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Pohod na Šentviško goro-Čatež ob Savi 
 
Člani Sekcije dolenjske regije smo se 16.7.2018 ob 17. uri zbrali na parkirišču pri cerkvici na Čatežu ob Savi. 
Vreme je kazalo, da bo danes pa morda zdržalo do konca našega pohoda. Tudi preko interneta sva dve članici 
ves dan spremljali vremenska dogajanja po Sloveniji saj je zadnji mesec in pol skoraj vsak dan deževalo. Pohod 
je vodila  naša članica Marjanca, ki je tu blizu doma. Povzpeli smo se po malo daljši  gozdni poti ob energijskih 
točkah, kjer smo si sproti nabirali novih moči. Sonce nas je spremljalo nad gozdom skoraj do vrha Šentviške 
gore na kateri stoji cerkvica Svetega Vida na Čatežem, ki je že od nekdaj prizorišče čaščenja naravnih sil. Po 
dobri uri zmerne hoje smo prispeli na cilj. Na vrhu smo si najprej ogledali Brežice , Čatež ob Savi in Krško z 
Nuklearko, v ozadju pa še Kozjansko hribovje. Malo smo posedeli na klopcah, pomalicali in popili nekaj tekočine 
in že je pričelo glasno grmeti. Odločili smo se, da se po krajši poti čim prej vrnemo nazaj v dolino. Na poti smo 
srečali kar nekaj pohodnikov tukajšnjih domačinov, ki to pohodno pot redno uporabljajo za rekreativni pohod 
sami ali s psi.  Med hojo smo med našimi člani  izvedeli, da so to pot 1. Julija 2018 prehodili nekateri pohodniki 
bosi pod vodstvo znanega slovenskega terapevta Marjana Ogorevca. 
Ob vračanju se je pričelo oblačiti in močno pihati, da je bilo takoj jasno da večer ne bo brez nevihte. Na 
parkirišču smo ob vrnitvi še malo pomalicali in popili nekaj vode in že so pričele padati prve dežne kaplje. 
Vsi smo se potem hitro poslovili drug od drugega, si zaželeli lepo poletje in z avti odpeljali vsak proti svojem 
domu. Obljubili smo si, da takšen pohod še pripravimo, saj nas bolnike s KVČB napolni z novo življenjsko 
energijo. 
 
  
  
     


