
Romanje po deželnih cerkvah ob slovenskem kulturnem prazniku 

Peš romanje nas bo vodilo med cerkvami po Deželi, kot imenujemo območje med Kamniškimi planinami 

in obema Savama v okolici Radovljice. Za kulturni praznik smo v letu 2020 prehodil del te poti in končali 

na Bledu, letos pa bi se podali na pot med ostalimi cerkvami tega lepega dela Gorenjske.  

Sobota, 5.2.22 

Pot bomo začeli pri blejski cerkvi Sv. Martina, jo nadaljevali ob Blejskem jezeru do Sv. Marjete na 

Bohinjski Beli in od tam preko Save Bohinjke na Kupljenik k Sv. Štefanu. Od tam se bomo spustili v 

dolino Save Bohinjke in se mimo Sela pri Bledu podali k Sv. Jakobu v Ribnem. Pot nas bo vodila do 

znamenite prastare cerkve Sv. Lenarta v Bodeščah. Spet se bomo spustili do Save Bohinjke, jo prečkali 

in mimo sotočja Sav odšli k Lancovskemu zavetniku Sv. Lambertu. Nato bomo nadaljevali po dolini 

Lipnice v Kamno Gorico k Sv. Trojici, se povzpeli na Dobrave in se v Srednji Dobravi ustavili pri cerkvi 

Sv. Križa. Tam bomo prenočili.  

Nedelja, 6.2.22  

Zjutraj se bomo spustili na Otoče k Sv. Antonu puščavniku, nato pa se preko Posavca povzpeli na 

Ljubno k Sv. Mariji udarjeni, ki je bila predhodnica Brezjanskih romanj. Spustili se bomo v dolino Save in 

se iz nje vzpeli čez Dobro polje v sedež brezjanske fare, ki je pri Sv. Andreju v Mošnjah. Od tam bomo 

odšli k Sv. Petru v Radovljico, kamor je bila v preteklosti preseljena prafara iz Roden. Po precej 

prometni cesti bomo odšli k Sv. Mariji v Lesce, ki so prastari romarski kraj. Nadaljevali bomo preko Hraš 

k Sv. Florjanu v Studenčicah, od tam pa čez polje do križa in od njega do Sv. Marka v Vrbo. Iz Vrbe je le 

še kratek skok čez železnico in avtocesto k Sv. Radegundi na Bregu, na rob debri Save Dolinke. Tu se 

bo naše romanje zaključilo. Nedeljsko sv. mašo bomo imeli dopoldne na Ljubnem ali po končanem 

romanju na Brezjah.  

Celotna pot ima okrog 48 km. Prespali bomo približno na polovici, tako da bo zložne hoje za 8 do 10 ur 

na dan ob prehojenih 24km. Seveda bomo nekaj časa porabili za oglede cerkva in za postanke in 

počitek na poti.  

Čas in kraj odhoda in povratka bom sporočila po prijavah.  

Za pot je seveda potrebno PCT potrdilo,  da ne bomo imeli težav pri obiskih cerkva, lokalov in v 

prenočišču.  

Vodja poti bo prekaljeni romar Vido Kregar. 

Prijavite se do petka, 4.2.22. na e naslov: helena.kregar@gmail.com ali pa vido.kregar@gmail.com 

                                                                                        

Volčji Potok, 30.1.22.                                                                                          Vido in Helena Kregar 
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