
K Mariji pod Marijinem varstvom  

 

Peš iz Žirov na Goro 

Prijetno jasno jutro, 15. avgusta ob 4.30,  je obljubljalo, da bo 

praznični  dan lep. Pri cerkvi na Dobračevi pri Žireh se nas je zbralo 

deset pohodnikov, ki smo želeli Mariji Vnebovzeti na čast peš 

prehoditi pot do Gore nad Poljanami in tako še na lepši način 

počastiti nebeško gospo. Po jutranjem pozdravu božjepotnika 

Matjaža Oblaka smo krenili proti Javorču in naprej oziroma navzdol 

proti Gorenji vasi. Tam je ob sedmih sledil krajši počitek in molitev. 

Pridružila sta se še dva pohodnika in zagrizli smo v klanec. Ravno prav 

toplo in ne prevroče vreme nam je bilo kot naročeno. Praznično 

vzdušje in pogledi na naravo, ki željno pričakuje dež,  smo odštevali 

korake proti našemu cilju. Pogovor o skorajšnjem koncu dopustov, o 

dogodkih preživetega poletja ali le ob premišljevanju je krajšal čas in 

kmalu nam je bila kot na dlani cerkvica na Gori. Še zadnji strm klanec 

nas je čakal in romarji, ki so od blizu in daleč, peš ali z vozili so dali 

vedeti, da smo skoraj prispeli. Na jasi pred cerkvijo so se vršile še 

zadnje priprave na sveto mašo, veter nas je hladil in prav nič vroče 

nam ni bilo. Pridružilo se je še nekaj naših romarjev, ki so prispeli z 

avtom ali pa po drugi poti peš.  Množica ljudi je spremljala daritev 

svete maše, ki jo je daroval škof dr. Franc Šuštar. V nagovoru je 

poudaril pomen Marijinega praznika za  vse nas in potovanju proti 

cilju, nebesom. Pred mašo smo lahko občudovali prelepo notranjost 

podružnične cerkve. Po maši smo vsak po svoje odšli naproti 

prazničnemu popoldnevu. Tako je praznik Marijinega Vnebovzetja bil 

spet še enkrat lepši in doživljajsko bogatejši. Naj nas kot že tolikokrat 

do sedaj Marija vodi po pravi poti in nam pomaga sleherni čas, saj se 

s svojimi prošnjami iz dneva v dan obračamo k njej. In zanimivo, nikoli 

še ni odrekla pomoči. 



 


