
 
 

 

Po spiritualnih poteh, vzdolž zdravilne vode –  

Zdrav duh v zdravem telesu 

 

Iščeš pot? Ne najdeš cilja? Ne najdeš svoje mesto v svetu? 

Romanje lahko da rešitev! Romanje je enako preizkus telesa in 

duše. To so resne ture v naravi in resne ture v spoznavanju samega sebe 

in na poti, ki vodi k Bogu. Tisti, ki želi to romanje doživeti, kot 

najgloblejše spiritualno doživetje, naj se napoti sam in naj sprehodi to 

pot sam! Tisti, ki išče skupinsko doživetje, pa naj organizira ekipo in naj 

krene na romanje skupinsko! To je dobra priložnost tudi za družino, saj 

lahko skupaj preživite spiritualna naravna in športna doživetja. 

 

Županija Vas je v izobilju glede sakralnih krajev in term. Utrujeno telo zdravijo odlične zdravilne 

vode, utrujeno dušo pa sakralni kraji. Do cilja lahko pridete napolnjeno in prerojeno. Pri tem bodo 

na pomoč doživetja, ki so obrobili vašo pot. Poti se največkrat zvijejo na gozdnatem območju, 

daleč od prometa. Tu ne bodo zaostala naravna doživetja. Krasne pokrajine županije Vas so zelo 

raznovrstne. Županija je zelo bogata glede zdravilne vode. Utrujenemu romarju nudijo terme pravo 

rekreacijo, kjer lahko dobi telo nove energije, da bi se lahko razvijala duša…  

Romanje je prosta dejavnost. Ničemer in nikomur se vam ni treba prilagajati. Lahko sledite svojemu 

tempu. To je intenziven fizični izziv in močan duševni preizkus. (Posebej če naredimo razdaljo 

sami). V času ene takšne poti se lahko veliko razvija telo in duša. Ena stvar je zanesljiva, tisti, ki bo 

šel skozi takšno pot, bo na koncu poti vedel več o sebi in o svoji veri. Kaj je lahko pomembnejše, 

kot spoznanje samega sebe in Boga…  

 



 
 

 

Verske vrednote županije Vas so čarobne za starejšo starostno skupino (65+). V času enodnevnih 

ekskurzij lahko skupaj doživite sakralna doživetja. Vsaka ponudba kaže drugo podobo te pokrajine 

in njene spiritualitete. Kraji so zlahka dostopni, če pridete z avtobusom, morate hoditi peš le nekaj 

sto metrov. Cerkve in muzeji so čudoviti, zdravilne vode term pa imajo čaroben vpliv na telo. V 

okviru enega krajšega enodnevnega izleta se lahko res napolnite. Goreča tišina verskih krajev, 

kultura ter fantastični zdravilni učinek term lepo dopolnijo eden drugega. V enem dnevu se lahko 

skoraj prerodite! Prisrčno vas čakamo, obiščite zaklade županije Vas!  

Narava je darilo Boga. Gospod je bil radodaren s to pokrajino. Ta kraj je čudovit. V županiji 

Vas se lahko srečate z naravo in ki ima za to oči ali pa ušesa, lahko vidi ali sliši tudi Boga! Narava 

je zelo bogata, pokrajina ima veliko dolin, hribov, travnikov, jezer, itd. To je potrebno opaziti.  

... in zdravilne vode ... Morda so tudi zdravilne vode darilo od Boga! Čudovito je, da te posebne 

tekočine želodca zemlje, zdravijo človeka. Telo in dušo človeka. Namočimo se v zdravilni vodi in 

opazujmo, kako voda pomirja naše utrujene noge in vznemirjen um.  

Paket predlagamo mladim, družinam, starejši starostni skupini in tujcem!  

 

PREDLAGAN TERMIN PAKETA:  

Starejša starostna skupina: paket lahko predlagamo skozi celo leto, saj so cilji dostopni skozi leto 

in tudi terme so odprte. Starejša starostna skupina prihaja ponavadi v okviru enodnevnega izleta. 

Dotik in ogled veliko lokacij za nji ni možno. Njihova moč in finančne možnosti so omejene. 

Redko rabijo prenočišče. V njihovem primeru je težko nuditi bivanje.  

Skupina mladih, ki pridejo peš: Pri izbiri termina paketa ima pomembno vlogo vreme, saj se izvaja 

romanje v naravi. Termini romanj so ponavadi od zgodnje pomladi do poznega jesena. Za 

izpostavljeno obdobje veljajo termini verskih praznikov, proščenj. Takrat se število romarjev 

poveča, dejavnost romanja narašča. Turist prihaja na daljši čas, romanja pomenijo večtedensko 

obdobje. Romar bo v županiji Vas preživel predvideno 4-7 dni.  

V primeru družinskih skupin lahko traja bivanje tudi 1 teden. Pri njih je glavni cilj sprejemanje 

doživetij in ne to, da bi čim hitreje naredili pot. Napredujejo počasi, v svojem tempu.  



 
 

 

Obdobje proščenj ima izpostavljeno pomembnost. (Tradicija je prisotna v življenju verskih 

skupin, zato lahko polagamo temelje začetnih korakov na to).  

 

Ponudba za starejšo starostno skupino: 

Verske vrednote mesta Celldömölk: V središču mesta in verskega življenja stoji cerkev, ki ima 

posebno pomembnost tudi na državni ravni. Pridemo do parkirišča ob cerkvi, odkamor je samo 

nekaj korakov do dvostolpske baročne cerkve in posebne kalvarijske stavbe, ki je za cerkvijo. 

„Kiscell” je pravi romarski kraj. Dvostolpska županijska cerkev je bila posvečena v čast Devici 

Mariji. Opatija je davna, ustanovili so jo v čast sveti Mariji, v času osvajanja domovine. Ustanovitelj 

je bil Béla II., in sicer na začetku 12. stoletja. Spoštovalci Marije so že v srednjem veku obiskovali 

to središče mentalnega življenja, ki je postal že takrat romarski kraj. Tudi cerkev je postala žrtev 

turških časov, njen milostni kip so prestavili v cerkev Dénesa Csallóközija. Pregradnja opatije v 

Celldömölku in ustanovitev romarskega kraja sta povezana z imenom Odója Koptika. Svoja 

zgodnja duhovniška leta je preživel kot spovedniški duhovnik v Mariazellu in tu se je v njem 

izoblikovalo močno spoštovanje Marije. /Leta 1739 ga je glavni opat naselja Pannonhalma, 

Benedek Sajghó, imenoval za opata v Celldömölku. Iz Mariazella je prinesel s sabo overjeno kopijo 

milostnega kipa. Ta kip so najprej umestili v eno majhno leseno kapelo, ob kateri so skopali 

vodnjak. Med delom se je zgodila nesreča, na glavo delavca, ki je bil v vodnjaku, je padel veliki 

kamen, ki je naredil hudo poškodbo na njegovi glavi, ampak je on kljub temu ozdravel. Zdravljenje, 

ki skoraj velja za čudež, se je hitro razvedelo in so začeli prihajati romarji. Znanstvo in popularnost 

lokacije so utrdila nadaljna zdravljanja. Kraj obiščejo množice, na sredini 18. stoletja premestijo v 

novo kapelo, ki je iz kamna. Nekaj let kasneje se je lahko zgradila dvostolpska cerkev, v kateri je 

dobil milostni predmet dostojno mesto. (Nekdanjo kapelo so na koncu 19. stoletja na žalost 

porušili). Cerkev v Celldömölku so blagoslovili leta 1880. Metodična razpustitev redov se je začela 

potem, ko je zasedel prestol József II. O razpustitvi benediktinskega reda je prišla zapoved leta 

1787. Ampak romanje ni nehalo. Nekdanji Kiscell in Nemesdölk sta se leta 1907 združila in imata 

skupno ime Celldömölk. Naselje in versko življenje sta bila močno povezana v 19. stoletja in v prvi 

polovici 20. stoletja. V naselju se ustanovi samostan, kasneje pa tudi šola in vrtec. (Hollósy 

Jusztinián) Pred novo razpustitvijo reda leta 1950 so s prisotnostjo Józsefa Mindszenthyja 

praznovali 200 letni obstoj cerkve.  



 
 

 

Vasvár je majhno mesto z verskim videzom. Naselje ima 5000 prebivalcev. V središču naselja 

stoji rimsko katoliška cerkev (nekoč dominikanska) in stavba dominikanskega samostana v 

Vasváru. Stavbe izvirajo iz srednjega veka. Nekoč je stal tukaj grad, ki se je skozi čas spremenil v 

kolektivo stavb, ki imajo različni slog. Obe stavbi vsebujeta srednjeveške elemente. V zgradbi je 

lokalnozgodovinska zbirka, ki predstavlja bogato zgodovinsko in versko preteklost pokrajine na 

zanimiv način. Nekdanji rang naselja kaže, da je bila po Vasváru poimenovana cela županija. Vasvár 

je bil pomembno cerkveno in posvetno središče ter osrednje naselje regije. V turških časih sta se 

kapitelj in županija preselila v Szombathely, od tega naprej se je znižala osrednja funkcija Vasvára. 

Dominikanski samostan in županijsko cerkev je ustanovil Béla IV. leta 1254. Nekoč je delovala tudi 

kot mejna utrdba, takrat je bil zgrajen stolp južnozahodnega trakta. Zgradbo so večkrat preuredili, 

širili, -od katerih so najpomembnejši oziroma najbolj siloviti posegi baročnega časa- ampak med 

stenami lahko še danes zalotimo nekdanjo vzdušje. Na glavnem oltarju cerkve lahko vidimo prizor 

Golgote. V cerkvi najdemo največje orgle župnije. Iz središča mesta se splača podati na pot (peš ali 

z avtom) in poiskati sveti vodnjak in kapelo, ki ležita v gozdnati okolici. Uživajmo vodo vodnjaka, 

ki je zdravilnega značaja. Vasvár je romarski kraj že od srednjega veka naprej. Dan proščenja je bil 

nekoč avgusta, sedaj pa je god Marije. Legenda pravi, da so redovniki, ki so bežali pred Turki, skrili 

v votlino enega drevesa Marijino sliko, da bi jo rešili pred Turki. Redovniki, ki so se vrnili, niso 

našli slike in drevo, ampak je na tistem kraju privrel vodnat izvir, v katerem so videli sliko Marije. 

V okolici svetega vodnjaka živijo od 18. stoletja naprej tudi samotarji. V tistem času se je zgodilo 

prvo čudežno zdravljenje, in sicer tokrat, ko je dobil Ferenc Horváth nazaj svoj vid zaradi učinka 

vode. Tudi on je postal tukaj samotar in je dal iz svoje dediščine zgraditi prvo kapelo. Lourdska 

jama je bila zgrajena leta 1930. Na robu mesta najdemo kopališče Szentkút, ki tudi leži v zeleni 

okolici. 

Kőszeg in Bükfürdő: Kőszeg ima veliko znamenitostih, kulturnih spomenikov, med katerimi 

najdemo več pomembnejših cerkv in verskih lokacij. Najbolj znana cerkev Kőszega je verjetno 

cerkev Srce Jezusovo. Župnijska cerkev je okras glavnega trga. Stil je redkost, saj na celotnem trgu 

vlada neogotska stavba, ki je zelo okrašena. Med milostnimi predmeti sta najpomembnejša dva 

keliha, ki sta iz leta 1421 oziroma iz leta 1486. Cerkev svetega Emerika je okras drugega osrednjega 

trga mesta, trga Jurisics. Stavba, ki se viša med srednjeveškimi hišami, je bila pripravljena leta 1640. 

Do leta 1673 je protestantska cerkev, potem pa katoliška. Cerkev je glede sloga mešana, saj je v 

osnovi renesančna, ampak vsebuje tudi gotske elemente. V neposredni bližini cerkve svetega 

Emerika na trgu Jurisics stoji cerkev svetega Jakoba. Ta cerkev je starejša, njena preteklost spremlja 



 
 

 

celotno zgodovino mesta od začetka srednjega veka. Na mestu cerkve je do leta 1289 stala 

minoritska cerkev, ki je propadla v času enega obsedanja. Rekonstrukcija samostana in cerkve je 

povezana s kraljem Lajosem Nagyom in z družino Garai. Stavba je bila verjetno zgrajena na 

prelomnici 14. in 15. stoletja. Nekaj sto metrov od dveh sosednih cerkvah trga Jurisics najdemo 

grad Jurisics. V stavbi najdemo muzej. Najbolj dragocen predmet notranjega gradu je oltar 

Esterházy. Glavna oseba tega je upodabljanje Madonne. Na podlagi napisa, ki je za sliko, izvemo 

da ga je dal postaviti József Miklós Esterházy leta 1771. V prostorih grada so dragocene razstave, 

ki predstavljajo zgodovino preteklih stoletij.  

 

Kalvarija: Cerkev, ki stoji na gori Kalvarija, je bila zgrajena leta 1734. Do leta 1686 je stal na tem 

mestu križ, leta 1715 pa je bila zgrajena prva kapela. (Sveti Donát) Zgraditev cerkve iz kamna so 

začeli jezuitski redovniki. Legenda pravi, da so 70.000 opek prinesli verniki lastoročno na vrh gore. 

Prizori križnega pota, ki so klesani iz kamna, so bili umeščeni leta 1763. (Ti so danes vzidani v 

ograjo, ki obdaja cerkev). Stacijske zgradbe, ki jih vidimo danes, so bile narejene leta 1890.  

Nadaljne zanimivosti in vrednote, ki imajo versko tematiko: kip svetega Florijana (trg Flórián), kip 

Svetega Trojstva iz leta 1713 (Glavni trg-Fő tér), Kip Marije iz leta 1739 (trg Jurisics Miklós), 

kalvinska cerkev iz leta 1995 (ulica Táncsics Mihály), židovska sinagoga iz leta 1859 (Várkör 38), 

evangeličanska cerkev iz leta 1783 (Várkör 44.).  

 

Za mladinske skupine, ki pridejo peš in za družine : 

Marijina pot 

Mariazell: Je dominanten romarski kraj regije. Verjetno ni pretiravanje izjaviti, da je Mariazell 

evropsko, celo svetovno znan kraj. Dvojni stolp se lepo prileže k avstrijski pokrajini. Pokrajina, 

narava, kultura se v veliki meri razlikuje od Madžarske. Smo na tujem, ampak vseeno med brati. 

Naselje prehodi sakraliteta, romar je tukaj zelo pogosten gost. Tukaj se lahko srečamo s številnimi 

starostnimi skupinami in narodnostmi, ki jim je skupen jezik, jezik vere in čast Marije. Romanje 

preizkusi telo in dušo ter lahko začutimo zdravilni učinek. Majhno naselje šteje 1500 prebivalcev in 



 
 

 

leži 868 metrov visoko, v sosedstvu Bürgeralpe, ki je visok 1270 metrov. Preteklost mesta je bila 

vznemirjena, ampak je mesto kljub temu ohranilo svojo vero. Današnji razcvet je plod tega. 

Dva najpomembnejša sakralna zaklada bazilike sta kip, ki upodablja Marijo in malega Jezusa, ter 

slika Device Marije, ki jo je podaril Lajos I. Mali milostni kip (48 cm) oblačijo v pompozno obleko 

trikrat na leto, in sicer na veliki petek, ob prazniku rojstva Marije (8. september)-takrat obišče 

vsakokraten papež Mariazell- in 21. decembra, ko je praznik ustanovitve mesta. Mariazell obiskujejo 

romarji že v 12. stoletju. Zares veliko zanimanje se je začelo od leta 1330. Do prepovedovalne 

odredbe romanja, ki jo je izdal József II., je popularnost in obiskanost pospešna. Od odveze 

odredbe vse do danes obišče ta kraj vse več ljudi. Število romarjev je letno več kot en milijon. Na 

romanje, ki poteka avgusta, pridejo skupine iz sosednjih držav, tako tudi iz Madžarske. Skupna 

sveta maša je povzdignjen trenutek mednarodnega religioznega življenja.  

Marijina pot: Marijina pot v glavnem združuje madžarske Marijine kraje. Se pa ne ustavi na meji, 

ampak presega tudi v sosednje države. Glavni odsek poti povezuje Mariazell in Csíksomlyó, 

dotakne se milostnih krajev Marije v treh državah. To je spiritualna romarska in turistična pot, ki 

ne nudi spiritualna in sakralna doživetja le za tiste, ki verujejo. Dolžina glavne steze je okoli 1400 

km, iz tega morate v županiji Vas sprehoditi tri, štiri dni. Lahko napredujemo v več smeri, od 

vzhoda do zahoda ali od zahoda proti vzhodu. Dve smeri nudita zelo drugačna doživetja. V regiji 

županije Vas obstajata dve možnosti. 

Ena pot vodi iz Celldömölka, skozi Sitke, do Sárvára. Celldömölk je madžarski par Mariazella in ga 

imenujejo tudi Kiscell. Je pomemben romarski kraj. V naselju oživlja sakraliteta. Razen tega čaka 

romarje romarsko prenočišče. Je milostni kraj, katerega dvostolpska župnijska cerkev je bila 

posvečena v čast Devici Marije. (Med letoma 1744 in 48 je benediktinska cerkev). Opatija je davna, 

ustanovili so jo v čast sveti Mariji, v času osvajanja domovine. Ustanovitelj je bil Béla II., in sicer 

na začetku 12. stoletja. Spoštovalci Marije so že v srednjem veku obiskovali to središče mentalnega 

življenja, ki je postal že takrat romarski kraj. Tudi cerkev je postala žrtev turških časov, njen milostni 

kip so prestavili v cerkev Dénesa Csallókőzija. Poleg porušenih ostankov nekdanje cerkve vodi pot 

v ulico Odója Koptika. Na sredini 18. stoletja so obnovili religiozne kraje in vzpostavili značaj 

milostnega kraja. Ustanovitev romarskega kraja lahko povežemo z imenom Odója Koptika, ki se 

je rodil na Češkem. Svoja zgodnja duhovniška leta je preživel kot spovedniški duhovnik v 

Mariazellu in tu se je v njem izoblikovalo močno spoštovanje Marije. /Leta 1739 ga je glavni opat 

naselja Pannonhalma, Benedek Sajghó, imenoval za opata v Celldömölku. Iz Mariazella je prinesel 



 
 

 

s sabo overjeno kopijo milostnega kipa. Ta kip so najprej umestili v eno majhno leseno kapelo, ob 

kateri so skopali vodnjak. Med delom se je zgodila nesreča, na glavo delavca, ki je bil v vodnjaku, 

je padel veliki kamen, ki je naredil hudo poškodbo na njegovi glavi, ampak je on kljub temu 

ozdravel. Zdravljenje, ki skoraj velja za čudež, se je hitro razvedelo in so začeli prihajati romarji. 

Znanstvo in popularnost lokacije so utrdila nadaljna zdravljanja. Kraj obiščejo množice, na sredini 

18. stoletja premestijo v novo kapelo, ki je iz kamna. Nekaj let kasneje se je lahko zgradila 

dvostolpska cerkev, v kateri je dobil milostni predmet dostojno mesto. (Nekdanjo kapelo so na 

koncu 19. stoletja na žalost porušili). Cerkev v Celldömölku so blagoslovili leta 1880. Metodična 

razpustitev redov se je začela potem, ko je zasedel prestol József II. O razpustitvi benediktinskega 

reda je prišla zapoved leta 1787. Ampak romanje ni nehalo. Nekdanji Kiscell in Nemesdölk sta se 

leta 1907 združila in imata skupno ime Celldömölk. Naselje in versko življenje sta bila močno 

povezana v 19. stoletja in v prvi polovici 20. stoletja. V naselju se ustanovi samostan, kasneje pa 

tudi šola in vrtec. (Hollósy Jusztinián) Pred novo razpustitvijo reda leta 1950 so s prisotnostjo 

Józsefa Mindszenthyja praznovali 200 letni obstoj cerkve. Nad oltarjem notranje milostne kapele 

stoji čudodelni kip blažene Device Marije, podoba Marije na rokah z malim Jezusom. Za milostno 

kapelo stoji oltar svetega Štefana. 

Celldömölk je naselje, ki ima 12 tisoč prebivalcev in leži v bližini gore Ság. Pot vodi ob vulkanski 

gori. V bližini gore najdemo muzej gore Ság v Celldömölku. V mestu so terme Jufa Vulkán. 

Zdravilna voda in zdravilne terapije lahko zdravijo naše telesne težave, poleg tega pa pomirijo tudi 

dušo.  

Pokrajina je navdihnila naše znamenite pesnike, kot so László Nagy, Dániel Berzsenyi in Sándor 

Weöres. Milo pokrajino naselja Kemenesalja lahko prepoznamo v vrsticah več literarnih del. 

Jamske terme v Mesteriju najdemo na drugi strani gore Ság. To so majhne terme. Tukaj ni vrvenja, 

ni dolgih toboganov. Lahko mirno počivamo pod senčnimi drevesami ali pa v stavbi  

Dvor v naselju Sitke je lepi zaklad tega neselja. Stavba danes deluje kot dvorni hotel s toplo kuhinjo. 

Za romarja je odlično počivališče. Če napredujemo naprej, kmalu prispemo v Sárvár. Pot nas vodi 

poleg term v Sárváru, zato se lahko utrujen popotnik ustavi in se osveži v termah. Bolečine, ki 

nastanejo zaradi intenzivne uporabe nog, odlično rešuje kopanje in masaža. Zdravilna voda term 

vpliva blagodejno na zdravje in počutje. Po preživljenem času v termah pa ne računajmo na 

opravitev daljše razmere. Pojdimo v eno cerkev in izkoristimo čas ter mir, ki zasede duh!  



 
 

 

Če nadaljujemo pot v severo-zahodno smer, pridemo skozi naselja Csénye, Bögöt in Vát do 

Cseprega oziroma do naselja Bük in Bükfürdő. Terme nudijo tudi tukaj odpočitek. Učinek zdravilne 

vode je čaroben. Lepa cilja naše poti sta rimskokatoliška cerkev gotskega izvira v Csepregu in bližnja 

kapela, ampak lahko obišče popotnik tudi dragoceno cerkev v Büku. 

Iz smeri županije Vas vodita dve poti v Mariazell. Tudi med potjo se lahko dotaknemo dragocenih 

krajev, katerih velik del je posvečen v čast Marije. Na eni strani Lockenhaus, Kirchshlag, Aspang, 

Reichenau, Schwarzau, na drugi strani pa Güssing, Stegersbach, Hartberg, Pöllau, Veitsch. Severna 

veja je hitrejša, južna pa je daljša in bolj mirna. To je romanje z zelo dolgim razmerjem, ki potrebuje 

resno telesno in duhovno predpripravo. Dnevno 20-30 km razmerje preizkusi človeka. Gladine so 

tudi pomembne, posebej na avstrijskih območjih lahko računamo na resne vzpone.  

Ob liniji Marijine poti se lahko priključimo na tretjo pot, če nadaljujemo pot proti severu. Na 

južnem delu županije Győr-Moson-Sopron nas vodi pot v južno-zahodno smer. Pomembnejša 

naselja, ki se jih dotaknemo do Mariazella: Mattersburg, Forchtenstein, Würflach, Puchberg. 

Poti svetega Martina: Iz Szombathelya kot iz rojstnega kraja svetega Martina, vodi več poti. 

Dolžina in značaj teh se zelo razlikuje. Poti tečejo mrežasto, to pomeni, da omrežijo celotno 

Evropo. V primeru, da načrtujemo daljšo romanje, lahko pridemo iz Szombathelya na zelo veliko 

točk kontinenta. Čaščenje in kult svetega Martina sta znana po celi Evropi in sta vajeni religiozni 

tradiciji. Njegovo upodabljanje najdemo skoraj v vseh državah. Sveti Martin je tudi cerkveni patron 

Francije. Življenja svetnika, ki se je rodil v Savari-i, je bilo zelo pustolovsko, njegova cerkvena 

kariera pa je vodila zelo visoko. Nekaj pomembnih postaj njegove življenske poti: v kraju Páviá 

postane katoličan, v Amiensu razpolovi svoj plašč, v Wornsu zapusti vojsko, prispe nazaj v Savario, 

kjer okrsti svojo mater, v Milanu se prepira z verskimi razkolniki, na otoku Insula Gallinaria je 

samotar, v Toursu ga izvolijo za škofa, v Parizu poljubi enega gobavca, tudi v Trieru se zgodi čudež, 

saj reši enega obsedenega od vraga. Najbolj znana tradicija, ki je povezana z njegovim imenom, je 

dan svetega Martina. Ta dogodek je povezan z njegovim imenom tako, da ko so ga želeli imenovati 

za škofa v Toursu, se je on skril v kurnjek med gosi. Kljub temu so ga poklicali predse in so ga 

posvetili v škofa. Čaščenje osebe in dejanj Martina se je po njegovi smrti hitro širilo, kraj njegove 

škofije in koncil, ki je bil leta 461 tam izveden, sta že takrat naročila praznik k njegovemu imenu. 

Sveti Martin je patron Francije. Nad njegovim grobom so na tem mestu zgradili tudi baziliko. 

Njegove kosti hranijo kot relikvijo v katedrali Saint Gatiel, v baziliki v Toursu oziroma v 

Szombathelyu v stolnici. Njegovo ime ohranjajo številna naselja in cerkvene institucije po celi 



 
 

 

Evropi. Z imenom svetega Martina so povezane romarske poti, ki omrežijo skoraj celo Evropo. Iz 

Szombathelya izhaja več poti za turo, ki v romarsko življenje kontinenta vključijo mesto 

Szombathely.  

Csehimindszent: Csehimindszent je pomemben verski kraj županije Vas. Vas je majhna, ima 360 

prebivalcev. Sin vasi je József Mindszenty, ki je bil kardinal, nadškof v Esztergomu, zadnji 

knezoškof Madžarske. József Mindszenty (Pherm) se je rodil leta 1892 v nižji plemiški družini. 

Osnovno šolo je končal v naselju Mindszent, šolanje pa je nadeljeval v Szombathelyu, na gimnaziji 

Premontrei. Po maturi je študiral v Szombathelyu, v t.i. Seminarju. Odločil se je, da bo duhovnik. 

Leta 1915 so ga v stolnici v Szombathelyu posvetili za duhovnika. Od leta 1944 ga papež Piusz XII. 

postavi na škofovski rang v Veszprému. Protestno pismo, ki ga je napisal proti uničevalni vojni in 

odselitvi židovstva, je osebno predal Szálasiju. Njegovo preganjanje in sužnjevanje traja več let, 

svojo poslanstvo lahko nadaljuje od leta 1945 v Veszprému. Kmalu postane na zaprositev papeža, 

nadškof v Esztergomu, od leta 1946 pa bo kardinal. V času metodičnega uničevanja cerkve po 

drugi svetovni vojni je bil Mindszenty osrednja oseba. Po njegovi aretaciji je bil pod vplivom 

različnih zdravil in je pripoznal vse obtožbe, ki so jih navedli proti njemu. V času koncepcijske 

pravde je bil obsojen. Namesto kaznilnice je lahko preživel svojo kazen v domačem čuvanju, ki ga 

je lahko zapustil leta 1956. Na vrhuncu revolucije leta 1956 se je moral skriti na ameriškem 

veleposlaništvu. Po revoluciji je bil Mindszenty preganjan sovražnik komunističnega režima. Leta 

1971 je bil na podlagi sporazuma med svetim stolom in Madžarsko republiko ter zaradi pokornosti, 

ki jo je dal papežu, prisiljen zapustiti Madžarsko. V času inozemskih let se je ukvarjal z 

mednarodnim religioznim življenjem in z usodo Madžarov, ki so bili razstreseni po celem svetu. S 

tem je storil veliko za složnost madžarstva. Leta 1975 je umrl v eni dunajski bolnici. Njegovo truplo 

so -na podlagi njegove poslednje želje- umestili v Mariazellu. Leta 1991 so ga pokopali v 

nadškofovski grobnici bazilike v Esztergomu. Njegovo rojstno hišo najdemo pod hišno številko 

Fő u. (Glavna ulica) 34.  

Izvir Miród: Izvor Miród najdemo v bližini naselja Csákánydoroszló in je kraj, ki je obstajal že v 

srednjem veku, od leta 1278. O izviru se do 19. stoletja ni ohranil opis. Krajevna skupnost je 

uporabljala vodo potoka v tem času, kot zdravilno vodo. Nad potokom Sterm -v katerega se zliva 

voda izvira- je bil v tem času most in so njegovo vodo pili in nosili tudi Avstrijci. Za patrona izvira 

so izbrali Marijo. H kipu Marije, ki je tukaj postavljen, so romali vsako leto septembra, imeli so 

proščenje. Danes obrobijo gozdno pot, ki vodi k izviru, lesene stacije, vodnjak obdaja ograja in 



 
 

 

mali park, v katerem najdemo klope, milostne predmete, informacijske površine. Potok ob meji in 

izvir Miród sta slikovita kraja. Naenkrat je to pravo sakralno doživetje in pravo doživetje v naravi. 

Csempeszkopács: Je familiaren kraj. Cerkev, ki je kulturni spomenik, stoji na travniku in seva 

vzdušje srednjega veka.  

Hadak útja:(vojaška pot): kot kaže tudi ime, na tej poti ima spiritualnost manjšo vlogo, kljub 

temu pa se dotakne več sakralnih krajev. Na tej poti lahko napredujemo po poti zgodovine. Tura 

predstavlja pomembne zaščitne in vojne kraje rimskega časa, časa osvajanja domovine in obdobja 

zgodnjega srednjega veka. Med potjo ne zaostane spiritualno doživetje, pot se dotakne tudi 

sakralnih krajev.  

Tisti, ki mu ostane še energije, lahko obišče sakralni spomenik, ki je nad naseljem Velem, in sicer 

kapelo svetega Vida. Na robu gozdnega zemljišča, ki obdaja mesto Kőszeg, stoji bela kapela v 

krasni zeleni okolici. Razgled je fantastičen. Gora je od davnih časov naseljeno območje, preteklost 

stavbe pa sega nazaj do 13. stoletja. Stavba, ki jo danes vidimo tukaj, je bila zgrajena na koncu 18. 

stoletja, v pozno baročnem slogu. Zvonova izvirata iz leta 1688 oziroma iz leta 1926. Na stranskih 

oltarjih najdemo kip svetega Vitusa in Piéta. Prižnica ima slog „copf”. To je primeren kraj za 

zaključek enega dolgega romanja, kjer lahko v tišini gozda povzamemo doživetja, ki smo jih 

predobili v županiji Vas med našo sakralno potjo.  

Velemér: Pomembnejša sakralna in stavbarska kraja Őrséga sta cerkev Svetega Trojstva v 

Veleméru in rimskokatoliška cerkev v Őriszentpéteru. Majhna cerkev ki stoji na t.i. Paprétu, je pravi 

biser. Sama stavba je gradbeniška redkost, ampak ji daje posameznost tudi slikovita pokrajina, ki jo 

pokriva gozd. Cerkev so tako orientirali proti vzhodu, da ne bi bil glavni os proti geografskemu 

vzhodu, ampak malce spremenjeno, in sicer tako, da bi prvi sončni žarki nedelje Svetega Trojstva 

osvetlili simbol oboka templja. Nadaljna zanimivost je, da sončna svetloba zimskega sončnega 

obrata najprej osvetli fresko, ki upodablja malega Jezusa. To so simbolični znaki, ki so rezultati 

dobro premišljenega načrtovanja in zavistnega razmišljanja. Če ta kraj obiščemo v teh posameznih 

trenutkih, bomo udeleženci pravega sakralnega doživetja… 

 

 


