
 

»PO CERKVAH SV. MARJETE« 
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 06.30: Polzela: Odhod 1. avtobusa (pevci in drugi …) 
 07.30: Polzela: Odhod 2. avtobusa  
 
 08.00 – 09.15: Brezje: Pevske vaje za pevce (1. avtobus) 
 09.30 – 10.30: Brezje: Zahvalno bogoslužje na Brezjah (molitev) 
 10.30 – 12.00: Brezje: Sv. maša (vodi škof Stanislav Lipovšek) 
 
 13.00 – 14.30: kosilo … (Hotel Marinšek, Naklo, Restavracija g. 
Boško, 051 388 830 (05 923 44 46). 
 
 15.00 – 15.30: Zgornje Duplje: »…V Zgornjih 
Dupljah stoji cerkev svetega Mihaela. Skoraj 
vso zgodovino, prvič se omenja leta 1391, je 
imela status podružnične cerkve, nekajkrat pa 
je postala samostojna - leta 1785 in 1832. Stoji 
tik ob vznožju Udin boršta pod Gradiščem. 
Gradili naj bi jo trikrat. Najprej je na tem 
mestu stala majhna kapelica, kasneje so 
zgradili ladjo in dodali tudi zvonik ... Cerkev, 
ki je dolga 14,6 m in široka 5,5 m, krasijo trije 
zlati oltarji. Posebno lep je glavni iz leta 1676.   

Na levi strani ladje stoji oltar sv. Marjete, na 
desni pa oltar sv. Urbana. Te oltarje je leta 
1849 oblikoval kipar Janez Gosar, ki je 
naslikal tudi freske na stropu prezbiterija ...« 
(ŽU Duplje, Spodnje Duplje 81, 4203 Duplje, 
žpk. Franc Grahek, 04/257 15 55). 

 
 16.00 – 16.45:  Srednja vas pri Šenčurju - cerkev sv. Katarine 
stoji severozahodno od vasi vzporedno 
s podružno cerkvijo sv. Radegunde. 
Sredi cerkvic stoji gotski zvonik, v 
neposredni bližini pa tudi kužno 
znamenje. Dostop do cerkvic je po 
cesti skozi Srednjo vas, nato pa po 
asfaltiranem odcepu levo od ceste 



Srednja vas-Luže ... Glavni oltar je posvečen sv. Katarini, nad 
glavno nišo je napis: ALTARE IN HONOREM S. CATHARINAM MART. 

ERECTUM 1642. RENOVATUM 1887. Predela je poslikana, desno je 
sv. Katarina, levo sv. Marjeta z zmajem, v sredi pa je prizor z 
dvema angeloma ob odprtem sarkofagu. V osrednji niši je kip 
sv. Katarine z mečem. Niša je v ozadju poslikana s prizorom 
spečih vojakov v pokrajini. Desno od nje je na podstavku kip 
sv. Neže, levo pa sv. Uršule. V atiki je slika Matere božje s sv. 
Katarino. Levi stranski oltar - Renesančni oltar iz leta 1635 je 
posvečen sv. Mohorju in Fortunatu. V glavni niši sta kipa 
patronov, v atiki je kip sv. Marjete z zmajem. (ŽU Šenčur, 
Kranjska 5, 4208 Šenčur, žpk. Urban Kokalj, 051/689 683). 
 
 … mimo … .Podružnična cerkev Spreobrnjena sv. Pavla na Križu 

(podružnica župnije Komenda) se prvič omenja 
leta 1680 … Ko jo je dal baron Peter Jakob 
Testaferrata podreti, je takoj začel zidati novo, 
baročno, ki je na istem mestu zamenjala po vsej 
verjetnosti gotsko prednico. V glavnem oltarju 
sedanje cerkve sta največje umetniške vrednosti 
zelo lepa lesena baročna kipa sv. Barbare in sv. 
Marjete. ... Cerkev na križu je močno prizadel potres 
leta 1895. (ŽU Komenda, Glavarjeva 110, 1218 
Komenda, žpk. Zdravko Žagar, 01 834 35 90). 

 
 17.00 – 18.30:  Kamnik in Mali grad sta se na 
srednjeveške zemljevide uvrstila pod vladavino 
Andeških, posebej Bertolda Andechs-Meranskega. 
V pisnih virih Mali grad omenjajo leta 1202. 
Upravljali so ga kamniški vitezi. Utrdba je bila 
porušena v 16. stol., ohranjena je kapela, ki je 
bila že v 15. stoletju v upravljanju mesta in je 

preživela številne predelave in 
dodatno krašenje. Zadnja prenova 
je bila po dolgotrajnih raziskavah 
in predelavah zaključena tik pred letom 2000.  
Ob grajskih ostankih in rekonstruiranem stolpu je 
izjemna dvojna kapela: nekdanjo kapelo sv. Marjete 
s kripto (današnji prezbiterij spodnje kapele) so nam-



reč nadzidali s kapelo sv. Eligija. Spodnja kapela je iz 12. zgornja iz 
13. stoletja. Zanimiv je prestavljeni romanski portal spodnje kapele. 
V notranjosti so ostanki poznogotskih in poznobaročnih fresk. Kot 
celota spada kapela kljub kasnejšim predelavam in preslikavam 
med pomembnejše in najstarejše romanske spomenike v Sloveniji. 
(ga. Nuša Lisjak, 01 831 82 50). http://franciskani.rkc.si 
/www.kamnik-tourism.si 
 
 19.00 - … :  večernice … Groblje: »… Tako 
kot zavetnika grobeljske cerkve sv. Mohor in 
Fortunat na oltarju častita Mater božjo z 
Detetom, tako so romarji v 18. stoletju v vse 
večjem številu tu častili nebeško priprošnjico. 
Že takrat je bil v cerkvi oltar sv. Notburge, 
priljubljene tirolske dekle, pri kateri so iskali 
tolažbo na kmečko življenje priklenjeni romarji. 
In ravno priljubljenost tirolske priprošnjice je 
ob naraščajoči množici romarjev že pred sredino 
18. stoletja narekovalo gradnjo prostornejše in 
za baročni čas primernejše cerkve. Čeprav je nova cerkev postala 
najpomembnejše središče češčenja sv. Notburge na Kranjskem, se 
je kmečka dekla s hlebci kruha v belem predpasniku, obdana z 
berači skromno umaknila na levi oltar. Nasproti nje je na desnem 
oltarju, prav tako v ladji, oltar sv. Izidorja, kmeta. Ob slavoloku 
sta še oltarja na levi sv. Andreja, na desni pa sv. Marjete, ki so ju 
častili že v prejšnji cerkvi. Vsi oltarji so baročni in opremljeni z 
oljnimi slikami naslovnih svetnikov ...« Podružnična župnije Jarše 
pri Domžalah. (ŽU Jarše, Jarška c. 65, 1230 Domžale, žpk. Janez 
Kvaternik, 01 721 29 63, 031 657 519) 
http://zupnije.rkc.si/jarse/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

  
 
  


