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Čas hitro teče in še živ spomin na lansko romanje k svetemu Jakobu je že živo v spominu. Romarji
romarskega društva ŠmaR iz Žirov, imenovani tudi šmarnični romarji smo bili v času od 9. do 13. julija
spet na preizkušnji. Tokratni cilj je bil cerkev Marijinega Vnebovzetja v Kranjski Gori. To ni bila kar
kakršnakoli pot. Zamisel je padla po nekajkratnih pogovorih, da bi bila ravno dovolj težka in polna
izzivov, a še vedno dostopna mnogim, ki si želijo lepot Slovenije naužiti na malo drugačen način in ne le
skozi avtomobilsko okno po avtocesti.
Sobotno jutro je obetalo lep, sončen in precej topel poletni dan. Rana ura je zares zlata ura, ki smo ji
romarji pritrdili. V žirovski cerkvi smo se namreč zbrali že ob 5. uri. Tam je 17 romarjev nagovoril župnik
Andrej Jemc, ki je poudaril pomen vztrajnosti in hoje, čeprav ta vedno ni lahka, kajti tudi Jezus je moral
skozi prenekatere preizkušnje, da je doživel večno slavo. Po blagoslovu in fotografiranju smo se odpravili
na pot. Na čelu je tokrat bil prvič Sebastijan Pagon, pred katerim je bila svojevrstna težka naloga. Klanec
proti Mrzlemu vrhu je bil že kar dih jemajoč. A vedno se na vrhu klanca odpre pogled navzdol in na
okoliške lepote, ki poplačajo vsako znojno kapljo. Že kmalu pa nas je naša romarica Mici povabila na
dom njenega moža, kjer smo bili zares lepo in slastno postreženi. Energije torej dovolj za nadaljevanje
poti preko hribov navzgor in navzdol. Preko Jazen, Otaleža in še nekaterih naselij tam v okolici smo prišli
na cesto, ki pelje proti prvemu cilju, Dolenji Trebuši. Tam smo najprej odložili težke nahrbtnike in si
privezali dušo z dobrotami, ki sta jih za nami pripeljala božjepotnik Matjaž Oblak in njegova žena Helena
. Po maši v tamkajšnji cerkvi je sledila večerja in priprave za spanje v župnišču. Vsak se je znašel po svoje,
da bi kar se da najbolj udobno preživel noč in si nabral moči za naslednje dni. Preko 30 prehojenih
kilometrov ni kar tako. Idrijca je nudila osvežitev in to kar konkretno ( beri: je zelo mrzla).
Tudi naslednje dneve smo vstajali zgodaj, da smo lahko do sončne pripeke naredili že dobršen del poti. Iz
Dolenje Trebuše smo nadaljevali pot proti Mostu na Soči. Ta je bila lepa in prijetna, saj je potekala v
senci ob reki gor in dol. V kraju Slap ob Idrijci smo se ustavili pri domačiji pisatelja Cirila Kosmača, saj tam
vodi tudi učna pot Cirila Kosmača. Vse od Dolenje Trebuše do Tolmina nas spremljajo table z odlomki
pisateljevih del. V Mostu na Soči je bil čas za jutranjo kavico, molitev in krajši oddih pred nadaljevanjem
ob Soči navzgor proti Tolminu in naprej do cilja drugega dne, vasice Kamno pod Krnom. Soča je nudila
prekrasen pogled in odsev gora ob njej je, kot bi jo naslikal slikar. Čeprav je nekaj drobnih kapljic
zahtevalo brskanje za dežniki, pa se je dež kmalu umaknil sončnim žarkom, ki so nam sledili do cilja.
Utrujeni in nekoliko ožuljeni smo se v župnišču pripravili na večerno spanje ali morda ne spanje, saj je
trdota tal marsikomu delala preglavice. Še prej pa je Soča dodobra pognala kri po žilah tistih, ki smo si
kopalnico uredili kar v njej. Manjkala ni niti večerja in slastna je bila. Pogovor, vtisi in premišljevanje so
nas zazibali v spanec, saj je naslednji dan obetal precej dolgo pot ob reki in po cesti proti Kobaridu in
naprej do Bovca. Jutranja rutina, umivanje, priprava nahrbtnikov in odhod naprej proti novim
dogodivščinam naproti. Neverjetne so lepote naše male dežele, koliko jih je očem bežnega obiskovalca
skritih, kaj vse pa lahko romar opazi, ko jo peš maha tudi po manj obljudenih stezicah. Vse to je bilo
združeno z molitvijo, za katero je vsak dan vestno ob sedmih in dvanajstih poskrbela naša draga Mici
Kavčičeva. V Kobaridu smo se okrepili s kavico, kupili malico in jo mahnili proti Bovcu. Ta etapa je bila
sila razgibana, saj nas je preko trdnih in majajočih mostov vodila nekaj časa po levi in nekaj časa po desni
strani bistre Soče. Manjkalo ni niti turistov, ki so si ta del Slovenije izbrali za dopustovanje in adrenalin,
saj jih ni manjkalo ne na vodi, ne ob vodi in ne v zraku. Neverjetno veliko tujcev si želi videti te lepote,
saj jih mrgoli tam okoli. Med potjo smo seveda vzeli čas za oddih in iskanje sence ter primernega
prostora za kako lepo fotografijo. Zanje je vestno skrbel Sebastjan z ženo Urško ter neumorni fotograf
Janez Urh, katerega zakrivljena palica je še vedno njegova zvesta spremljevalka. Tam v daljavi so se

dvigali k nebu naši gorski očaki, spet tam nekje si voda utira pot preko slapu v dolino. Vse to kot na dlani
ves dan pred nami. Če je bilo treba narediti kak korak več kot je bilo načrtovano, se prav nihče ni
pritoževal, saj romar sprejme vse z razumevanjem in veliko mero odgovornosti. V Bovec smo prispeli v
popoldanskih urah in tam smo si v župnišču uredili prostor za naslednji dve noči. Domači župnik nas je
prijazno sprejel in se z nami zapletel v prijeten klepet. Božjepotnik Matjaž pa je spet prišel na obisk, z
njim pa sta prišla še romarja za naslednja dva dneva, Fanči Vidmar in Ciril Stanonik. Bovec je bil seveda,
kot se za ta čas spodobi, poln turistov in nam je nudil popolnoma drugačno podobo, kot pretekla dva
večera. Po ogledu cerkve svetega Urha in večerji je sledil še ogled cerkve Device Marije, kjer je bila na
ogled razstava Nokturno, katere avtor je likovni pedagog na OŠ Žiri Andrej Mivšek. Naše romanje se je
prevesilo v drugo polovico, saj je bil pred nami le še pohod do Trente in naprej proti Kranjski Gori. Po
torkovem jutranjem opravilu, smo se podali proti trentarskim lepotam in dolini, ki je Slovencem zelo
dobro znana, saj so to kraji, kjer je bila govorica zgodovine še kako živa. Trenta s svojimi lepotami je
sedaj poleti zelo živahna in nič ne kaže podobe, katera je bila v preteklih časih znamenje nenehne borbe
za obstoj. Sedaj je tu stalno živečih le še malo domačinov, v glavnem jo zapolnjujejo turisti. V prijetnem
ambientu v vasi Soča smo si privezali dušo in spet srečali žirovsko dekle, ki nam je postreglo. Po ogledu
tamkajšnje cerkve smo pot nadaljevali proti vršiški cesti. Tam je bil cilj četrtega dne. Od tu naj nas bi
avtobus odpeljal v prenočišče v Bovec. Vršiški klanec je terjal svoj davek tudi pri avtobusu, saj so mu
zatajile zavore in avtobus je obstal sredi ceste. A tudi to težavo smo vsi kar se da z optimizmom
prenašali, celo precej smeha je bilo prisotnega. A na koncu smo vendarle srečno, seveda s pomočjo
drugega avtobusa, prispeli v Bovec in zadnjo noč vseeno mirno prespali v pričakovanju našega zadnjega
romarskega dne. Ta se je začel nekoliko kasneje, saj smo z avtobusom potovali do izhodišča na Vršič. Od
tam smo po stezi naredili kar precej višincev, a k sreči v dokaj prijetni senci in Vršič se je prikazal po
dobrih dveh urah vzpona. Krajši oddih in spust proti dolini, končnemu cilju. Vmes pa ne smem pozabiti
omeniti prisrčnega sprejema žirovskega rojaka, ki že nekaj časa živi v tistem delu naše domovine, Marka
Kopača v Koči na gozdu. A ni bil sam, z njim je bil celo kranjskogorski župan Janez Hrovat. Tudi on nam je
namenil nekaj pozdravnih in pohvalnih besed. Marko pa se je izkazal za imenitnega gostitelja, saj nam je
izvrstno pojedino kar podaril, za kar mu gre izjemna zahvala. Po slovesu od gora, smo jo mahnili proti
jezeru Jasna in naprej proti Kranjski Gori, kjer smo že videli zvonik cerkve Marijinega Vnebovzetja. Kot je
kasneje rekel naš vodja Sebastijan, je marsikomu prišla solza na oko, ko smo doumeli, kaj smo s trudom
in izjemno voljo, s ponosom in krasno družbo dosegi v petih romarskih dneh.
Kaplan Anže je tam daroval sveto mašo, v nagovoru pa poudaril pomen naše življenjske poti, po kateri
vsak roma k svojemu cilju. Maše so se udeležili tudi žirovski farani, podporniki romarskega društva ŠmaR,
ki so pripotovali z avtobusom. Ob koncu maše se je božjepotnik Matjaž v imenu vseh zahvalil Sebastijanu
za njegovo vodenje in organizacijo prvega daljšega romanja in mu podaril knjižico, katere avtorja sta
naša člana Franc Temelj in žal že pokojni Franc Kopač. Skupaj in v prijetnem pogovoru smo se z
avtobusom zapeljali še do Lesc, kjer smo povečerjali in se z vtisi, ki so bili za vsakega od nas nekaj
posebnega, vrnili na svoje domove. Vtise bomo še kar nekaj časa urejali v svoj življenjski album, kjer se
bo z lepimi črkami zapisalo: Kranjska Gora, 2022, romanje šmarničnih romarjev društva ŠmaR. Čisto ob
koncu pa seveda ne moremo brez zahvale najprej vodji Sebastijanu, božjepotniku Matjažu, vsem, ki so
nam na poti nudili dobrote, prenočišče ali le prijeten klepet, besedo spodbude in iskren nasmeh. Romarji
smo pa itak ena velika družina, ki spoštuje drug drugega, vsakemu posebej en velik BOGLONAJ.
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