PO TRUBARJEVI POTI
Termin: 7. – 9. junij 2012
Pred leti je minilo 500 let od njegovega rojstva velikana Slovenstva
Primoža Trubarja. Veliki reformator, oče prvih slovenskih knjig, pripisuje
se mu prva omemba slovenskega naroda, je dobršen del svojega
bogatega življenja preživel na Nemškem. Razmere v slovenskih deželah,
predvsem na Kranjskem, so mu bile za delovanje nenaklonjene, zato se
je večkrat umaknil na Nemško, kjer je v Derendignu leta 1586 umrl in bil
pokopan. V deželah Bavarski in Baden Würtenberg je uresničil svoje
pomembne projekte, kot je tisk prvih slovenskih knjig.
Rojstvo slovenske knjige
Četrtek, 7. junij 2012, 1. dan. Odhod izpred Gimnazije ob
polnoči. Vožnja mimo Ljubljane po gorenjski na tursko
avtocesto. Pri Solnogradu bomo zapustili našo severno
sosedo Avstrijo. V zgodnjem jutru se bomo peljali po
najjužnejši nemški deželi (Bavarski) mimo Münchna,
Augsburga in Ulma. Še v dopoldnevu bomo prispeli v
deželo Baden Würtenberg, cilj prvega dne našega
popotovanja. Najprej se bomo ustavili v Tübingnu in
obiskali mestno jedro. Z univerzitetnim mestom je najbolj
povezano delo in življenje Primoža Trubarja v nemških
deželah. V njem je živel nekaj mesecev in dal konec leta
1550 v Morhartovi tiskarni natisniti prvi slovenski knjigi,
Katekizem in Abecednik. V Derendingnu, predelu
Tübingna, je Trubar 20 let živel, deloval (dokončal svoje
največje in najpomembnejše delo - prevod Nove zaveze)
in tudi umrl. Obiskali bomo cerkev sv. Gala z njegovo
spominsko ploščo in grobom. Po odmoru se bomo v
popoldanskem času odpeljali do letoviškega mesta Bad
Urach v dolini reke Erms, kjer je Trubar vodil župnijo in
biblijski zavod. Sledil bo sprehod skozi staro mestno
jedro, ki se ponaša s posebnim načinom gradnje hiš. Pozno popoldne vožnja proti Ulmu.
Nastanitev v hotelu, večerja in nočitev.
Prvi slovenski koledar
Petek, 8. junij 2012, 2. dan. Dopoldan se bomo ustavili v Ulmu ob Donavi, ki je tudi mejna
reka med nemškima zveznima
deželama, tako da se Neu Ulm nahaja
že na Bavarskem. Ogledali si bomo
katedralo in se povzpeli po 768
stopnicah na najvišjo razgledno
ploščad v mestu, ki je del najvišjega
zvonika na svetu. Nadaljevanje
potovanja
nas
bo
vodilo
v
jugozahodno Bavarsko v mesto
Kempten. V tisočletni naselbini
(poselili so jo že Kelti in Rimljani) se na

ogled ponujajo baročne mojstrovine 17. in 18. stoletja, za Slovence je kraj pomemben zaradi
Trubarjevega župnikovanja, med katerim je neutrudno pisal, prevajal in tiskal slovenske
knjige; med njimi tudi prvi slovenski koledar. Po odmoru bomo v popoldnevu nadaljevali
popotovanje po Allgäuju vse do mesteca Füssen, kjer se nahaja največja mojstrovina
zadnjega bavarskega kralja Ludvika II. – grad Neuschwanstein. Po ogledu se bomo v poznem
popoldnevu ustavili še v olimpijskem Garmisch Partenkirchnu in se preko prelaza Scharnitz
spustili v dolino reke Inn. Dan bomo zaključili v kraju pod prelazom Brenner. Nastanitev v
mladinskem hoteluv Steinach, večerja in nočitev.
Čez Visoke Ture na Kranjsko
Sobota, 9. junij 2012, 3. dan. Po zajtrku bo sledila vožnja do prestolnice Tirolske Innsbruck. V
prejšnjem stoletju je bilo mesto kar dvakrat prireditelj zimske olimpijade; sicer se ponaša z
lepo ohranjenim mestnim jedrom, katerega biser predstavlja
dvorna cerkev (Hofkirche), zadnje počivališče enega
najpomembnejših habsburških vladarjev Maksimilijana I. Po
ogledih se bomo napotili v bližnji Wattens, ki v zadnjih letih postaja
ena najprivlačnejših turističnih zanimivosti avstrijskih Alp – vzrok je
razstava kristalov Swarovski. V
popoldnevu še vožnja skozi
mondeni Kitzbühel in nato
preko prelazov Thurn in
Felbertauern v dolino reke
Drave vse do Beljaka, čež
mejni prehod Karavanke v Slovenijo. Prihod v Litijo je
predviden v večernih urah sobotnega dne.

