
Pohod Britof (Lig) do Stare gore nad Čedadom in nazaj v Mišček dne 27.1.2008 
 

Vodila sta nas naša člana Vončina Livjo in Slavica, ki sta se tudi tokrat izkazala. 
Udeležba je bila odlična, kar pomeni, da radi spoznavamo nove, nepoznane kraje. 
 

Z avtobusom smo se peljali do zaselka Britof na levem bregu hudourniške rečice Idrije. 
Vsa zahvala šoferju Avriga, da je tako lepo prevozil ovinke na ozki cesti. Ta rečica je vse 
od 15.8.1420 mejna reka: najprej med Beneško republiko in Avstrijskimi deželami, 
pozneje med Italijo in Avstro ogrsko, potem med Italijo in Slovenijo.  Tokrat smo lahko 
mejo svobodno prečkali. 
 

Najprej smo se povzpeli do grička, kjer stojijo poleg cerkvice Sv. Kancijana iz leta 1505 
še tri hiše. Prvotna zasnova cerkve je gotska. Preddverna lopa v dobršnem delu zakriva 
pročelje, nad katerim se dviga zvonik z dvema polkrožno zaključenima linama, ki jih 
Brici imenujejo »zvončnice«. To kaže na mediteranski izvor. Notranjost cerkve je ljubka. 
Lesen pevski kor skoraj ne sodi zraven. Izdelan je leta 1847 v rustikalnem avstrijskem 
slogu. Zanimiv in nekaj posebnega je »Zlati oltar«. Izdelan je iz lesa lipe z mavčno 
obdelavo, barvanjem in pozlato. 
Največjo dragocenost cerkve predstavlja gotski trikrilni oltar – triptih, ki je nekdaj stal 
namesto zlatega oltarja (zamenjavo so opravili 1690 leta). Izgleda kot omara, ki se zapira 
z dvojnimi krili. Če so le-ta zaprta kaže oltar svojo »delovniško« podobo. Ko pa so ob 
nedeljah in praznikih krila odprta, kaže svojo praznično podobo. Takih oltarjev je v 
Sloveniji ohranjenih le nekaj. Se pravi, da predstavlja veliko dragocenost. Nastal naj bi 
okrog leta 1520. ( V cerkvi se nahaja kopija oltarja, original je zaradi svoje dragocenosti 
spravljen). 
 

» Kako pozabljena sameva naša cerkvica nekje prav na robu slovenskega sveta, pa čeprav 
hrani tako zgovorne umetnine, da se z njimi po pravici uvršča med odločnejše 
spomenike!« To je dobeseden navedek iz prospekta. 
Moje mnenje je: Res je tako. Nisem niti malo pričakovala tega. Pa vendar. Tudi vsi 
zaselki Krajevne skupnosti Lig imajo isto usodo. Ste že slišali za zaselke: Hoščina, 
Skrnjak, Breščina, Žagar, Strmec, Britof, Filej, Kračice, Markiči, Bajti (Prapošče) in 
Šeberjak? Malokdo, ki ni tam nekje doma. To so majhna, strnjena naselja, ponavadi 
grajena iz kamna. Nastajala so na manj kakovostnih zemljiščih skoraj izključno blizu 
izvirov vode. Meni so zelo ljubka. A žal so zaradi težkega preživetja  skoraj brez 
življenja. Ljudje so morali za kruhom.  
 

Po ogledu cerkvice smo se vzpenjali proti Stari gori skozi zaselek Kodermaci (na 
italijanski strani) in Oborča. Stara gora je bila od začetka rimska vojaška postojanka, 
pozneje obljuden kraj. Slovenci, ki so v 8. stoletju živeli okoli Stare gore so svetišče ( 
nastanek sega tja v 5. stoletje) imenovali »Stara gora«, Marijo »Stara Marija«, Čedad pa 
»Staro mesto«.  Cerkev Stara gora je veljala za eno najpomembnejših cerkva v času 
Oglejskega patriarhata., kar dokazujeta dve listini iz 1244 in 1247. 
 

Po ogledu cerkve, jaslic in kavici smo se vračali v dolino skozi Muc, mimo cerkvice Sv. 
Treh kraljev do Miščka. Ob poti smo naleteli na hišo v kraju Muc (Italija) in tam staro 
gospo. Zelo nas je bila vesela. Zapeli smo ji slovensko pesem. Pomagala nam je! 
 

Ob avtobusu smo bili še pogoščeni. Marta Bajt je praznovala rojstni dan. Poveselili smo 
se in zapeli. Marta : »Zdravja in veselja ti želimo!« 
 



Vsega je enkrat konec in tudi tega lepega pohoda je bilo. 
Vončinova oz. Tonščeva dva: Še kdaj nas popeljita v vaše kraje, ki so nam zelo 
nepoznani! Hvala 
 
Zapisala: Mirjam 
 

    
Cervica sv. Kancijana v Britofu       

 
 

                                      
 
                                                            
                                        

                
Glavni oltar                                                    Gotski trikrilni oltar.A- z delovniško podobo                                                         

                    



           
B- z v praznični podobi                                                                              gotsko okno 
      
                  

                                
Cerkvica v Oborči                                    Na ta pohod se je odzvalo kar lepo število pohodnikov željnih novih poti. 
   
 

        
Prispeli smo do cerkve na Stari gori                              Vračamo se 
 



                 
Žalostna podoba ob poti.                                  Zapeli smo slavljenki: 
  
 
 
 Vse najboljše za te,  

vse najboljše za te,  
vse najboljše draga Marta,  
vse najboljše za te! 
  
Torta svečke ima, 
vsaka tisoč želja, 
naj se vsaka izpolni, 
draga slavljenka! 
 

 
Zaželjeno je, da se naučimo cele pesmice, saj sicer zapojemo le prvo kitico.  
 
 

     
 Muc (Prepotto)- stari gospe smo zapeli                      Tudi našega Matjaža Berlot smo se spomnili in mu  
             slovensko pesem                                                         voščili za bližnji deseti rojstni dan   


