Zarándoklat Szlovéniában
A leányfalusi és pilisszentkereszti tagokból összeállt csapat az idén tavasszal Szlovéniában
tett kirándulást. Zarándoklat volt ez, hiszen a buszon mondott imákon, a meglátogatott
kegyhelyek szentmiséin kívül az egy szellemiségű társaság lelki közössége is azzá tette.
Szlovénia kis ország, fele akkora
sincs, mint Magyarország, mégis
rendkívül változatos élmények
várnak az utazóra. Jól ismert
folyók – Mura, Dráva, Száva – sík
és hegyes vidék, sőt az Alpok
maga – Júliai Alpok – tenger,
világhíres
cseppkőbarlang
jelentik a természeti környezetet.
Történelmi kisvárosok, várak,
templomok adták a kulturális
élményeket.
Mindig volt alkalom egyéni
sétákra is az egyes helyszíneken,
ami jó lehetőség beszélgetésekre,
az egymásra figyelésre.
Az első állomásunk Ptuj (régebben Pettau) volt, ami egy nagyon régi kisváros, a római
időkben és még sokáig azután fontos állomás a délről északra vezető úton. Itt is van vár,
ahová a vállalkozó kedvűek felgyalogolhattak, de maga a város, a Dráva part is sétára hív, a
szép minorita templom pedig nem szokásos berendezésével szintén jóleső emléket hagyott.
Innen a közeli Ptujska Gora kegytemplomához
mentünk, ahol szentmisét mutatott be Zoltán
atya. Ezután az éppen szolgáló barát mesélt
röviden a templomról, amelyből megtudhattuk,
hogy a XIV. század végén épült templom
faragott kő oltárképe, a ’köpenyes Madonna’
nyolcvan különböző kis szobrot foglal magába.
A legalsó sorban vannak magyar vonatkozású
kis figurák is Luxenburgi Zsigmond magyar
király és második felesége, Cillei Borbála (a
hazaúton röviden megismert Celje felett áll a
Cilleiek vára, akik a magyar történelem,
különösen a XIV-XV. század fontos, nem
mindig pozitív alakjai voltak). A templom még
további szép gótikus oltárok megcsodálására
adott alkalmat.

Ptujska Gora

Másnap Ljubjanával ismerkedtünk, felmentünk a várba is, ahol Batthyányi Lajos
emléktáblájánál tiszteleghettünk, aki 1849-ben itt töltötte a kivégzése előtti hónapokat. A
város maga nem nyerte el tetszésünket a szép részletek ellenére, erősen látszik a szocialista
múlt építkezésének nyoma.
Aznap délután a postojnai cseppkőbarlang egyedülálló élményével lettünk gazdagabbak. A
lenyűgöző méretek, a lassan, de mégis változó cseppkövek ámulatba ejtették társaságunk
tagjait.
Még aznap délután újabb különleges élményt adott a predjamai barlangvár látványa. Ez a vár
egy óriási sziklafal mélyedésébe épült, így olyan, mint egy szirti fecske fészke a sziklára,
sziklába épülve. Rablólovag várnak is nevezik, mert egyik lakója, Erasmus lovag nem volt

híján a gaztetteknek. A megbüntetésére küldött sereg csak árulás útján volt képes a várat
elfoglalni, a lovagot megölni.
Harmadik napunk az Alpokba vezetett. Gyönyörű napot adott az Isten a hegyek látványához.
Szentmisével kezdtük az utat Brezjében, a Mária segíts bazilika
padlástermében. Ahogy szinte fellopakodtunk a keskeny lépcsőn, ahogy
misénk közben is hallhattuk a lentről felhangzó idegen éneket, még
inkább összetartozóknak éreztük magunkat.
Brezje nem régi kegyhely, a XIX. század közepétől tekinthető annak,
illetve 2000 óta Szlovénia nemzeti szent helye.
Boldog II. János Pál is elzarándokolt ide. A szinte folyamatos
szentmisék, a Mária kegykép előtt imádkozókkal állandóan telt
padsorok jelzik, hogy élő, fontos kegyhely a helyiek számára. A
különleges látványt nyújtó Szent Család szobor a Trigláv, Szlovénia
legmagasabb hegycsúcsai felé húzza a tekintetet.

Brezje, Szent Család

A kegykép elé azért kis csapatunk is bejutott, így volt alkalom imáinkat
elmondani, kéréseinket és köszönetünket a brezjei Mária elé
terjeszteni.

A nap hátralévő részében a táj különlegességét élvezhettük. Bohinj, Bled. Mindkét helyen
szép tó terül el a hegyek karéjában. A bledi tóban még egy festői kis sziget látványa is fokozza
a szépséget, amelyen Nagyboldogasszony temploma áll. Átcsónakázott a csapat. A bledi
várba kevesen kapaszkodtak fel, fáradságukért a még szebb látvány, kilátás volt a jutalom.
Negyedik napunkon a tengerhez jutottunk el. Szlovéniának mindössze 40 km-es tengerpartja
van, de ezen a rövid szakaszon is van mit látni. Koperben és Piránban jártunk. Pirán magas
dombbal védett kisváros, erős velencei hatás nyomaival. Mivel a városon kívül lehet csak
busszal megállni, ezért le-fel meg kellett mászni a meredek lejtős utcákat, hogy eljuthassunk
a Szent György templomhoz, majd a parton lévő főtérre, a Tartini térre, amelyet csak úgy
tudtak létrehozni annak idején, hogy feltöltötték a kikötő egy részét.
Fischer István társunk és barátunk, önkéntes vezetőnk ismét meglepetéssel szolgált a
hrastolvljei erődtemplom megmutatásával. A templom falait teljesen beborító, nemrégen
felfedezett freskók a XV. századból származnak, mostanra helyreállították őket. Különösen
nagy benyomást tett ránk a haláltánc kép, amelyen mindenféle emberi szerzet, kereskedő,
pap, szegény, vagy gazdag ember, királyi személyek mind-mind a sír felé menetelnek:

Az ötödik napon már hazafelé vezetett az út. Celje és Maribor voltak még rövid állomásaink.
Nevelős Géza

