ROMANJE NA SVETE VIŠARJE V LETU 2017

Med najstarejšimi in priljubljenimi božjimi potmi so gotovo Svete Višarje. Cerkev, ki je posvečena
Višarski Kraljici, privablja romarje treh dežel. Višarje pa niso le božja pot Evrope, ampak tudi turistični
kraj, saj na vrh pelje kabinska žičnica. V društvu Šmar smo si za letošnje daljše peš romanje izbrali
prav Višarje, vrh visok 1766m.
Prvi dan, sobota 29.julij 2017: Žiri-Hotavlje-Črni Kal-Martinj vrh-Jesenovec-Prtovč, 30 km
Po blagoslovu, smo župniku Igorju Jerebu izročili skromno darilo, saj se je 1.avgusta poslovil iz
Žirovske fare. Zahvalili smo se mu za pomoč v društvu in mu zaželeli vse dobro v novem okolju. Po
obveznem fotografiranju, smo se odločno podali na pot. Kar 19 romarjev se nas je zbralo, Branko je
dan prej prišel peš iz Kranja. Alsfaltno cesto do Hotavelj, smo letos prehodili že drugič. Lepo je bilo
hoditi po Martinj vrhu, kjer so raztresene samotne kmetije. V Suši smo šli mimo Marijine romarske
cerkve. Ljudje so sem v procesijah hodili prosit za dež ali lepo vreme. Suša je področje pozitivne
energije. Izpod Marijine kapele je močan energijski izvir vode. Omenja se, da trenutno na Gorenjskem
ni vode, ki bi bila kvalitetnejša od Suške. Napili smo se je, nato nas je še na Jesenovcu počakala Majda
s prigrizki, tako, da smo strmo pot do Prtovča premagali brez problemov.
Drugi dan, nedelja 30.julij : Prtovč-Rovtarica-Babji zob-Zgornje Gorje, 28 km
Jelovico prekrivajo mogočni smrekovi gozdovi. Na Rovtarici smo počivali ob gozdarski koči, ki stoji na
prelepi jasi. Čez Gladko dolino smo po dveh urah priromali na Babji zob. Babji zob je razgledna točka
nad vasjo Kupljenik, zelo lep je pogled na Blejsko jezero. Ker je ura poldne molimo. Vsak dan molimo
tudi za dobrotnike na poti, znova in znova se izkaže, da ne molimo zastonj. Čez dobro uro hoje nas že
pričaka Matevževa žena s dobrotami. Kar težko smo se odpravili naprej, kdaj bo kakšna trgovina na
poti, pa tudi nobeden ni več spraševal. Na Bledu, takoj za železniško postajo, smo stopili na Jakobovo
pot in smo do Trbiža hodili po njej. V Zgornjih Gorjah nas je pozdravil župnik Branko Zadnik.
Predstavil nam je župnijo in nam postregel s pijačo.
Tretji dan, 31.julij: Zgornje Gorje-Radovna-Mojstrana-Gozd Martuljek-Planica, 36 km
Prespali smo v počitniškem domu Emavs. Kljub temu, da smo morali podpisati pogodbo za storitev,
so pozabili na nas, ter krivdo valili eden na drugega. Na koncu se je vse dobro izteklo, le nekateri
romarji so slabše spali zaradi prehodne sobe, ki jim je bila na hitro dodeljena. Po jutranji kavi pa
nadaljujemo s romanjem. Dolina Radovne leži v celoti na območju Triglavskega narodnega parka.
Mimo pašnikov in travnikov je pot hitro minila. Pri Psnaku smo si privoščili joto. Zelo lepo speljana
Jakobova pot nas vodi najprej po levi strani Save Dolinke, v Gozd Martuljku pa smo zavili čez cesto na
desno stran mimo hotela Špik. Tu pa spet dobrotnik s krofi in pijačo. Ta dan smo prespali v Planici, v
nordijskem centru. Res, da smo romarji. Poleg tega smo pa tudi športniki, ki včasih kar letimo..., smo
si kar pravo prenočišče izbrali.
Četrti dan, 1.avgust : Planica - Trbiž -Svete Višarje, 24 km

Do Trbiža smo hodili po kolesarski poti, nekako 14 km se jih je nabralo. Pred nami smo že zagledali
naš cilj Svete Višarje. Tik pred spodnjo postajo žičnice,so se nam pridružili romarji, ki so se pripeljali s
avtobusom. Pogostili so nas s hladno pijačo, ki nam je prijala, saj je bil dan vroč. Skupaj smo se
odpravili po romarski poti proti cilju, pot je bila strma, vendar vredna truda. Osrednji dogodek našega
romanja je bila sveta maša. Veseli smo bili, da je mašo vodil gospod Jakob Kralj, duhovni pomočnik v
Žireh in se mu tudi zahvaljujemo, da se nam je pridružil zadnji dan. Čez poletje je na Višarjah na
počitnicah upokojeni nadškof Alojz Uran, ki je somaševal in nas pohvalil, da smo peš priromali tako
daleč.
Danes večji del našega življenja oblikuje potrošniška miselnost. Na naših romanjih rabimo voljo in
nekaj truda, da uresničimo svoje želje. Zadovoljni in hvaležni smo s tem, kar dobimo na romanju, tega
pa ni malo. Želim, da bi bil naš korak na romanjih še naprej varen, srca pa ob vrnitvah domov polna
lepote.
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