IZLET V FURLANIJO – JULIJSKO KRAJINO

V soboto, 16. oktobra 2010 se nas je štirideset članov Društva slovensko-avstrijskega
prijateljstva udeležilo izleta v bližnje zamejstvo v Italijo. Strokovni vodja izleta naš
predsednik dr. Peter Vencelj nas je popeljal preko mejnega prehoda Vrtojba najprej na Staro
goro nad Čedadom. Že razgled na Furlanijo je bil zelo lep, še lepša pa je bila notranjost
romarske cerkve Marije na Stari Gori, ki je najstarejše benečansko in eno najstarejših
krščanskih svetišč. Kraj je bil naseljen že v rimskem času. Sedanja stavba je iz druge
polovice 17. stoletja. Obogateni z zgodovino Stare gore smo se podali v Čedad/Cividale –
Forum Iulii, kjer smo z brega reke Nadiže, preko katere se pne znameniti Hudičev most z
bogato zgodovino, najprej občudovali stolnico in najstarejše krščansko svetišče Langobardski
tempelj iz 8. stoletja. Dr. Vencelj nam je opisal tudi zgodovino rimskih term, mimogrede smo
se ustavili tudi pri sedežu slovenskega društva in spomeniku Ivana Trinka - Zamejskega, ki je
bil slovenski rimskokatoliški duhovnik, pesnik, pisatelj, filozof, prevajalec, jezikoslovec,
kritik, skladatelj, slikar in buditelj in kjer tudi deluje slovenska glasbena šola. Zelo zanimiva
je bila mestna hiša s spomenikom Juliju Cezarju, ustanovitelju mesta okoli leta 50 pred
Kristusom.
Iz Čedada smo se peljali na kosilo v Števerjan, najbolj slovensko občino v Furlaniji Julijski
krajini, kjer na občinskih sejah še govorijo slovensko. Dolgoletni župan Adrijan Korsič nas je
prišel pozdravit in je bil kar dobro seznanjen tudi z delom našega društva. Vedel je na primer
tudi za to, da smo konec septembra v Ljubljani organizirali Srečanje vseh društev in klubov
prijateljstva z Avstrijo. Po obilnem kosilu in po kozarčku odličnega briškega vina smo se
vračali preko Tržaškega in se ustavili tudi ob izviru reke Timav. Tam smo si ogledali cerkev
sv. Janeza Krstnika – Štivan, ko so se pripravljali na večerni komorni koncert.
Polni novih vtisov in spoznanj o bogati kulturni dediščini in občudovanju naravnih lepot
slovenskega zamejstva smo se zadovoljni okoli 20. ure vrnili v Ljubljano.
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