
– Otmarjeva pot namreč pelje tudi mimo cerkve sv. Jakoba v
Štjaku, mimo katere naj bi v prihodnosti potekala slovenska
Jakobova pot.
Leto kasneje, 25. februarja 2006, je potekal drugi redni
pohod, ki se ga je udeležilo 52 pohodnikov, 3. januarja 2007
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pa že tretji pohod po Otmarjevi poti. Čeprav je bila udeležba
že na prvih dveh pohodih zelo dobra, je tretji s 24 pohodniki presegel vsa pričakovanja. Takšna udeležba daje upanje,
da bo pohod po Otmarjevi poti postal tradicionalen in da
se bo s tem spomin na Otmarja Črnilogarja v zavesti širše
okolice ohranil čim dlje.
Prav v ta namen in obenem v pomoč vsem pohodnikom,
ki se bodo na pot podali sami, se je vipavsko planinsko društvo odločilo, da v letu 2007 ob 50-letnici Črnilogarjevega
mašniškega posvečenja in 40-letnici njegovega prihoda v
Podrago izda pričujoči vodnik po Otmarjevi poti. Njegovo
snovanje se je začelo v letu 2006, poleg opisa poti in zemljevida pa vsebuje tudi življenjepis Otmarja Črnilogarja, nekaj
njegovih anekdot in misli ter opise cerkva ob poti in njihovih
zavetnikov. Poleg tega namerava društvo Otmarjevo pot v
prihodnosti označiti z nekaj označbami na najbolj potrebnih križiščih; zaenkrat so nekateri odseki poti označeni le z
rumenimi črtami.
Na koncu velja izpostaviti, da je Otmarjeva pot, katere
delovno ime se je sprva glasilo Otmarjeva desetka, verjetno
najboljše možno obeležje v spomin Otmarju Črnilogarju.
Uresničuje namreč prav njegovo lastno, neuresničeno zamisel. Poleg tega združuje dve pomembni sestavini njegovega
življenja – vero in ljubezen do planinstva – ter obenem poteka po krajih, kjer je preživel največji del svojega dejavnega
življenja in za sabo pustil največji pečat.
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Otmar Črnilogar
93–999

Otmar Črnilogar se je rodil 5. novembra 93 v Šebreljah,
v preprosti kmečko-delavski družini. Oče je bil zidar, mati pa
je doma gospodinjila. Med štirimi otroki je bil prvorojenec.
V mašnika je bil posvečen 7. julija 957. Najprej je bil dve leti
župnik v župniji Marijino Celje (Lig nad Kanalom), nato pa
je septembra 959 prišel v Vipavo, kjer je bil osem let vikar,
ob župniku in dekanu Ignaciju Breitenbergerju. Leta 964 je
diplomiral iz klasične ﬁlologije na ljubljanski univerzi.
Iz Vipave se je nato preselil v le nekaj kilometrov oddaljeno župnijo Podraga, kjer je kot župnik deloval 32 let – od
leta 967 do smrti 27. aprila 999. Poleg tega da je bil duhovni
voditelj, vzgojitelj in katehet, je deloval tudi na materialnem
področju. Obnovil je podružnično cerkvico sv. Urbana, zavetnika vinogradnikov, preuredil je pokopališče in okolico
župnijske cerkve sv. Mohorja in Fortunata, vodil restavracijo
oltarjev v župnijski cerkvi ipd.

Pedagog in prevajalec Svetega pisma
Kot profesor grškega in latinskega jezika ter ﬁlozoﬁje je v
obdobju 959–998 poučeval na Srednji verski šoli v Vipavi
oziroma kasneje Škoﬁjski gimnaziji Vipava, med leti 977
in 994 pa je bil profesor latinščine na Teološki fakulteti v
Ljubljani.
Petnajst let je tudi prevajal Sveto pismo v skupini prevajalcev, ki je pripravila zadnji prevod iz originalnih jezikov
v slovenski jezik. Sam je prevajanje poimenoval »pretakanje
svetopisemskih besedil v materinščino«. Njegov jezik je bil
živ in sočen. Škof dr. Jurij Bizjak se spominja, kako ga je
Otmar spodbujal, naj išče ustrezne besede pri kmetih, gospodinjah, kovačih, v kleteh ... Prevajal je Knjigo modrosti,
—  —

Sirahovo knjigo in več pisem Nove zaveze. Njegova prevoda
Sirahove knjige in Knjige modrosti sta izšla v samostojni
knjigi. Poleg tega je že prej prevajal berila za Bogoslužni molitvenik in dokumente II. Vatikanskega cerkvenega zbora.
Sam je izjavil, da mu prevajanje Svetega pisma pomeni največje delo v njegovem življenju. Bil je ponosen, da opravlja
delo, ki so ga opravili že velikani, kakor so Trubar, Dalmatin,
Japelj in drugi. Zavedal se je odgovornosti, ki so mu jo zaupali predstojniki in Bog sam, ter svoje majhnosti na drugi
strani.
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Planinec
Med vipavskimi planinci bo Otmar Črnilogar za vedno
ostal zapisan kot nekdanji predsednik in duhovni vodja društva, ki je svojim planinskim prijateljem ne nazadnje zapustil
plezalno pot na Gradiško Turo. V času Črnilogarjevega prihoda v Vipavo leta 959 je bilo tukajšnje planinstvo v hudi
krizi. Ko je med službovanjem v vipavski srednji verski šoli
v gore večkrat peljal tudi gojence, so se takrat redki vipavski
planinci odločili, da ga poprosijo za pomoč. Tako je leta 967
Črnilogar – kljub temu da je bil duhovnik – postal predsednik vipavskega planinskega društva. K temu sta s svojo
moralno podporo in avtoriteto pripomogla tudi takratni
predsednik Planinske zveze Slovenije dr. Miha Potočnik in
urednik Planinskega vestnika Tine Orel.
Črnilogar je že na začetku svojega predsednikovanja, ko
mu je ob strani stal prenovljeni upravni odbor, organiziral
nekaj zelo uspešnih planinskih predavanj z diapozitivi, s
katerimi je oživel dogajanje v planinskih vrstah. Obenem
so se začeli organizirati množični planinski izleti v domače
in tuje gore ter planinska predavanja s povabljenimi gosti,
tako da je društvo kmalu štelo skoraj 300 članov. Vrhunec
Črnilogarjevega planinskega dela pa se je zgodil leta 969,
ko je skupaj z alpinistom Tonetom Sazonovom zasnoval plezalno smer, ki je nato ob marljivem delu takratnih članov
društva zrasla v zelo zahtevno zavarovano planinsko pot na
Gradiško Turo. Takrat je Črnilogar za svoje delo prejel tudi
srebrni častni znak PZS.
V letu 970 je Črnilogar vodenje društva zaupal mlajšim
generacijam, vendar pa je s svojim vzgojno-izobraževalnim
delom in vodenjem izletov v društvu deloval še dolga leta.
Tudi proti koncu svojega prehitro končanega življenja se je
še vedno rad udeleževal občnih zborov, pri čemer ga je najbolj razveselilo, če je videl, da ima društvo veliko mladih
članov. Ob 90-letnici društva v letu 993 je za svoje zaslužno
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planinsko delo prejel zlati častni znak PZS in postal častni
član vipavskega planinskega društva.

Druge funkcije
Član škoﬁjskega umetnostnega sveta. Imel je čut za likovno umetnost in tudi sam risal.
Tajnik Mohorjeve družbe v Celju (97–975).
Bil je sodelavec Goriške Mohorjeve družbe, ki je leta 999
izdala njegove duhovne vaje za duhovnike z naslovom Stati
in obstati. Te duhovne vaje je vodil leta 997 v ljubljanskem
bogoslovju, ko je že vedel za svojo težko bolezen. Sestavljal
jih je februarja 997 v bolnišnici na Golniku.

Še nekaj o značaju
Čeprav je bil profesor, obvladal več jezikov in prevajal
Božjo besedo, je bil Otmar Črnilogar preprost in dostopen
človek. Z vsakim človekom ne glede na stopnjo izobrazbe,
položaj v družbi in politično usmeritev se je rad pogovarjal
in mnogi so mu radi prisluhnili. Imel je tudi dar, da je svoje
znanje posredoval na preprost način, tako da so ga lahko
razumeli tudi neuki ljudje.
Tudi Črnilogar je sicer imel nekaj slabosti, grehov in napak. Upoštevati pa je potrebno tudi dejstvo, da vsak človek
stopa skozi različna obdobja življenja, da se skozi življenje
spreminja, dozoreva, na kakšnem področju pa morda tudi
nazaduje.
Ob vsem tem je zanimivo vprašanje, kaj je Otmarja gnalo, da se je ukvarjal s toliko stvarmi oziroma bil dejaven na
različnih področjih. Župnik Bogdan Vidmar je iz pogovorov
z njegovimi gimnazijskimi sošolci iz Pazina odkril, da je
sanjal, kako bo postal jezuit in šel kot misijonar v Indijo v
slovito mesto Kurseong pod Himalajo, 30 kilometrov oddaljeno od Darjeelinga, ki mu domačini pravijo Kharsang
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– »zemlja belih orhidej«. Mesto je znano po tem, da je v njem
nekaj časa bival Rabindranath Tagore in tu napisal nekatere
svoje pesmi. Poleg tega je mesto leta 885 obiskal Mark Twain,
tja je na duhovne vaje prišla tudi Mati Terezija. Tu so v jezuitskem verskem središču delovali tudi jezuiti iz Slovenije in
Hrvaške. Otmar Črnilogar si je še kot gimnazijec dopisoval
s p. Antejem Grgićem, ki ga je vabil v Indijo.
Tako se postavlja vprašanje, ali njegova dejavnost ne razodeva neke vrste nezadovoljstva. Zdi se, kot da s svojim
življenjem ni bil zadovoljen, kakor da je iskal »več«, hrepenel
po »neskončnosti«, kot da ni bil na pravem mestu, kot da se
je želel dvigati proti »vrhu«, a mu je bilo to onemogočeno.
Njegove sanje iz gimnazijskih let se niso uresničile. Ni šel v
Kurseong – njegov Kurseong je bila Slovenija; skozi okno ni
zrl Himalaje, ampak Nanos in cerkev sv. Hieronima, Goro,
Čaven in Vipavsko dolino. Tu je doživljal svoje vzpone in
padce.

Nekaj Otmarjevih misli in anekdot
V Vipavi je bilo, pred 34 leti. Šel sem v cerkev k večernicam, v talarju! Mlad sem še bil, pa sem po pločniku trikrat
poskočil; nakar me je čevljar Cek posvaril: »Gospod vikar,
vam se ne spodobi poskakovati v talarju po pločnikih!« Reč
sem premislil in od tedaj nisem več poskakoval po trških
pločnikih, čeprav so me pete še srbele. Zavedal sem se, da
se meni – ker sem zabeležen z »ordo sacerdotalis«, ker mi
je vidna »sphragis« – ne spregleda nobeno, čeprav nedolžno
poskakovanje po pločnikih (Otmar Črnilogar, Hvalite Gospoda, ker je dober, Mohorjeva založba, Celovec 994, str.
56–57).
Triletnega Mateja mamica ni in ni mogla spraviti v cerkev. Že pod zvonikom je začel vreščati in brcati. Ni bilo druge poti, kakor da sta z mamico šla domov. Nihče ni mogel
uganiti, odkod tak odpor do cerkve. Pa sem se, prav zato, da
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bi odkril vzrok tako čudnega odpora do cerkve, odpravil k
njima na dom. Toda glej! Brž ko sem odprl vrata v kuhinjo
in me je Matej zagledal, je zavreščal in pobegnil. Nakar sem
se z mamico pomenil. Povedala mi je, da se me Matej boji,
ker je prepričan, da sem jaz tisti hudobni mož, ki je tistega
pobiča (= Kristusa) mučil in pribil na križ. Da, deček je v
svoji otroški fantaziji sklepal po svoje, toda tako zelo prav,
kakor tega ni zmoglo ostalih 200 udeležencev pri maši, ki
so se sčasoma križanega Kristusa tako navadili, da jih ni
več nič bolj ganil kakor kepica sladoleda ali slabo vreme v
času košnje (Otmar Črnilogar, Hvalite Gospoda, ker je dober, Mohorjeva založba, Celovec 994, str. 20).
Pokojni Jože Bavčar iz Podrage je delal g. Otmarju sod.
Znano je bilo, da je Jože rad, ko mu kaj ni šlo prav, zaklel.
Mudilo se je zaradi trgatve, zato je g. Otmar prišel k njemu,
da bi hitreje dokončal sod. Počila je doga, a Jože ni mogel
zakleti, ker je Otmar stal zraven. Ko je Otmar videl, da Jožetu ne gre prav, mu je rekel: »Vi kar zakolnite, četudi sem
jaz zraven.« Jožeta pa so te besede podkurile: »Ne, če boste
farji komandirali, ne bom zaklel!« (ljudska, zapisal Bogdan
Vidmar, 24. junija 2006)
O materializmu: Delo, da je bistvo človeka ... Čim več
bom ustvarjal, tem bolj popoln človek bom. Vprašam se, kaj
sem bil torej, ko še nisem delal, kaj bom tedaj, ko ne bom
več delal, kaj so tisti, ki jim ni bilo dano, da bi delali (Otmar
Črnilogar, Tesnobnost iskanja resnice, v: Večeri verske poglobitve v Vipavi, marec 980).
O spovedi: Trije so kraji, kjer ni treba iskati nič dobrega:
sodišče, bolnišnica in spovednica. Pa so vsi ti trije kraji pomerjeni prav za človeka (Otmar Črnilogar, Hvalite Gospoda,
ker je dober, Mohorjeva založba, Celovec 994, str. 47).
Na vsem svetu je ni lažje stvari, kot je doseči Božje odpuščanje; Bog si bolj želi podeliti odpuščanje, kot si ga mi
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želimo doseči (Otmar Črnilogar, Hvalite Gospoda, ker je
dober, Mohorjeva založba, Celovec 994, str. 50).
O prevajanju Svetega pisma: Za štirinajst let so me vpregli v Sveto pismo in vsa ta leta sem se ga bal: v strahu sem
bil pred njegovim avtorjem – Bogom – in pred njegovim
bralcem – človekom. Obeh sem se bal. Takole sem umoval:
Ali mi bo uspelo Božjo govorico tako pretočiti v materin
jezik, da bo bralec izvedel natančno tisto, kar mu je njegov
Stvarnik in Odrešenik mislil povedati za popotnico.
O osamosvojitvi Slovenije: Da, Gospod, vsestransko si
poveličal in proslavil svoje ljudstvo. Nikoli in nikjer mu nisi
odrekel svoje pomoči (Mdr 9). Ker zgodovina slovenskega
naroda ni bila bogve kako drugačna kakor Izraelova, bi bila
taka molitev ravno pravšnja za slovenski praznik osamosvojitve: nikoli in nikjer slovenskemu narodu nisi odrekel
svoje pomoči (Otmar Črnilogar, Stati in obstati, Goriška
Mohorjeva družba, Gorica 999, str. 23–24).
O izkušnjah iz vojske: Pri vojakih nismo smeli imeti v
žepu roženkranca. Imeli pa smo deset prstov pa očetovo in
materino navado rožnega venca. Litanij ne, ker jih še nismo
znali na pamet. Rožni venec sem pa lahko tudi na straži
molil. Da, celo kleče v snegu za polnočnico v Nikšiću v Črni
gori na mrtvi straži (Otmar Črnilogar, Stati in obstati, Goriška Mohorjeva družba, Gorica 999, str. 28).
Planinsko obarvane: Planinec se mora namreč že zgodaj,
v rosnih letih »okužiti« s planinstvom, če misli tudi na starejša leta namesto v oštarijo zakoračiti v svež gorski zrak (Ob
90-letnici društva pod Gradiško Turo, 0. oktobra 993).
Prosim vas, bodite zvesti soncu, zeleni zemlji, tudi čarom
teme, posebno pa sebi. Amen (Zapis v planinskem zavetišču
pri Abramovih, 7. junija 998).
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Spomenik Otmarju Črnilogarju, delo kiparja Boštjana Putriha,
odkrit 8. julija 2006.
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Otmarjeva pot – opis
Otmarjeva pot poteka po malo znanem svetu med Zgornjo Vipavsko dolino in Krasom, ki se ga z vipavske strani do
roba imenuje Vipavski griči (z obilo vinogradov), na drugi
strani, obrnjeni proti Krasu, pa območje nosi ime Vrhe (od
Štjaka do Vrabč). Vrhe od osrednjega dela Krasa ločuje ozka
dolina, po kateri teče potok Raša.
Pot poteka mimo desetih cerkva v skupno treh župnijah.
To so po vrstnem redu cerkev sv. Urbana (pred Podrago),
cerkev sv. Mohorja in Fortunata (Podraga) in cerkev sv. Servula oziroma sv. Socerba (nad Podrago) v župniji Podraga,
cerkev sv. Ane (Razguri), cerkev sv. Matere Božje oziroma
Marijinega darovanja (Tabor) in cerkev sv. Martina (Griže)
v župniji Vrabče ter cerkev sv. Tomaža (Stomaž), cerkev sv.
Kancijana oziroma Antona (Mahniči), cerkev sv. Katarine
(Bogo) in cerkev sv. Jakoba (Štjak) v župniji Štjak.
Za pot je skupno potrebno okrog  ur hoje. Tehnično
je pot lahka, kondicijsko pa kar naporna. Lahka je, ker se
večinoma hodi po stezah in kolovozih, zahtevna pa zaradi
dolžine, saj je skupno okrog 25 kilometrov oziroma omenjenih  ur hoje. Po pojasnilih Društva prijateljev poti svetega
Jakoba je s tem Otmarjeva pot iz Podrage v Štjak dolga približno toliko, kot so dolgi dnevni odseki poti proti Komposteli oziroma t.i. Caminu.
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. Sv. Urban
Otmarjeva pot se začne pri cerkvici sv. Urbana na Dobradu (30 m nadmorske višine), ki stoji na polju pod vasjo
Podraga, tik ob potoku Močilnik. Do tja pridemo tako, da
približno na sredini magistralne ceste med Vipavo in Podnanosom zavijemo na lokalno cesto proti vasi Podraga. Okrog
200 metrov od odcepa stoji cerkev sv. Urbana, kjer je tudi
dovolj prostora za parkiranje.Na tej točki se začne pešpot.
Podružnična cerkev sv. Urbana na Dobradu
Cerkev sv. Urbana je bila sezidana okrog leta 758. Takrat
je bila kot nova kapela omenjena v ustanovni listini podraškega beneﬁciata. Prenovljena in blagoslovljena je bila leta
853 in ponovno v letu 974. Takrat je dobila namesto stare
kamnite strehe betonsko. Nekdaj je morala imeti zvončnico,
od nje pa je ostal na pročelju samo podstavek s križem.

Sv. Urban I., papež
God: 25. maja.
Bil je papež v letih 222–230 in je kot 7. vodja Cerkve nasledil Kalista I. Cerkev je vodil v času cesarja Aleksandra
Severa, ki je pod vplivom matere Mameje dal Judom posebne
pravice in potrpel s kristjani. To je bil tudi čas prvega protipapeža Hipolita: ta je prišel v spor s papežem Zeferinom in
naslednikom Kalistom. Hipolit je papežu Kalistu očital, da
je preveč popustljiv do vrnitve grešnikov v Cerkev. Razkol
je trajal v času papeža Urbana I. in še v času Urbanovega
naslednika Poncijana ter se končal šele s preganjanjem kristjanov v času cesarja Maksimina Tračana.
Zavetnik vinogradnikov. Vinogradniki se obračajo na sv.
Urbana, da bi vinograde obvaroval pred vsem hudim: slano,
pozebo, točo.
Upodobitve: v roki ima velik grozd.
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2. Sv. Mohor in Fortunat
Od sv. Urbana nadaljujemo po asfaltni cesti do Podrage,
ki stoji nad podraškimi polji. Podraga je znana po vinskih
kleteh in dobrem vinu. Nad vasjo stoji župnijska cerkev, posvečena sv. Mohorju in Fortunatu (79 m). Do nje hodimo
približno 30 minut.
Župnijska cerkev sv. Mohorja in Fortunata
Prvotna gotska cerkev je bila verjetno sezidana med 465
in 480. Iz tistega časa je prezbiterij, ki ima na vogelnikih
vklesane kamnoseške znake. Najstarejša letnica v cerkvi
– 587 – je na kropilniku, ki zdaj služi za krstni kamen. Kakor priča letnica na glavnem portalu, je bila cerkev okrog
leta 690 predelana, letnica 734 na gornjem oknu v severni
steni zakristije pa sporoča, kdaj je bila dozidana ali povečana
zakristija. V 9. stoletju, točneje leta 839, so cerkev razširili
in jo na novo opremili. Veliki oltar ima na hrbtu vrezano
letnico 840. Leta 854 so postavili zvonik oglejskega tipa
s kamnito čebulasto-piramidasto streho. Kamenje zanj je
sklesal kamnosek Matevž Guštin, po domače Celan iz Griž
na Vrheh, o katerem se je ohranilo še precej ustnega izročila
v Podragi in na Vrheh. Leta 882 je cerkev dobila nov kamnit
tlak, dve leti kasneje pa še kamnito ograjo. Pokopališče za
cerkvijo, sredi katerega je lep glavni križ s podobo Križanega, je bilo blagoslovljeno leta 850. Ne nazadnje velja še
omeniti, da je stranski oltar posvečen sv. Marjeti.

Sv. Mohor in Fortunat
God: 2. julija (prenos relikvij).
Mučenca. Po njiju se imenujejo knjižne založbe v Gorici,
Celju in Celovcu.
Zlata legenda: po tej legendi, ki je zgodovinsko nesprejemljiva, naj bi sv. Marko oznanjal vero v Ogleju, tam napisal
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evangelij, vodenje škoﬁje pa zaupal sv. Mohorju, ki ga je sv.
Peter posvetil v škofa.
Zgodovinska dejstva: V 3. ali 4. st. je v Ogleju zaradi vere
diakon Fortunat umrl mučeniške smrti. Škoﬁja Sirmium
(Sremska Mitrovica) se spominja svojih mučencev Hermogenesa in Fortunata, ki sta bila mučena za časa cesarja Dioklecijana leta 303 ali 304. Ugotovljeno je, da so njune kosti
prenesli v Oglej leta 408 ali 409.
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Sv. Marjeta Antiohijska
Imena: Marjeta, Margareta, Marina, Biserka.
God: 20. julija.
Devica in mučenka. Umrla je v 4. st. v Antiohiji, stara 5
let. Domnevajo, da je umrla v času preganjanja pod cesarjem
Dioklecijanom leta 307.
Spada med 4 priprošnjikov v stiski; je zavetnica kmetov,
nosečnic, arheologov.
Oče Edesima je bil poganski duhovnik v Antiohiji v Pizidiji. Marjetina lepota in ljubkost sta zvabili marsikaterega
snubca v očetovo hišo. Oče, ki jo je neizmerno ljubil, jo je
varoval kakor punčico svojega očesa. Dojilja pa jo je brez
njegove vednosti vzgajala v krščanski veri. Ker se ni hotela
odpovedati tej veri, jo je sam oče naznanil rimskemu upravitelju Olibriju, ki pa se je v Marjeto zaljubil in se hotel z
njo poročiti. Ker ga Marjeta ni uslišala, jo je vrgel v ječo in
mučil. Marjeto so slekli, jo šibali, ji trgali meso z železnimi
grebli s prsi in rok, jo žgali s plamenicami. Ponoči se je Marjeti prikazal hudič v obliki zmaja, ki se je ovil okoli njenega
telesa in jo hotel požreti. Ječo je obsijala močna svetloba,
v središču katere je bil bel golob. Marjeta je čez grozečega
zmaja naredila križ, in ta se je mrtev zgrudil na tla. Naslednji
dan so sv. Marjeto usmrtili. Pred smrtjo je Boga prosila za
milost, da bi bili vsi ljudje, ki se bodo v stiskah zatekali k
njej, uslišani.
Upodobitve: upodabljajo jo s smejočim obrazom, s premaganim zmajem ob nogah.
Izročilo: Ker je ob godu sv. Marjete rado vroče in treska,
so se ponekod bali na ta dan spravljati ali voziti seno, da ne
bi treščilo. Neurje naj bi bilo tisti zmaj, ki ga ima sv. Marjeta
na verigi in ga včasih spusti z nje.
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3. Sv. Socerb
Od župnijske cerkve sv. Mohorja in Fortunata nas pot
vodi nazaj v vas Podrago. Pri hiši št. 79 zavijemo levo rahlo
navkreber po asfaltu. Na koncu asfalta zavijemo levo in se
po kolovozu vzpenjamo proti cerkvi sv. Socerba nad Podrago
(555 m). Domačini ji pravijo »sv. Sәncirb«. Pot je označena z
rumeno puščico. Na poti imamo dve možnosti: ) do cerkve
pridemo po kolovozu; 2) po strmi stezi (rumene oznake).
Izpred cerkve sv. Servula na Svetem Socerbu je lep razgled
na Zgornjo Vipavsko dolino, nanoško planoto in Trnovski
gozd. Od župnijske cerkve v Podragi do sv. Socerba hodimo
približno 45 minut.
Podružnična cerkev sv. Socerba (Servula)
na Svetem Socerbu
Verjetno je bila ta cerkev zgrajena leta 642. 28. septembra
tega leta jo je namreč z oltarjem vred posvetil ljubljanski škof
Mihael Kummer de Kumberg, ki je sočasno posvetil tudi
bližnjo cerkev sv. Trojice v Pasjem repu nad Orehovico in
stranski oltar v cerkvi sv. Kozme in Damijana v Podbrjah.
Dobrih sto let kasneje je bila cerkev podaljšana, kot lahkosklepamo po napisu na prekladi levega okna v pročelju: I [7]
P : N : C : P I. 4 3. Kaj pomenijo te začetnice, ni znano.
Cerkev z obokanim prezbiterijem je imela strmo skrilnato streho iz sivega ﬂišnega peščenjaka. Na pročelju je stala zidana zvončnica s tremi linami, kakršne še vidimo na bližnjih
vrhovskih cerkvah sv. Ane in sv. Tomaža. V sedemdesetih
letih 9. stoletja jo je podrla burja, s propadajočo cerkvijo
vred pa je bila obnovljena leta 900. Kasneje je bila spet prepuščena nemili usodi in od leta 947, ko se je vdrla streha, se
v njej ni več maševalo.
Pobudo za ponovno obnovo cerkve je dal msgr. Anton
Štrancar, župnik v Podnanosu, ki je po Otmarjevi smrti
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upravljal tudi Podrago. Znano je, da je poleg tega, da je bil
dober veroučitelj, pedagog in pastroralist, bil uspešen tudi v
»betonski pastorali«, saj je v času župnikovanja v Podnanosu
obnovil štiri cerkve, ki so bile v ruševinah: sv. Hieronima na
Nanosu, sv. Miklava nad Gradiščem, sv. Trojico nad Orehovico in sv. Marijo Magdaleno v Otoščah. Zagnani g. Tone je
začel tudi z obnovo sv. Socerba nad Podrago, saj je z mladimi
iz Podrage očistil ruševine, spodbudil gradnjo poti za dovoz
itn. Zadnjih nekaj let farani župnije Podraga sicer počasi,
a temeljito in z veliko požrtvovalnostjo posebno nekaterih
častilcev sv. Socerba obnavljajo cerkev. Tako je bila v letu
2006 ponovno pokrita, v začetku leta 2007 je dobila omet,
okna in vrata, v prihodnje pa bosta urejen tlak in ponovno
postavljen oltar. Po tem bo cerkev ponovno blagoslovljena
oziroma posvečena (opomba župnika Bogdana Vidmarja).

Sv. Socerb
God: 24. maja.
Legenda pravi, da je bil sv. Socerb po rodu iz Trsta. Oče
Eulogij in mati Klemencija sta bila kristjana. Sv. Socerb je
bil mladenič izredno lepega videza, a še lepši v duši. Že kot
otrok je živel zelo pobožno. Pri dvanajstih letih je zaslišal
Božji glas, ki ga je vabil v samoto. Zapustil je starše in odšel
iz mesta. Zatočišče je našel v naravni jami, v pečini, na vrhu
katere je pozneje grof Petazzi dal zgraditi grad, ki je dobil
ime po svetniku. Socerb je živel v tej jami eno leto in devet
mesecev, ko mu je Božji glas naročil, naj se vrne v očetovo
hišo. Pot mu je prekrižala ogromna kača, vendar jo je v hipu
premagal z znamenjem svetega križa. Po mestu so se širile
govorice o tem, kako je sv. Socerb premagal kačo. Ljudem
je pomagal z ozdravitvami, nekemu dečku je izgnal hudiča.
Bogati gospe Fulgenciji je ozdravil sina, zato je vsa njena
družina sprejela krščansko vero. Gotove smrti je rešil zidarja
Didima, na katerega se je porušil zid in se je zdelo, da mu ni
več pomoči. Ob njegovih čudežih so se spreobrnili mnogi.
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Srednjeveška legenda pravi, da je sv. Socerb pretrpel mučeniško smrt v času rimskega cesarja Numerijana 24. maja
leta 283. V Trstu je bila takrat oblast poverjena Junilu, ki je
izpolnjeval stroge cesarjeve zakone, s katerimi je preganjal
Cerkev. Junil je svojemu namestniku Ataulfu ukazal, naj sv.
Socerba privede pred sodišče. Sv. Socerb je pred sodiščem
zatrjeval, da čudeži niso v njegovi, ampak v Kristusovi moči.
Junil je pobesnel in ga dal bičati. Med bičanjem je sv. Socerb
molil, kar je Junila še bolj razjezilo, tako da je ukazal Socerba
mučiti na najbolj zverinske načine: dal ga je na natezalnico,
polivali so ga z vrelim oljem, ga obešali, potopili v urin. Toda
svetnik v svoji gorečnosti ni čutil bolečin, vrelo olje mu ni
povzročilo opeklin, urin pa se je spremenil v prijetno dišeči
balzam, ki je opajal vse prisotne, ki so začeli vzklikati: »Velika je moč krščanskega Boga!« Junil si je v besu grizel ustnice,
zmanjkalo mu je novih idej za mučenje. Končno se je odločil,
da lepega mladeniča obglavi.
Upodobitve: s kačo ali zmajem pod nogami.
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4. Sv. Ana
Od cerkve sv. Socerba na Svetem Socerbu nas pot vodi po
makadamski cesti do sv. Ane (562 m) nad vasjo Razguri. Ko
pridemo do asfaltne ceste, zavijemo levo in po 300 metrih
dosežemo cerkev sv. Ane. Odtod se nam odpre lep razgled
na kraško planoto. Od sv. Socerba do sv. Ane je približno 30
minut hoje.
Podružnična cerkev sv. Ane nad Razguri
O tej cerkvi se malo ve. Je tipična primorska cerkev 7.
stoletja, s tristransko zaključenim prezbiterijem, zvončnico
s tremi linami in vhodno lopo. Nekdaj je bila vsa pokrita
s skrilami sivega ﬂišnega peščenjaka kakor nekatere druge
okoliške cerkve, zdaj so skrile samo še na prezbiteriju. Edina
letnica – 847 na prekladi portala – nam daje vedeti, da je
bila tudi ta cerkev prezidana sredi 9. stoletja.

Sv. Ana
Mati preblažene Device, torej Jezusova babica. Oba z možem Joahimom sta bila kraljevega – Davidovega rodu.
God: 26. julija, »Anin dan«.
K sv. Ani se zatekajo dekleta, da bi dobile dobre može,
neveste za srečen zakon, nosečnice za srečen porod, nerodovitne žene, da bi dobile otroka.
Ana je simbol materinstva, Joahim očetovstva; Joahim
in Ana namreč dolgo nista mogla imeti otrok.
Upodobitve: z Marijo kot otrokom v naročju, sv. Ana objema Marijo, Mariji razlaga Sveto pismo.
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5. Sv. Mati Božja
Od cerkve sv. Ane zavijemo desno po asfaltni cesti proti
vasi Vrabče. Odtod dalje imamo dve možnosti:
. V vasi zavijemo levo in po lokalni asfaltni cesti pridemo v vas Jakovce. Nato prečkamo lokalno cesto in pot
nadaljujemo v vas Tabor.
2. Ko pridemo do konca Vrabč, zavijemo levo in pot nadaljujemo po lokalni cesti v vas Jakovce. Tam zavijemo desno
proti vasi Tabor.
Greben, po katerem hodimo, se imenuje Vrhe. Odtod je
čudovit razgled na nanoško planoto in Kras. V vasi Tabor
stoji župnijska cerkev, posvečena sv. Materi Božji oziroma
Marijinemu darovanja (605 m). Pot med cerkvijo sv. Ane nad
Razguri in cerkvijo sv. Matere Božje na Taboru prehodimo
v dobri uri.
Župnijska cerkev Marijinega darovanja
na Taboru nad Vrabčami
Cerkev sv. Matere Božje oziroma Marijinega darovanja na
Taboru nad Vrabčami, ki ji krajani rečejo tudi cerkev Device
Marije, je imela sloves božje poti. Še danes je znana legenda,
da so na kamniti stezi k njej vtisnjene stopinje Matere Božje
na mestu, kjer se je uprla v tla, ko je pomagala potiskati voz
navzgor po strmini, po kateri so z voli peljali težke zvonove
za njeno cerkev.
Od vseh cerkva na Otmarjevi poti je na tej cerkvi najstarejša letnica v kamnu. To je letnica 549, na hrbtni strani
zvonika nad južnim delom strehe cerkvene ladje. V isti kamen je mojster vklesal tudi svoj kamnoseški znak.
Največ je ta cerkev pridobila v 7. stoletju. Prezidavati so
jo začeli že leta 65, kar izvemo po nekem žal izginulem napisu z okna, v katerem je bil omenjen tudi takratni duhovnik
Blokar. Leta 630 je cerkev dobila zvon, štiri leta kasneje pa
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je bil narejen še kamnit umivalnik v zakristiji. Leta 668 je
bil postavljen še imeniten portal v pročelju, konec stoletja
pa še eden izmed najlepših obzidnih portonov. Datiran je z
deljeno letnico 693.
Leta 7 – to je istega leta, kot je bil sezidan prvi zvonik
v Štjaku – sta mojster Simon Polanec in njegov sin cerkvi
na Taboru sezidala še zvonik. Svoje ime sta ovekovečila v
latinskem napisu na njem.
Precejšnje predelave je cerkev doživela sredi 9. stoletja,
ko je bil prezidan in menda povečan prezbiterij, leta 869 pa
jo je poslikal znani slikar Janez Wolf.

Jezusovo darovanje ali svečnica
Jezusovo darovanje ali svečnica, štirideset dni po Jezusovem rojstvu.
Izraelski prvorojenec je bil posebna Božja lastnina in bi
se moral posvetiti službi v templju. Toda ker je bil za službo v templju določen Levijev rod, so vsakega prvorojenca v
templju darovali in ga odkupili. Hkrati je to tudi praznik
očiščevanja Device Marije. Marija je spolnjevala verske predpise, ki jih je določala Postava (3 Mz 2,2–8). Vsaka žena
je po porodu veljala za obredno nečisto: štirideset dni, če
je rodila dečka, osemdeset dni, če je rodila deklico. V tem
času ni smela stopiti v tempelj in se ni smela dotakniti ničesar svetega.
Svečnica: ker na ta dan blagoslavljamo sveče, simbol Jezusa, ki je »luč v razsvetljenje narodov«.
»Srečanje« (Hypapanti): tako ta praznik imenujejo vzhodni kristjani, ki imajo v mislih srečanje Gospoda s starčkom
Simeonom in prerokinjo Ano.
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6. Sv. Martin
Od župnijske cerkve sv. Matere Božje nas pot vodi mimo
hiše št. 7 proti vasi Griže. Ko pridemo do transformatorske
postaje, zavijemo desno. Nadaljujemo po kolovozu in v prvem razcepu poti zavijemo levo proti vasi Griže. V vzhodnem delu vasi stoji cerkev sv. Martina (42 m). Griže so znane po stari kraški arhitekturi, značilni za kraško območje.
Od Tabora do Griž hodimo 30 minut.
Podružnična cerkev sv. Martina v Grižah
Ena izmed najbolj zanimivih in kulturnozgodovinsko
najpomembnejših vrhovskih in primorskih cerkva sploh je
cerkev sv. Martina v Grižah. Tudi ta je bila vsa krita s skrilami, zdaj pa so te samo še na vhodni lopi in na prezbiteriju.
Cerkev ima zelo »zgovoren« in star portal: iz latinskih napisov na njegovi prekladi izvemo, da ga je leta 63, ko je tu
opravljal duhovniško službo Janez Kok, vaški župan pa je bil
Boštjan Mahnič, izdelal mojster Gašper Kink. O tem mojstru je zdaj znano samo to, da je bil doma iz Avberja in da je
sodeloval pri zidavi cerkve sv. Petra v Tomaju leta 640.
Cerkveno ladjo sv. Martina je pokrival poslikan lesen
strop iz leta 69 s sočasnim slovenskim napisom, ki je bil
zaradi svoje starosti in redkosti velika kulturnozgodovinska
dragocenost. Strop je propadel, k sreči pa se je omenjeni napis ohranil vsaj na fotograﬁji in v prepisu.
Oltar za cerkev sv. Martina je bil izdelan leta 70 – istega
leta kot za cerkev pri Stomažu in, po stilu sodeč, v isti delavnici. Še prej, leta 652, pa so okrog cerkve in pokopališča ob
njej sezidali obzidje z visokim ločnim portonom. Nanj se je
dal podpisati duhovnik Matija Markovič, čigar ime je moč
prebrati tudi na napisnem kamnu v Štjaku.
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Sv. Martin iz Toursa
God: . novembra.
Rojen leta 36 ali 37 v Panoniji v mestu Sabarija (danes
Madžarska), umrl je leta 397. Pokopan je v Toursu, eni najbolj
znanih božjih poti v srednjem veku.
Življenje: Oče in mati sta bila pogana. Pri 2 letih je proti
volji staršev Martin zaprosil za sprejem med katehumene.
Oče pa je bil visok rimski častnik, zato je moral Martin v
vojsko. Postal je častnik gardne konjenice, a je kljub temu
vztrajal v skromnosti, čistosti in nesebični ljubezni do drugih. Star 8 let je leta 334 na mrzel zimski dan, ko še ni bil
krščen, v Amiensu delil svoj častniški plašč z napol nagim
beračem. Ko je končal vojaško službo, je sprejel zakrament
sv. krsta, postal puščavnik in bil pozneje izbran za škofa.
Poleg sv. Ambroža v Italiji in sv. Avguština v Afriki je bil
sv. Martin tretji najbolj zaslužen mož za širjenje krščanstva v
času po sprejetju Konstantinovega odloka leta 33. Čeprav je
Cerkev začela pridobivati moč in bogastvo, je sv. Martin kot
menih in kot škof živel skromno in spokorniško. Zavzemal
se je za odpravitev smrtne kazni za krivoverce. Izganjal je
hudobne duhove in ozdravljal bolnike.
Upodobitve: na belem konju z mečem para plašč, ki ga
deli z napol nagim beračem.
Martinovo: prikupen jesenski praznik – gos ali kokoš, potica, pogača, štruklji, kostanj, mlado vino. Včasih je bil post
tudi pred božičem, ki se je začel po sv. Martinu. Zato je sv.
Martin pomenil nekaj podobnega kot pust pred pepelnico.
Pri tem ne smemo pozabiti na bistveno: ljudje so se srečevali,
družine so povabile prijatelje …Tudi poroke so bile včasih le
dvakrat na leto – v predpustu in pred sv. Martinom.
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7. Sv. Tomaž
Po ogledu Griž se spustimo rahlo navzdol do avtobusne
postaje, ki stoji na cesti Štorje–Vrabče. Tam zavijemo desno,
po 50 metrih pa levo na kolovoz, ki nas pelje v dolino Raše.
Pot se spušča rahlo navzdol, mimo pašnikov in njiv (vinogradov). Ko pridemo v dno doline Raše, zavijemo desno in
nadaljujemo po makadamski cesti. Pred potokom Kranjšček
zagledamo hišo (Gorupi). Pot nadaljujemo čez most, po dobrih 200 metrih zavijemo desno in po stezi, ki se enakomerno dviguje, pridemo do cerkvice sv. Tomaža (378 m), ki
stoji pod vasjo Stomaž. Od vasi Griže do cerkvice sv. Tomaža
hodimo dobro uro.
Podružnična cerkev sv. Tomaža pri Stomažu
Cerkev sv. Tomaža je najbolj starinska na Vrheh in je tudi
edina, ki je še vsa pod imenitno kamnito streho. Umetnostni
zgodovinarji sodijo, da je ladja te cerkve še iz 4. stoletja,
medtem ko je prezbiterij mlajši. Na levi steni ladje se je ohranila zelo lepa freska s podobo nejevernega sv. Tomaža, ki je
datirana z naslikano letnico 492.
Cerkev je bila prezidana leta 663. Ločni portal vhodne
lope, na katerem je vklesana ta letnica, pa ni iz tistega leta,
ampak verjetno že iz 9. stoletja. Po vsej verjetnosti je bila
letnica 663 nanj vklesana v spomin na nekdanji cerkveni
portal. Obstoječi oltar je cerkev dobila na začetku 8. stoletja, leta 70. V tistem času je bilo urejeno tudi pokopališče,
kakor pričata letnica 720 na vogelnem kamnu v severozahodnem vogalu obzidja in razprto vklesana letnica na obzidnem portonu.
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Sv. Tomaž, apostol
God: 3. julija.
Umrl je leta 67. Zavetnik Azije, arhitektov, zidarjev, kamnosekov …
»Nejeverni Tomaž« je simbol človeka, ki dvomi ali se težko odloči za vero.
Izročilo: Sv. Tomaž je deloval v Indiji, mučeniške smrti
naj bi umrl v Mailapurju pri Madrasu v južni Indiji. Usmrtili
naj bi ga z mečem ali sulico.
Upodobitve: s sulico in kotno mero, dotikajoč se Kristusovih ran.
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8. Sv. Anton
Od cerkvice sv. Tomaža se najprej vrnemo nazaj v smeri,
po kateri smo prišli. Približno po 60 metrih steze pridemo
do križišča, kjer zavijemo desno. Steza se spušča položno
navzdol po desni strani pobočja. Ko pridemo v dolino Raše,
prečkamo potok (hudournik) Globočak in pot nadaljujemo
do cerkve sv. Kancijana oziroma Antona (237 m), ki stoji pred
vasjo Mahniči. Sezidali so jo nad močnim kraškim izvirom,
ki se nahaja v sami cerkvi. Pot od sv. Tomaža do sv. Kancijana oziroma Antona prehodimo v 45 minutah.
Podružnična cerkev sv. Kancijana
oziroma Antona v Raši
O stavbni zgodovini cerkve sv. Kancijana pri Mahničih v
dolini Raše, ki so jo postavili prav nad vodnim izvirom in je
med krajani znana predvsem kot cerkev sv. Antona, je malo
znanega. Edini napis, ki se najbrž nanaša na to cerkev in se
v prevodu glasi Sv. Kancijan, 73, je vklesan na kamnu, zdaj
vzidanem znotraj v južni steni ladje. Portal, podoben tistemu
iz cerkve sv. Martina v Grižah, lahko po stilu pripišemo mojstru Gašperju Kinku iz Avberja na Krasu, ki se je na začetku
7. stoletja edinkrat podpisal prav pri sv. Martinu.

Sv. Kancijan (oglejski mučenec)
God: 30. maja.
Umrl je leta 304.
Legende: Kancij, Kancijan in Kancijanila so pripadali bogati družini iz Rima. Za časa Dioklecijanovega preganjanja
so po smrti staršev 73 sužnjem podelili svobodo in se skupaj z učiteljem Protom odpeljali v Oglej, toda tudi tu niso
ušli cesarjevi roki. Bili so zajeti, ko so se peljali s kočijo iz
Ogleja.
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Izročilo o kraju mučeništva: Škocijan ob Soči, 5 km od
Ogleja, blizu Gradeža.

Sv. Anton Veliki (Puščavnik)
God: 7. januarja.
Umrl je leta 356.
Življenje: Doma je bil iz srednjega Egipta. Ob poslušanju
Božje besede »ako hočeš biti popoln, pojdi, prodaj, kar imaš,
in daj ubogim in imel boš zaklad v nebesih« (Mt 9,2) je prodal vse in razdelil ubogim ter postal puščavnik. Bil je navdušen vodnik mlajših puščavnikov, a se ni zavedal človeških
slabosti … Ko je navdušenje pojenjalo, so se v njem pojavila
slaba nagnjenja. Toda sv. Anton ni odnehal; postal je ponižen
in s pomočjo spokornosti in molitve premagoval skušnjave.
Umaknil se je v puščavske gore na desni strani Nila. Tam
je dvajset let živel v molku na komaj dostopni polici, 200
metrov nad morjem, kjer je odkril studenec in si uredil vrt.
Toda k njemu so začeli prihajati ljudje po pomoč, okoli njega
so se zbirali učenci (anahoreti, samotarji).
Sv. Anton velja za velikega Božjega »maršala« in čudodelnika. Sodi med najbolj priljubljene in češčene svetnike. Legenda pravi, da je premagal hudega duha, ki se mu
je prikazal v podobi prašiča (nečista žival). Je vzor duš, ki
se soočajo s skušnjavami in si prizadevajo za popolnost; še
posebej je priprošnjik tistih, ki se soočajo s skušnjavami na
področju spolnosti. Velja za posrednika pri izbiranju ženina
in neveste ter za zavetnika vseh domačih živali.
Upodobitve: sv. Anton s prašičkom, zvoncem in palico
v obliki črke T.
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9. Sv. Katarina
Pot nadaljujemo naprej do asfaltne ceste, tam zavijemo
desno in se po strmi cesti napotimo v zaselek Hribi (360 m),
kjer se asfaltna cesta konča. Nadaljujemo skozi zaselek in se
za hišami spustimo po stezi v grapo. Po prihodu iz grape,
kjer smo prečkali strugo hudournika Zabrdnik, zagledamo
električne drogove. Po stezi gremo mimo transformatorske
postaje na drogu. Ko pridemo do križišča kolovoznih poti,
zavijemo desno navzgor in nadaljujemo skozi zaselek Bogo
ter po asfaltni cesti v zaselek Tabor. Tu stoji cerkev sv. Katarine (566 m), okrog katere je utrjeno obzidje iz časov turških
vpadov. Pot od cerkve sv. Kancijana v Raši do sv. Katarine
prehodimo v dobri uri.
Podružnična cerkev sv. Katarine v Taboru na Bogem
Pot k tej cerkvi pelje mimo enega najstarejših, najlepših
in najbolj zanimivih kamnitih križev na Primorskem. Leta
676 ga je dal postaviti Janez Aleksander pl. Garzarolli iz Senožeč, ki je tudi podpisan na njegovem podstavku. Po stebru
križa se vije latinski napis: Per Signvm Crvcis De Inimicis
Nostris Libera Nos Devs Noster (po slovensko: Po znamenju križa nas reši naših sovražnikov, naš Bog).
Cerkev sv. Katarine, okoli katere so še ostanki obzidja in
stolpov protiturškega tabora, ima, sodeč po letnici 570 na
jugovzhodnem vogalu, najstarejši prezbiterij na Vrheh. Takrat je bil verjetno sezidan ali dodatno utrjen sam tabor. Prezbiterij cerkve je bil prezidan v začetku 8. stoletja – takrat
je bil okrašen s slavolokom iz klesanega kamna, datiranim
z letnico 703. Leta 736 so cerkvi prizidali še vhodno lopo
ali klonico, leta 848 pa je dobila nov portal.
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Sv. Katarina Aleksandrijska (Sinajska)
God: 25. novembra.
Živela je v 3. in 4. st. Mučenka, kraljevega rodu. Zavetnica
mladine, zlasti deklet.
Legenda: Cesar je ob odhodu iz Aleksandrije zahteval,
da vsi prebivalci žrtvujejo bogovom bike in ptice. Katarina
je podžigala kristjane k odporu, zato jo je cesar ukazal pripeljati predenj. Katarina je cesarju pogumno dejala: »Zakaj
pogubljaš ljudi s češčenjem malikov? Uči se spoznavati Boga,
stvarnika sveta, in njegovega edinega sina Jezusa Kristusa,
ki je s križem rešil človeštvo pekla!«
Cesar jo je poskušal spreobrniti: poklical je ﬁlozofe in
govornike, da bi jo spametovali; ponujal ji je bogata darila;
na koncu jo je zasnubil. Ker je Katarina ostala neomajna, jo
je vrgel v ječo, toda tudi ječa je ni spametovala, zato jo je obsodil na smrt s kolesi. Angeli so Katarino rešili in kolesa so
strla mnogo poganskih vojakov. Po čudežni rešitvi sta se za
Katarino zavzela sama cesarica in dvorjan Porﬁrij. Ker sta se
spreobrnila v krščanstvo, so oba obsodili na smrt – cesarici
so odrezali dojke in jo nato obglavili; ubili so tudi Porﬁrija,
skupaj z 200 vojaki, ki so se mu pridružili. Katarino so obglavili. Med obglavljenjem je iz njenega vratu namesto krvi
brizgnilo mleko. Angeli so njeno truplo odnesli na Sinaj,
kjer sta iz njenega groba pritekla mleko in olje s čudežno
močjo.
Upodobitve: s kolesom in mečem, s kraljevsko krono na
glavi.
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0. Sv. Jakob
Od cerkvice se spustimo navzdol do asfaltne ceste ter
zavijemo levo po njej do kamnitega križa, ki je eden najstarejših na Primorskem. Tu zavijemo levo na kolovoz, ki pelje
v vas Štjak. Ko pridemo na greben, se nam odpre lep razgled
na Vipavsko dolino in Kras. Zagledamo Štjak, v katerem je
cerkev sv. Jakoba (52 m) – romarski cilj naše Otmarjeve
poti. Za pot od cerkvice sv. Katarine v Taboru do sv. Jakoba
v Štjaku potrebujemo dobrih 30 minut.
Župnijska cerkev sv. Jakoba v Štjaku
Prejšnja cerkev v Štjaku je bila iz gotske dobe. Od nje so
ostale reliefne konzole, ki so zdaj vzidane v cerkvi. Najbrž je
iz tistega časa tudi relief s podobo sv. Jakoba na južni fasadi.
Najstarejši del sedanje cerkve sv. Jakoba je prezbiterij, ki
je datiran z letnico 603, vklesano na talnem zidcu. Sočasno
je bila najbrž sezidana tudi zakristija, ki ima enako letnico na
vogalu, a je bila v 9. stoletju predelana, kakor kažeta letnici
807 in 839 na njenem oknu in portalu. V njej je zdaj vzidana plošča, ki je bila verjetno v čelu nekdanjega portala te
cerkve. Latinski napis na njej se po slovensko glasi: Narejeno
leta Gospodovega 64 v času duhovnika Matije Markoviča
(in) ključarjev Janeza Renarja in Gregorja Blokarja. Najbrž
je bila v tistem času sezidana cerkvena ladja. Cerkev je bila
prvotno v celoti krita s škrlami sivega ﬂišnega peščenjaka,
zdaj so ostale samo še na prezbiteriju.
V začetku 8. stoletja, točneje leta 7, je bil sezidan prvi
zvonik. Od njega je ostal samo sklepni kamen s to letnico, ki
je shranjen pri Počkarjevih v Štjaku. Sedanji zvonik je sezidal
mojster Miha Blažko iz Lokavca, ki je postavil tudi zvonika
v Gornji Branici in v Kazljah. Po ustnem izročilu je sezidal
nižjega od prejšnjega, zato so mu odtegnili del dogovorjenega
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zneska plačila. Zadnje večje prezidave je cerkev doživela leta
839, o čemer priča tudi letnica na glavnem portalu.

Sv. Jakob starejši, apostol
God: 25. julija.
Prvi apostol, ki je umrl mučeniške smrti, leta 44.
Eden izmed najbolj češčenih svetnikov v Evropi: romanja
na njegov grob v Santiago de Compostela, je zavetnik Španije, mornarjev, vojakov, klobučarjev …
Življenje: Sin ribiča Zebedeja in Salome, brat apostola
Janeza. Živel je kot ribič v Galileji.
Oba z bratom Janezom sta se pridružila Jezusu, ki ju je
poklical, ko sta popravljala mreže (Mt 4,2).
Poleg Petra zavzemata v apostolskem zboru posebno
mesto: sta priči spremenjenja, priči na Oljski gori, navzoča
v Jairovi hiši ob obuditvi njegove hčerke. Jezus je Jakobu
in Janezu dal ime »Boanerges« – sinova groma, ker sta bila
živahnega in vihravega značaja; Gospod ju je grajal zaradi
hitre sodbe Samarijanov in zaradi častihlepnosti.
»Herod je umoril z mečem Jakoba, Janezovega brata«
(Apd 2,). To je bilo za veliko noč leta 44. Ko so Arabci v 7.
st. osvojili Jeruzalem, so kristjani relikvije apostola Jakoba
prenesli v Santiago de Compostela, ki je postal v srednjem
veku za Rimom in Jeruzalemom tretje največje romarsko
središče krščanstva.
Legenda pravi, da je Herod Jakobovo telo prepovedal pokopati. Skupini kristjanov je telo uspelo vzeti, položili so ga
v ladjo brez posadke. Ladjo je vodil angel, ki jo je pripeljal
do reke Ulla in se ustavil v kraju Iria Flavia, glavnem mestu
rimske Galicije. V začetku 9. st. je nadnaravna luč nekemu
puščavniku pokazala kraj, kjer je apostol pokopan.
Upodobitve: romar (s knjigo ali zvitkom, z romarskim
klobukom in školjko, z dolgo palico, popotno torbo in bučko); apostol (sedeč na prestolu); pobijalec Saracenov (na konju z mečem pobija Mavre).
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Romanja v Kompostelo. Višek romanj v Santiago de Compostela je bil v 2. st. Za časa renesanse je število romarjev
začelo upadati. Danes, ko smo spoznali posledice »moderne
dobe« in »smrti Boga«, pa camino – romanje v Kompostelo
– spet postaja aktualno. Kot nekdaj so tudi danes posebej
cenjeni trije načini romanja: peš, s kolesom in s konjem.

Zaključek poti
Ker je Otmarjeva pot krožna, sledi še povratek v Podrago.
Vrnemo se po asfaltni cesti mimo pokopališča, naravnost
skozi križišče in po dobrih 00 metrih na levi strani ceste
zagledamo električni drog s transformatorsko postajo. Pred
njo zavijemo levo na kolovoz, ki se spušča rahlo navzdol.
Ko pridemo na greben (Vovsca), zavijemo desno na stezo,
ki nas pripelje v podraške vinograde. V Podragi pri avtobusni postaji zavijemo levo in se po lokalni cesti napotimo
do cerkvice sv. Urbana. Tu je tudi naš končni planinski cilj.
Pot od cerkve sv. Jakoba v Štjaku do cerkvice sv. Urbana prehodimo v uri in pol.
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Zakaj romati?
Otmarjeva pot ni le navadna planinska pot oziroma tako
imenovana obhodnica, s kakršnimi je Slovenija dobesedno
prepredena, ampak tudi romarska pot, zato je nekoliko drugačen tudi njen namen. Ne gre samo za rekreacijo in spomin,
ampak tudi za romanje. Na koncu velja zato nekaj prostora
nameniti tudi lastnostim romanja oziroma razlogom, zaradi
katerih se je vredno odpraviti na romarsko pot.
Poglobitev samozavedanja
Romar ne hodi le po Otmarjevi poti, proti Komposteli
itd., ampak tudi vase, v svoje globine. Na poti premišljuje o
sebi in se sreča z resnico o sebi. Spoznava svoje sposobnosti,
vzdržljivost in kvalitete, pa tudi slabosti, krhkost, strahove,
svoje meje in svoje rane.
Odprtost za Božjo milost
Milost samozavedanja je lahko zelo boleča. Resnico o sebi
je potrebno sprejeti, kajti le tako sta možna osvoboditev in
ozdravljenje, le tako lahko postanemo odprti za Božjo milost in lepoto. Romamo močni v veri, upanju in ljubezni in
si postavljamo vprašanje: Kaj Bog pričakuje od mene, kaj
mi govori?
Spoznanje bistva
Nad čim vsem se pogosto pritožujemo, se samopomilujemo in si govorimo, kakšni reveži da smo, ker nimamo tega
in onega, ker nismo tako uspešni, kot smo pričakovali, ker
drugi niso do nas taki, kot si želimo … Na poti spoznaš, da
bistvo življenja ni v tem, kaj vse si naredil, kaj imaš, ampak
to, da si, da si ljubljen in da ljubiš: da si srečen.
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Izboljšanje medčloveških odnosov
Živimo v potrošniškem svetu, ki se pogosto upira resnici in se ne zmeni za dostojanstvo človeka, ker poudarja
predvsem ekonomske koristi. Človek ni več cilj, ampak le
še sredstvo za doseganje ciljev nekaterih mogočnežev tega
sveta. Koliko solidarnosti, veselja, velikodušnosti in preproste človeške topline doživi romar na poti!
Veselje ob srečanju s stvarstvom
V vsakdanjem življenju pogosto živimo »mimo« Božjega
stvarstva, v betonu in železju, ter tako ne opazimo dreves,
oblakov, zvezd, ptičev … Romar je hvaležen za studenec ob
poti, za to, da lahko dviga noge in gre naprej, se veseli počitka …
Obogatitev: dobiš veliko več, kot izgubiš
Vse, kar ima romar s seboj, je v nahrbtniku – še to je, ko
je treba nositi, preveč. Na poti romar doživlja žejo, lakoto,
vročino, mraz, bolečine v nogah … Ko gre na pot, se odpove svoji postelji, naslanjaču, televiziji, hladilniku, varnosti, toplini in udobju v domači hiši. Namesto tega sprejme
špartanski način življenja – nekakšno revščino. Toda zdi se,
da ga nekaj vleče naprej, vse težave postanejo zelo majhne.
V zameno za to, čemur se odpove, dobi veliko več: kaj vse
romar vidi, sliši, okuša in voha, se dotakne, s koliko ljudmi
se sreča, koliko milosti prejme! Čas, porabljen za resnično
romanje, nikakor ni zgubljen, ampak nam prinese velike
koristi. Romanje je torej dobra naložba – zato se splača podati na pot.
Bogdan Vidmar
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Osnovne informacije
Kaj je Otmarjeva pot?
Otmarjeva pot je krožna planinsko-romarska pohodna
pot, ki se vije od Podrage do Štjaka in nazaj ter pri tem obišče
skupno deset cerkva. Poimenovana je po pokojnem Otmarju Črnilogarju, nekdanjem zaslužnem podraškem župniku
in predsedniku vipavskega planinskega društva, ki je tudi
idejni oče poti.
Nastanek poti
Otmarjeva pot je nastajala v letih od 2004 do 2006, prvi
organizirani pohod po njej je bil izpeljan februarja 2005. Za
uradno odprtje poti velja leto 2007, ko je ob 50-letnici Črnilogarjevega mašniškega posvečenja in 40-letnici njegovega
prihoda v Podrago izšel tudi pričujoči vodnik.
Pohod po Otmarjevi poti
Planinsko društvo Vipava v sodelovanju z župnijami Podraga, Vrabče in Štjak od leta 2005 dalje vsako leto pripravi
organiziran pohod po Otmarjevi poti, načeloma januarja,
prvo soboto po sv. Treh kraljih. Celoten pohod traja od 0
do 2 ur.
Zahtevnost poti
Pohod po Otmarjevi poti je tehnično lahek, a naporen.
Lahek je zaradi enostavne poti – večinoma se hodi po stezah
in kolovozih, zahteven pa zaradi dolžine, saj je skupno okrog
25 kilometrov oziroma okrog 2 ur hoje.
Zemljevid poti
Zaenkrat edini zemljevid poti je mogoče najti v tem vodniku, drugače pa je primerna tudi izletniška karta Primorje
in Kras v merilu  : 50.000.
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Dodatne informacije
Planinsko društvo Vipava
Trg Pavla Rušta 6
527 Vipava
http://www.planinsko-drustvo-vipava.si
Pavel Makovec (predsednik planinskega društva)
03 440 467
pmakovec@gmail.com
Danilo Naglost (vodja pohodov)
05 386 462
jernej.naglost@siol.net
Bogdan Vidmar (župnik v Podragi in duhovni vodja
pohodov po Otmarjevi poti)
05 323 65
bogdan.vidmar@guest.arnes.si
Bogomir Trošt (župnik na Vrabčah in v Štjaku)
bogomir.trost@guest.arnes.si
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