PROGRAM MAJSKEGA IZLETA
ZDRUŽENJA VOJNIH INVALIDOV IN SVOJCEV PADLIH 1991

na avstrijsko Koroško, ki bo v soboto, 28. maja 2022
Program izleta
6.30 h Odhod iz Celja, s parkirnega prostora izpred Športne dvorane Zlatorog, Opekarniška c. 15 v Celju.
7.15 h odhod iz Maribora, s parkirnega prostora Prodajnega centra Rutar, ob Tržaški cesti št. 67.
Vožnja po dravski dolini do Dravograda, kjer bomo imeli prvi postanek. Prehod čez mejni prehod Vič, vožnja skozi
Velikovec, ki je bil v plebiscitnem času 1919-1920 sedež jugoslovanske uprave plebiscitne cone A.
9.00h V Velikovcu
se bomo ustavili na mestnem pokopališču, kjer je skupno grobišče dvanajstih slovenskih Maistrovih borcev in štirih
avstrijskih brambovcev iz časa bojev za severno mejo (1919). Njihovi enako urejeni grobovi so sedaj mesto sprave. Tukaj
vsako leto poteka komemorativna prireditev z naslovom »Umrli so v veri v svojo domovino, ker politika ni bila sposobna
razrešiti konfliktov na miren način«. Javna manifestacija kot komemorativna prireditev je del poizkusov Avstrijskoslovenske koordinacije za čezmejni dialog, kako z odprtim in vključujočim javnim dialogom o odnosih med državama in
znotraj držav prispevati k boljšemu razumevanju, sožitju in sodelovanju v obeh državah in v celotni regiji Alpe-Jadran.
10.30h Celovec. Odpravimo se peš, na počasen, 1000 m dolg ogled:
- spominske stele žrtvam nacistične justice za (večinoma slovenske) žrtve nacizma pred deželnim sodiščem (26. aprila
2013 so pred deželnim sodiščem v Celovcu odkrili spominsko stelo z imeni 47 oseb, ki so bile v letih od 1941-1945 na
tem sodišču obsojene na smrt in v Gradcu, na Dunaju ali v Berlinu-Brandenburg obglavljene ali obešene;
- sledi sprehod mimo uršulinskega samostana (spominska plošča prvi slovenski doktorici naravoslovja, Angeli Piskernik)
do deželnega dvorca (Landhaus), kjer si bomo v veliki Dvorani grbov ogledali karantanski knežji kamen, na katerem
so marca 1414 (torej pred 600 leti) zadnjič ustoličevali koroškega vojvodo po starem običaju v slovenskem jeziku;
- na zunanji steni vhoda v deželni parlament si bomo ogledali še spominsko ploščo z imeni šestih koroških
parlamentarcev, ki so bili žrtve nacionalsocialistične diktature. Med njimi sta dva koroška Slovenca - Anton Falle in
Vinko Poljanec. Ploščo so odkrili 8. maja 2014 v sklopu dejanj kulture spominjanja;
- sledi sprehod mimo zgodovinskih stavb in spomenikov čez Stari trg (Alter Platz), Kramergasse, Novi trg (Neuer
Platz), do 10.-Oktober-Strasse 25, kjer bomo imeli v Slomškovem domu in stavbi Mohorjeve družbe (tukaj imajo
sedež številne kulturne, športne in politično-predstavniške organizacije koroških Slovencev), kosilo;
13.30 – 15.30h Kosilo in predstavitev dejavnosti Mohorjeve družbe
15.30 – 17.00 Prihod do kraja Gospa sveta (Maria Saal).
Kratek sprehod in ogled cerkve – Marijinega svetišča, ki je današnjo obliko dobilo sredi 15. stoletja. Cerkev je sicer že
okoli leta 757 posvetil sv. Modest, ki je na prošnjo karantanskega kneza Hotimirja kot pokrajinski škof za Slovane prišel
pokristjanjevat naše prednike. V času Karantanije je bila cerkveno središče te politične tvorbe.
Pot nas dalje vodi do vojvodskega prestola v ravnini pod cerkvijo Gospe svete. Tu je potekalo tretje dejanje ustoličevanja,
ko je novi deželni knez že potrjeval fevdalne pravice in razsojal. Od daleč si ogledamo še Krnski grad (Karnburg). Kraj
in tamkajšnja cerkvica sta pomembna kot edini ohranjeni spomin na Krnski grad, posvetno središče kneževine alpskih
Slovanov – Karantanije.
Sledi vožnja proti domu. V Maribor bomo prispeli okoli 20.30h, v Celje pa okoli 21.15 ure
Izlet bo vodil zgodovinar, strokovnjak za etnične študije, z Inštituta za narodnostna vprašanja Republike Slovenije,
dr. Danijel Grafenauer.
Vljudno vabljeni!

