
Romanje k Mariji Snežni na Kredarico 

 

Konec avgusta 2021 smo člani Romarskega društva ŠmaR dobili vabilo z naslednjo vsebino: 

VABILO - NA KREDARICO K SVETI MAŠI 

Kapela na Kredarici je posvečena Mariji Sneţni in z 2511 metri  nadmorske višine uţiva sloves 

najvišjega svetišča na Slovenskem.  

V sredo, 8. 9. 2021, je na Kredarici ob 11. uri sveta maša. Odhod avtobusa  ali kombija iz Ţirov bo 

ob 3. uri zjutraj pred cerkvijo sv. Martina, iz  Škofje Loke ob 3.30 uri pred Merkurjem na 

Grencu, na drugih postajah  pa po dogovoru.   

Na Kredarico bi šli iz Krme in se po isti poti tudi vračali. Hoje v eno  smer je okrog pet 

ur.    

Za romanje se nas je prijavilo štirinajst, od tega pet žensk in devet moških.  

Točno ob treh zjutraj smo se izpred župnišča v Žireh z manjšim avtobusom odpeljali 
proti Krmi. Vožnja je minila mirno. Pomanjkanje spanja smo lepo nadomestili z 
dremežem, ki je trajal vse do Kovinarske koče v Krmi, kamor smo prispeli ob  pol 
petih. Vsak od nas je vzel svoj nahrbtnik, prižgal naglavno svetilko in že smo v polni 
temi odkorakali po makadamski cesti do parkirišča pred zapornico. 

Pot nas je vodila skozi strnjen gozd, čez pas ruševja po grušču in že smo bili na lepi 
travnati ravnici Vrtača, kjer smo opravili jutranjo molitev. Po markirani poti smo se 
kar hitro povzpeli do pastirske koče na planini Zgornja Krma. Tukaj se je vsem prilegel 
počitek in seveda malica iz nahrbtnika. Dobro podprti in kolikor toliko odpočiti smo se 
po pol ure podali na pot. Kaj kmalu smo se začenjali vzpenjati pod pobočji Vrha 
Snežne Konte po tako imenovani Kalvariji. Pot je postajala zahtevna, a kljub 
nekaterim težavam, ki so jih imeli posamezniki,  smo malo čez deseto zagledali 
Triglavski dom na Kredarici in kapelo posvečeno Mariji Snežni. 

Kar močan veter in mraz sta nas prisilila, da smo poiskali zavetje. Malica, topel čaj, 
kozarček domačega in suha oblačila so nam ob pogledu na očaka Triglava prinesle 
dobro voljo in nasmeh na obraz. 

Ob enajstih smo se vsi udeležili slovesne svete maše ( Mali šmaren-Marijino rojstvo), 
ki jo je daroval gospod Šlibar msgr. Miroslav, upokojeni bolniški duhovnik.  

Po sveti maši, ki nam je prinesla veliko notranjega zadovoljstva in miru, smo se kaj 
kmalu odpravili v dolino po nam že dobro znani poti. 

Pozno popoldne smo se ustavili pri Kovinarski koči. Ob še kako zasluženi mrzli pijači 
(pa tudi vročem čaju) smo v pogovoru še enkrat prehodili pot na Kredarico in nazaj. In 
si obljubili: «Če bo zdravje , prihodnje leto gremo spet.« 

Valja Kokalj 



 

 

 

 



 

 


