PD ZZV CELJE VABI NA

POHOD K SVETEMU LENARTU

V NEDELJO, 14. AVGUSTA 2016, OB 7.00 URI NA GLAZIJI
ODHOD
Zbrali se bomo ob 7.00 uri na Glaziji. Poseben avtobus odpelje ob 6.15 uri iz Slovenskih Konjic,
mimo Vojnika, Hudinje, Nove vasi do Glazije, in nato do Žalca, kjer je odhod ob 7.10 uri. Sledi
vožnja do Solčave in nato po panoramski cesti do Svetega Duha pod Olševo.
OPIS POTI
Naša pot se prične pri tamkajšnjem gostišču in nas vodi proti Strelčevemu vrhu 1433m, ki je tik
ob državni meji. Po avstrijski strani se bomo spustili navzdol in prišli do cerkvice svetega
Lenarta, 1334m, ki jo obdaja železna veriga, ki je značilna za vse cerkve, posvečene temu
svetniku. Veriga naj bi bila sestavljena iz uzd turških konjev. V objemu gorske narave se bomo
okrepčali s hrano iz nahrbtnika ali pa s stojnic, ki jih na ta dan za obiskovalce postavijo zamejski
Slovenci . Vsakoletnemu druženju Slovencev z obeh strani meje, v čast svetemu Lenartu, se
bomo pridružili tudi mi. Lepo bo! Po odmoru in obisku cerkve se bomo vračali po isti poti do
svetega Duha pod Olševo in obiskali še izvir kisle vode, kjer nas bo čakal avtobus.
ČAS HOJE
Za vzpon, počitek in povratek bomo potrebovali 3 do 4 ure . Pot ni naporna.
OPREMA
Planinska obutev in oblačila, primerna vremenskim razmeram.
Stroški prevoza znašajo 13,00 EUR.
PRIJAVE:
Slavko Škrubej, vodnik PZS, tel. 041 613 854 in Gašparič Stanko, vodnik PZS, tel. 041 862 214.
ALI VESTE …

da je sveti Lenart zaščitnik ujetnikov in ubežnikov. Cerkve, posvečene sv. Lenartu so namreč v
preteklosti imele pravico do azila. Kadar se je preganjanemu zločincu ali vojnemu ubežniku
uspelo zateči v takšno cerkev, ga niso smeli aretirati. Pred letom 1848, ko je vojaška obveza
trajala 12 ali 20 let, so naborniki pogosto zbežali v gore in se običajno lotili gozdarskih del. Ko
jih je iskala oblast, so se zatekli v cerkve sv. Lenarta…
Čaka nas dan najlepših razgledov na Kamniško Savinjske Alpe, uživanje na poteh pod Olševo in
druženje s koroškimi Slovenci …

