K Mariji Pomagaj čez drn in strn
Šmarnično romanje iz Žirov, 14. maja 2022

Spet nas je poklical venčani maj v svoje naročje, mesec, ko se narava dokončno prebudi in zasije v vsej svoji
lepoti. In maj je Marijin mesec, mesec, ko zacvetijo šmarnice. Letošnje leto je spet tako, da se lahko
veselimo, da smo spet skupaj. Romarji žirovskega romarskega društva ŠmaR smo se tako na nekoliko
oblačno, a vseeno vedro jutro zbrali na standardni lokaciji pri Temelju z namenom, da spet peš poromamo
k naši Mariji Pomočnici na Brezje. Zgodnje sobotno jutro ni bilo ovira, da se ne bi 16 romarjev s težkimi
nahrbtniki odločilo, da se spoprimemo z daljavo, klanci, morebitnim dežjem ali vročim soncem. Kmalu je
jutranja zora pokazala, da dežja vsaj tja do opoldneva najbrž ne bo. Z molitvijo in željo, da srečno potujemo
smo krenili proti Trebiji in Hotavljam. Tam se je skupini pridružilo še nekaj pohodnikov in zares smo jih bili
veseli. Ker se je ura bližala sedmi, je sledila kratka molitev. Škoda, da je kar nekaj stalnih članov moralo
romanje izpustiti, bodisi zaradi neodložljivih obveznosti ali bolezni oziroma poškodb. A nismo jih pozabili,
skupaj z nami so bil v molitvi. Sonce je kmalu pregnalo jutranjo meglo in lepi pogledi na okolico so
premagali morebitno jutranjo utrujenost. Med pogovorom, smehom ali premišljevanjem je pot kar hitro
minevala in veselili smo se postanka pri našem običajnem vodnjaku, kjer je vsak lahko nekoliko olajšal svoj
nahrbtnik, saj je zajtrk kar prijal. Pa še ledeno hladno vodo smo si natočili za nadaljevanje poti. Klanci,
spusti in ovinki so nas kmalu pripeljali do Starega Vrha od koder smo že lahko pogled usmerili proti Selški
dolini. O, kako daleč je bil še Jamnik in kako visoko se nam je zdel. Peter, ki je bil letos naš voditelj, je res
zgledno skrbel, da je vse potekalo brezhibno. Nekoliko hitrejši so vmes počakali ostale, tako, da smo res bili
kot eno. Prečenje smučišča in nekoliko spusta je kar prijalo po prehojenih klancih. Občudovanje okolice,
pomladnega zelenja in cvetenja je še dodatna vrednost tega dogodka. Pri naši kapelici smo se okoli
dvanajste ure ustavili, Martina je skupaj z nami zmolila opoldansko češčenjsko molitev. Prigrizek in požirek
in veselo po poti naprej in v dolino, kjer je v Selcih vedno nekoliko daljši postanek za kavo ali kozarček za
moč. Kajti nadaljevanje poti je grizenje v strm klanec in pripekajoče sonce. A romar je navadno vztrajen
človek in premaga tudi nekaj, kar ni vedno lahko. Občudovanja vreden je Ciril Stanonik, ki kljub osmim
križem tako smelo koraka, da človek samo onemi. Vzor vsem nam. Koliko prijateljstev in znanstev se je že
spletlo na teh romanjih. Veseli smo lahko, da nas družijo take stvari. Na Jamniku sta nas čakala še dva
pohodnika, ki sta s seboj imela tudi šilce poguma in kar dobro je delo tako okrepčilo. Nebo je kazalo
nekoliko sivo podobo in nekaj dežnih kapelj je vseeno priletelo z neba, a le toliko, da dežniki niso ostali
suhi. Bog je poskrbel za ohladitev in žegen z nebes. Hoja v dolino potem ni bila tako naporna in je kar hitro
minila. V gostilni na Dobravi smo si spet lahko privezali dušo in veseli smo bili, da je nebo spet obsijalo
sonce. Torej bomo na Brezje prišli obsijani kar dvakratno, z božjo in sončno svetlobo. Mar ni to znamenje
popolnosti. Še nekaj kilometrov nas je ločilo od cilja. Srečni, ponosni in seveda utrujeni smo se okoli šeste
ure zvečer znašli pred Marijinim svetiščem na Brezjah. Ker smo bili zgodnji, smo čas lahko koristno izpolnili
s spovedjo, molitvijo pred Marijo ter počitkom. Tudi duhovnik, ki je maševal, se nas je v svojih prošnjah
spomnil. Prejeti Jezusa po taki poti je res še bolj veličastno. Nekaj romarjev je na Brezje prišlo tudi z
avtobusom ali pa iz drugih izhodišč, tako, se nas je na cilju zbralo kar 35. Krasna številka in veseli smo bili za
vsakega izmed nas, ki smo ta dan tako lepo preživeli. Prijetno utrujeni smo v sproščenem klepetu z
avtobusom odšli proti Žirem ter nato vsak do svojega doma. Le še pozdrav in zahvala za druženje in Brezje
2022 so se končale v najlepšem možnem vzdušju. Peter, Matjaž, fotografinja Urška in vsi ostali: Hvala vam
za prekrasen dan, popolnoma Marijin dan.
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