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O širšem območju in cerkvi svetega Janeza Krstnika nad Staro Sušico 
 
Med uvodnim seznanjanjem v hiši gospe Reneje, ko smo si ogledovali podroben zemljevid 
širšega območja (glej spodaj), je Boris Čok pokazal na hrib Gradišče, ki se nahaja 
jugozahodno od Dolnje Košane in zahodno od Stare sušice, ter pripomnil, da so gotovo 
prebivalci tamkajšnjega nekdanjega gradišča ustvarili okoliška naselja, torej so mnogi 
staroselski krajani potomci starovercev.  

 

Stara Sušica z okolico, Košanska dolina (iz Geopedie) 
 
Starosušiška cerkev je prikazana v spletišču in opisana v raznih pisnih virih, recimo knjigi 
Marjana Dolgana, Dolnja Košana in okolica (Celjska Mohorjeva družba 2006, Celje): 
 

Cerkev sv. Janeza Krstnika na Stari Sušici je bila sezidana leta 1644; dolga je 

15 m, široka 6 m – strop je raven. Krita je z opeko. Pred vhodom je lopa in 

klanjica [klonica], 5 m dolga in enako široka, postavljena od župnika Joann. 

Rampelija 1648 z napisom: Ad honorem Joann. Babt. et Evang. V velikem 

oltarju je slika “Janez krsti Jezusa”, slikana na platno, 2 m visoka in 80 cm 

široka, neznanega umetnika; ob straneh sta lesena kipa sv. Janeza Evangelista 

in sv. Lavrencija 40 cm visoka. Na vrhu je relief Boga Očeta. Oltar je ves lesen. 

Nad vratmi je nadstrešek ali “lajbelc” za tri zvonove, od katerih je ostal samo 

eden v teži 130 kg, ohranjen zaradi starosti. 

http://www.geopedia.si/#T105_x433393.5_y57440.25_s15_b4
https://www.geago.si/sl/pois/8783/cerkev-sv-janeza-krstnika-stara-susica


 
Stoji na privzdignjeni njivski ravnici nad vasjo (glej fotko vasi in cerkve iz zraka, spodaj). 
 

 
 
Pred postavitvijo cerkve je tam menda stala krstilnica, trdi gospa Reneja, ki je raziskala že 
znano o cerkvi. Kljub vsemu je gospa predvidevala, da lokacija cerkve skriva še kaj več.  

Ni se motila. Za naš ogled notranjosti cerkve ji je predsednik vaške skupnosti pri-
jazno odstopil ključ glavnih vrat.  
 
 

Pomembna nova spoznanja o cerkvi 
 
Med ogledom zunanjosti cerkve sta našo pozornost pritegnila:  
- klesanina svetega grala na stebru klonice (njegov pomen je v krščanstvu dobro znan), in  
- podoba sončnega kolesa na držalu za vrata, ki je znano povsod po svetu (roža z osmero 
cvetnih listov in s središčno točko, skupaj devet položajev; za več glej, recimo, fengšuj)  

Vendar so se prava odkritja skrivala v notranjosti cerkve. 
 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Fengshui


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za glavnim oltarjem, ki je posvečen Janezu Krstniku (zgoraj), je ozek prehod, ki omogoča 
obhajanje oltarja. Ob zadnji steni, na tleh, je shranjen zvoniški križ s ptico na njem; križ je 
bil snet z zvonika, ker je bila vanj udarila strela in bo po obnovi menda vrnjen na staro 
mesto. Mojo pozornost je pritegnil ptič nad križem – znamenje stare vere (naravoverja). 
Zato sem prosil gospo Renejo, da jo fotografiram pri križu s ptico (glej spodaj). 
 
   
 
 
  

http://megalitskaslovenija.si/2017/09/19/ticnice-dokazujejo-naravoverje-in-staroselstvo-nasih-praprednikov/


V starih cerkvah je običajno vsaj glavni oltar postavljen na točko dobrodejnega sevanja in 
po značaju tega sevanja je cerkev navadno tudi imenovana. Če gre za nebesno, nav-
zdolnje, jangno sevanje, je glavni svetnik obravnavane cerkve moškega spola; če glavni 
oltar seva Zemljino, navzgornje, jinje sevanje, pa je cerkev posvečena svetnici ali 
predmetu žen-skega spola. Temu primerne so tudi podobe na oltarjih. 
 
 

Trojak moči v prirodi 
 
Starosušiška cerkev je posvečena Janezu Krstniku (goduje ob Kresu), ker je pri glavnem 
oltarju moč zaznati nebesno, navzdolnje (jangno) sevanje. Tik za oltarjem ga je zaznal 
Boris Čok kot blago špikanje v dlaneh. Tudi sam sem ga zaznal, kar mi je takoj vzbudilo 
radovednost, kaj prikazujeta še stranska oltarja in če se da po njunih podobah tudi tam 
prepoznati kakšno naravno sevanje.  
 Najprej sem stopil do podobe na desni strani pregradne stene, kjer visi podoba 
Marije z Jezusčkom v naročju. Ker gre za cerkev v odročnem kraju, ki je bila zgrajena s 
skromnimi sredstvi, pod Marijino podobo sploh ni oltarja, pač pa le stenska polica za rože. 
Enako je tudi pred podobo na levi strani, kjer je upodobljen Jezus Kristus z vidnim srcem 
na prsih. Tudi tam je le polica za rože (glej spodaj).  
 

 
Sliki sta enake velikosti, podobi pa razkrivata, da je pred Marijino podobo na tleh mesto 
navzgornjega sevanja, pred podobo utripajočega Jezusovega srca pa točka izmeničnega, 
uravnalnega sevanja.  

Marija z Jezusom v rokah predstavlja vodno, rastno in navzgornjo moč, ki nadpov-
prečno močno seva iz tal (zemeljskih globin) na prostorčku pred njeno podobo. Na Jezu-



sovih prsih upodobljeno srce pa priča, da na mestu pred podobo izmenično sevata obe 
moči – nekaj časa nebesno-navzdolnja, nato nekaj časa Zemljino-navzgornja in spet 
nebesna (se ponavlja). Vedeti je namreč treba, da srce ponazarja utripanje, usklajeno 
menjavanje obeh moči – krčenja in širjenja. (Včasih se taka točka imenuje tudi astralna, 
saj zvezde na nočnem nebu večinoma utripajo …) 

Gospa Reneja je med drugim tudi radiestezistka in je k moji razlagi o pomenu vid-
nega Jezusovega srca povedala, da pred podobo ni mogla radiestezijsko zaznati nobene-
ga sevanja; dodal sem, da je tako zato, ker je skupna vrednost izmeničnega sevanja 
enaka nič, kar radiestezist zaznava kot ničelno sevanje. Tako sevanje tudi ni dobrodejno, 
čeprav je naravno, ker je ritem menjavanja obeh sil različen od utripanja človeškega srca, 
zato se človek počuti nelagodno na takem mestu in tam ne zdrži dolgo.  

Bivša soraziskovalca in sourednika spletnice Megalitske Slovenije, Jože Guardjan-
čič in Franc Šturm, sta radiestezijsko ugotovila, da se točke sevanja vedno pojavljajo v 
troje – skupaj z navzdolnjo in navzgornjo se uravnalna moč – ter da se njihova sevalna 
polja stikajo in oplajajo. 

 

 
 

Približen vris trojaka moči in simbolni prikaz sevanja njegovih točk v cerkvi  

svetega Janeza Krstnika nad Staro Sušico 
 
Mesta naravnega sevanja (v trojaku) se v starosušiški cerkvi nahajajo dokaj blizu druga 
drugi (šest do osem metrov narazen) in njihova sevalna polja se stikajo, kar je tudi 
predpogoj za trojak moči. Če se namreč njihove avre ne stikajo, se ne more govoriti o 
trojaku moči. (Bio)polje glavnega oltarja je najmočnejše, zato je tudi narisano kot največje. 

Trojake moči v prirodi so zelo dobro poznali tudi posoški naravovédci (staroverci). 

  

http://megalitskaslovenija.si/
https://www.facebook.com/Geo-Mat-tradicionalna-geomantija-190178945070726/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAajYl1Z_1Fwf6da_PSj2TCkA58bHisC0EcCyGqzVOQdwFf68XNSG2WxnILOaZBuEY2strDwJUpx8rZ
https://www.facebook.com/Geo-Mat-tradicionalna-geomantija-190178945070726/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAajYl1Z_1Fwf6da_PSj2TCkA58bHisC0EcCyGqzVOQdwFf68XNSG2WxnILOaZBuEY2strDwJUpx8rZ
https://radiestezija-sturm.si/
http://megalitskaslovenija.si/2018/08/05/naravovedstvo-ne-staroverstvo/


Pomenljiva usmerjenost starosušiške cerkvene stavbe 
 
Ob preverjanju njene usmerjenosti po smereh neba nama je z Borisom takoj padlo v oči, 
da starosušiška cerkev ne stoji v smeri vzhod-zahod, kar je sicer za rimokatoliške cerkve 
značilno; ko namreč jutranje sonce posije skozi vzhodno okno in obsije oltar, slednji zasije 
v svojem veličastju …  

Starosušiška cerkev je posvečena Janezu Krstniku (goduje 24. cvetnika oziroma 
junija, torej bi lahko bila posvečena tudi soncu oziroma Kresniku), zato sva z Borisom 
predvidevala, da je stavba usmerjena točno proti jugu, torej soncu; ali je to res, sem 
preveril s kompasom na telefonu, ki sem ga prislonil ob klesano steno vhodne klonice. 
 

 

Fotka starosušiške cerkve iz zraka, prikaz cerkvene ladje, če bi bila postavljena v smeri V-Z 

in ugotavljanje njene dejanske usmerjenoti s kompasom. 
 
Vzdolžna os starosušiške cerkve je 
usmerjena proti JV (151°); torej ne 
točno proti jugu, viru sonca. Ali so se 
graditelji cerkve potemtakem zmotili pri 
gradnji in vzdolžno os cerkvene ladje 
odklonili od točnega juga za skoraj 30 
kotnih stopinj? Malo verjetno. 

Če sem se kaj naučil iz prouče-
vanja našega izročila in starodavnih 
megalitskih ostalin, je, da so naši pred-
niki in prednamci dosti bolj poznavali 
naravo, kot jim to priznavata službena 
zgodovina in narodopisje. Bili so moč-
neje povezani z naravo kot mi in mnogi 
so dobro zaznavali njena različna seva-
nja.  

To dokazuje starosušiška cerkev, 
ki je sezidana na mestu krajinskega 
svetišča, čeprav to ni nikjer zapisano. 
Da je to res, me je preblisnilo tudi ob 
spoznanju, da cerkev stoji na starosu-



šiški planoti, ki je zelo primerna za poljedeljstvo. Cerkev bi lahko stala tudi na robu plano-
te, bila enako usmerjena, kot je, in služila istemu namenu. Vendar se je starosušiška cer-
kev sezidala sredi njivske ravnice, ker se prav tam nahajajo točke nadpovprečnega se-
vanja v prirodi, cerkveni oltarji pa jih označujejo.  

Pred pozidavo je bil dotični trojak moči gotovo krajinsko svetišče, ki je bilo prvotno 
prosto dostopno. Najprej se je svetišče v prirodi pozidalo s krščansko krstilnico, v nasled-
njem koraku pa s cerkvijo, s čimer si ga je Rimskokatoliška cerkev neupravičeno prilastila. 

In svetišče nad Staro Sušico ni edini tak primer; glej, recimo, tudi cerkev žalostne 
Matere božje v Dolenji vasi pri Senožečah, ki se razlikuje od cerkve sv. Janeza Krstnika le 
v tem, da je glavni oltar posvečen Mariji. Tudi tam namreč obstaja trojak moči, ki ga 
označujejo oltarji z ustreznimi podobami, vendar njegov položaj v prirodi omogoča, da se 
vzdolžna os dolenjevaške cerkve skoraj povsem sklada s smerjo vzhod-zahod, zato le 
zaznavanje trojaka moči pred oltarji priča, da je tamkajšnja cerkvena stavba sezidana na 
krajinskemu svetišču, ki si ga je RKC prilastila za svoje potrebe. 

 
Hvala Reneji Klanšek za raziskovalno povabilo in Borisu Čoku za plodno sodelovanje! 
 

Rakek, 29. velikega srpana (avgusta) 2019  
 
 

Mitja Fajdiga 
neodvisni raziskovalec korenin slovenstva, 
megalitskih ostalin in zamolčane zgodovine 

fajdiga.mitja@gmail.com 
 

*  *  *  

 
 

http://megalitskaslovenija.si/2016/04/19/naravoversko-razodetje-v-dolenji-vasi-pri-senozecah/
http://megalitskaslovenija.si/2016/04/19/naravoversko-razodetje-v-dolenji-vasi-pri-senozecah/
mailto:fajdiga.mitja@gmail.com

