1972

50 let Planinskega društva PREBOLD

2022

Planinsko društvo PREBOLD

1972

50 let Planinskega doma pod Reško planino

2022

v torek, 11. OKTOBRA 2022 ob 05.30 uri se zberemo pred OŠ Prebold

Visoko nad strugo Tolminke se dviga leseno svetišče – spominska cerkev Svetega Duha v Javorci, posvečena padlim
avstro-ogrskim branilcem tolminskega bojišča soške fronte (1915–1917). Ta spomenik so med vojno zgradili pripadniki
3. gorske brigade, borbene enote 15. korpusa, v čast in spomin na njihove tukaj padle tovariše. Grajeno v času od 1.
marca do 1. novembra 1916. Objekt je zasnoval dunajski umetnik Remigius Geyling (1878–1974), tedaj nadporočnik,
organizacijo in vodenje gradnje pa je prevzel poročnik Géza Jablonszky. Zgradili so jo avstro-ogrski vojaki, mojstri
različnih obrti; iz kamenja obzidje in spodnji del, iz lesa pa zgornji del konstrukcije. Z razgledne terase ob cerkvi se
razgrinja pogled na veličastni Rdeči rob, očarljivo verigo Bohinjsko-tolminskih gora ter zaobjame valovito mehkobo
okoliških hribov. Cerkev Svetega Duha že dolga desetletja oznanja mir. Zanimivo je, da še danes poleg glavne katoliške
maše na binkoštno nedeljo v maju poteka tudi pravoslavna maša na Vidov dan. Nekoč so se sredi vojne vihre vanjo
zatekali vojaki različnih veroizpovedi, ki so tod vsaj za trenutek pozabili na grozote vojne, danes pa jo obiskujejo ljudje
iz vsega sveta. Kot najlepši spomenik 1. Svetovne vojne na ozemlju Republike Slovenije in edinstveni primer secesijske
arhitekture, se od leta 2018 ponaša z znakom evropske dediščine. Javorca je najpomembnejša točka na zgodovinski
Poti miru, ki povezuje dediščino 1. svetovne vojne od Alp do Jadrana, in je vpisana na Unescov poskusni seznam
svetovne dediščine.
Iz avtoceste, ki jo zapustimo v Ljubljani, se skozi Medvode, Škofjo Loko, Železnike, čez prelaz Petrovo brdo, skozi
Tolmin pripeljemo do Zatolmina. Naša pot se začne in konča v Zatolminu. Avtobus zapustimo na urejenem parkirišču in
nadaljujemo po makadamski cesti do parkirišča pod Javorco, 2 uri in po betonski poti navkreber do cerkve, 20 minut,
kjer bo voden ogled spomenika, 3,20 evra na osebo. Po ogledu se spustimo do parkirišča, 15 minut in nadaljujemo pot
z avtobusom proti domu. Vračamo se po isti poti kot tja grede, se ustavimo v kakšnem dobrem gostinskem lokalu po
našem izboru, se okrepčamo in nadaljujemo do uvoza na avtocesto v Ljubljani.

POHOD: makadamska in lahka delno označena planinska pot

ČAS HOJE: cca 3 uri

OPREMA: Potrebna je vremenu in razmeram primerna osebna planinska oprema, pohodni
čevlji, pohodne palice, ……
PREVOZ: Organiziran, od udeležencev pohoda pričakujemo, do bodo z donacijami oz.
prostovoljnimi prispevki pokrili strošek prevoza.

HRANA: Iz nahrbtnika ali v gostinskem lokalu
INFORMACIJE IN PRIJAVE: Dušan VEDENIK (031 487 895) ali na dusan.vedenik@gmail.com
Tomaž CINK (031 612 040) ali na tom.cink@gmail.com

prijave sprejemamo do petka 07.10.2022 oz. do zapolnitve mest (20)

V primeru slabega vremena se pohod odpove in prestavi na naslednji lepi torek.
Udeležba pohoda je na lastno odgovornost.

