V nedeljo, dne 5. aprila 2009 smo se odločili za IVV pohod po Ogleju. Sam pohod smo obogatili
z obiskom svetišča na Barbani.
A- slike s pohoda

B- Druženje po pohodu

C- Še "gasilska slika cele skupine

D- Nekateri so si medtem ogledali Katedralo oglejskih patriarhov, ki je posvečena devici Mariji in
Sv. Mohorju ter Sv. Fortunatu.
Privzdignjeni prezbiterij, ki so ga ob koncu 15. stol obnovili lombardski umetniki, je prava renesančna
mojstrovina. Ta prekriva kripto s pomembnimi freskami, delo bizantinskih umetnikov.
V zg. srednji vek sodita atrij in nenavadna stavba "Cerkev poganov", ki povezuje baziliko s krstilnico.
Zvonik je visok 73m. Zgraditi ga je dal poppon. Pri gradnji so uporabili kamenje iz mestnega
amfiteatra.
Za cerkvijo je pokopališče in Via Sacra.

Nekaj zgodovine o Ogleju
Oglej (italijansko Aquilieia, furlansko Aquilee) je italijansko mesto v pokrajini Furlanija- Julijska
krajina.
Ime izhaja iz predrimskega imena reke Natisone "Aquilis".
V obdobju Rimskega cesarstva je bil Oglej eno izmed devetih najpomembnejših mest. Bil je
pomembno rečno pristanišče vzdolž starega toka reke Natisone-Torre. Ohranjeni so ostanki Z obale z
obrežjem v dveh nivojih in s privezi.
Vidne so rampe za v skladišče, od katerega so ohranjeni temelji, tlakovani podhodi in del mestne
cestne infrastrukture. V 3. in 4. stol. je začela pristaniška dejavnost upadati. Na sredini pristaniškega
akvatorija ( bil je 48 m širok) je nastal zaradi odlaganja materijala ob izkopavanjih v 20. stol., nasip, po
katerem vodi arheološka pot Via Sacra. Poleg teče Natissa.

Prvo naselbino so ustanovili triumviri leta 181 pred n.št. Leta 98 pred n.št. je postala "municipium" in
tako del rimske države.
Za časa vladanja cesarja Avgusta je Oglej postal glavno mesto "caput" regije Venetia e Histria. Mesto
se je začelo razvijati in je postalo eno velikih trgovskih centrov cesarstva. Za časa Dioklecijana je bil tu
sedež guvernerja regije in poveljnika vojaške flote v S Jadranu.
Leta 313 po razglasitvi pravice verovanja je bilo tu zgrajeno prvo cerkveno središče. leta 489 pa son
mesto uničili Huni pod vodstvom Atile. Prebivalstvo se je zateklo na obalo, sedež škofije je postal
začasno Gradež.
V 9. stol je bila prva obnova bazilike.

V 11. stol, za časa patriarha Poppona, je nastal oglejski patriarhat in začela se je druga
obnova bazilike. Oglejski patriarhat je ime za ozemlje pod cerkveno in delno tudi posvetno oblastjo
patriarhov iz Ogleja. Imel je zelo pomembno lego med Alpami in Jadranom. Velik del današnjega
slovenskega ozemlja je bil pod njihovo oblastjo. Oglejski patriarhi so močno vplivali na zgodovino
Slovencev.
Ko je leta 1420 Beneška republika zasegla Furlanijo, se je zaključila posvetna oblast oglejskih
patriarhov. Le- te so od tedaj izbirali izmed beneških patricijev.
Leta 1509 so Oglej zasegli Avstrijci in postal je del Goriške grofije. Del ozemlja je še nadalje pripadal
Beneški republiki.
Ko so leta 1715 ukinili Oglejski patriarhat sta nastali Videmska in Goriška škofija, pod katero še vedno
spada Oglejska župnija.
V mestu lahko vidimo ostanke rimskega Foruma, ki je pod zaščito UNESCa, najdbe rimskih
stanovanjskih objektov z ohranjenimi mozaiki (vzdolž "Via Giulia Avgusta". Tu je ob cesti tudi velik
nagrobni mavzolej iz obdobja cesarja Avgusta.

