Pohod po muzeju na prostem Mengore, romarska cerkev na vrh Mengor, Kulturno
zgodovinska pot Čez most po modrost v Mostu na Soči, nedelja 26.10.2008
A -Pohod po muzeju na prostem Mengore

Pohod smo začeli na parkirišču na Pilancah ( to je sedelce med Čiginjskim poljem in Mostom
na oči), kjer nas je sprejel vodič Mitja Uršič.
Mengore je blindirana vzpetina avstroogrske vojske. Kot mostišče pri Tolminu je bila v prvi
bojni črti. Italijani so jo neštetokrat oblegali in je niso nikoli osvojili.
Pot poteka po neokrnjenih gozdnih poteh vzpetine Mengore (453m). Vodi nas med številnimi
bolj ali manj ohranjenimi in očiščenimi ostanki prve avstroogrske obrambne črte. Jarki,
kaverne, spominska obeležja, vodohram, kamniti ostanki barak, nekdanje avstoogrsko vojaško
pokopališče.

Začetek na Pilancah

V rdečem jopiču naš vodič Mitja Uršič.

Začetek pohoda

Tako je označena pot.

Srečala sta se nekdanja sodelavca:
Mitja in Angelca.

Topovski položaj

Gremo dalje.

Delavni bataljon. Kot nam je povedal vodič, vojaki niso sami gradili .
Za to so bili delavni bataljoni.

Z zanimanjem poslušamo razlage

Vodohram. Za potrebe celotne bojne črte in barakarskevasi pod njim so zgradili vodovod.

"Pionirska" enota. Pod njo je bilo barakarsko naselje.

Razlaga pri vojaškem pokopališču.

B - Romarska cerkev na vrh Mengor
Mengore sodijo med najstarejše župnije v Sloveniji. Dolgoletni župnik Alojzij Kodermac je
zapisal, da je stala cerkvica že od 1480 leta kot utrdba pred Turki. Kobariški dekan Rupnik pa
je odkril v Čedadskih arhivih listino, ki pravi, da so 1493 predstavniki volčanske fare zaprosili
za dovoljenje, da bi v fari zgradili cerkev Mariji v čast. Ko so v Čedadu dobili zagotovilo, da
bodo farani sami skrbeli za njeno vzdrževanje, so prošnji ugodili.
O cerkvi iz burnih turških časov ni več sledu. V zapiskih je bila cerkev spet omenjena leta
1658, ko je bil na Marijin praznik blagoslovljen nov oltar. Od tedaj je vsako nedeljo po 8.
septembru romarski shod na Mengorah.
Zgodovina Tolminske je povezana s tem krajem tudi zato, ker so se (po ljudskem izročilu) v tej
cerkvici zbirali vodje Tolminskega kmečkega punta. Od tod je zvon leta 1713 naznanil začetek
punta »za staro pravdo«.
To svetišče je bilo med prvo svetovno vojno porušeno. Šele po enajstih letih so ga tamkajšnji
prebivalci, ki so se vrnili domov, obnovili.
Leta 1928 so se na pobudo župnika Kodermaca lotili obnove. Zvonik je bil porušen, nekaj zidov
je ostalo in so jih pustili. Načrte za obnovo je naredil slikar Tone Kralj. Cerkvica je ostala enako
velika. Oltarno sliko sta naslikala Tone Kralj in njegova žena Mara. Na sliki je Marija z Jezusom
v naročju, pod njo pa reka Soča in volčanska stara farna cerkev Sv. Danijela s pokrajino proti
Mengoram. Kralj je naslikal tudi Križev pot in naredil načrte za poslikavo stropa ladje in
prezbiterija.
Zaradi velikega števila romarjev so kasneje za prezbiterijem dozidali prečno kapelo. Pred
cerkvijo so dozidali romarski dom, hišico za duhovnike in mežnarijo.

Tu smo dobili čaj in kavo.

Notranjost cerkve.

Počitek. Razgled. Kava in čaj. Spominska slika. In šli smo dalje.

Bogov kotek v romarskem domu.

Razlaga zgodovine cerkve.

Ob delu poti, ki vodi od cerkvice so bile do leta 1954, ko so jih porušili, kapelice s križevim potom. Maja 2008 je bil
posvečen nov Križev pot, poseben, v mozaikih delo Marka Ivana Rupnika. Splača se vam pogledati internetno
stran: www.centroaletti.com/slo/opere/slovenia/60.htm

Iz Mengor smo se podali na Bučenice, od koder smo uživali v panoramskem pogledu.

in dalje v Modrejce ( čudovit pogled na Most na Soči) do avstogrskega pokopališča.

C - Kulturno zgodovinska pot Čez most po modrost v Mostu na Soči
Most na Soči ali do 1952 imenovan Sveta Lucija ob Soči, ali še njegovo
predzgodovinsko ime Sv. Lucija na Mostu stoji na skalnatem grebenu ob sotočju rek Soče
in Idrije. V zgodovini sta ti dve rečni koriti nudili naselbini idealno zaščito pred osvajalci. Zaradi
zgraditve hidroelektrarne v Doblarju in zajezitve , sta se strugi napolnili in je nastalo pod
naselbino jezero.
Več kot 7.000 odkritih grobišč je Most na Soči uvrščen med najvažnejše perdzgodovinske
naselbine v Evropi. Bogata najdišča segajo v pozno bronasto dobo do rimske dobe. Največ jih
je bilo iz železne dobe.
Predlagam, da si ogledate internetno stran: www.tol-muzej.si/pot/slo/

Skifos

Kustos Tolminskega muzeja Miha Mlinar nas je vodil
po poti "Čez most po modrost".

Notranjost cerkve Sv. Lucije. Cerkev je bila posvečena že leta 1612. Stavbarji so se zgledovali po baziliki na Sv.
gori. Med prvo svetovno vojno je bila poškodovana. Načrt za obnovo je pripravil slikar, kipar in arhitekt Tone Kralj
in je trajala vse do leta 1940.

V malem arheološkem muzeju v šoli. Oglej si tudi video!

Rimska hiša

Cerkev Sv. Mavra in pogled na jezero izpred nje.

In na Modrej.

Izvirek pod Grmom. Pravijo, da je voda zdravilna za oči.
Seveda smo se vse ženske umile z njo!

