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Pa smo prispeli skoraj čisto do konca leta 2022. Le še december, pa bomo zopet obrnili list na koledarju 

in zapisali novo, tokrat liho številko 3 na koncu dvajsetice. Kot je že v navadi, nas ŠmaRjev, je romanje na 

Planino nad Horjulom zadnje malce daljše peš romanje v letu. V primerjavi z lanskim mokrim in sneženim 

pohodom, nas je v nedeljo, 27. 11. 2022, pričakalo prijazno poznojesensko vreme. Na še temačno 

zgodnje jutro ob šesti uri se nas je dvajset romarjev zbralo pri Jožetu in Vesni Stanovnik. Poskrbela sta, da 

je bil začetek pohoda prijeten, saj vroč čaj, pa kruh in medenjaki dajo energijo za pot v klanec proti 

Žirovskem vrhu. Da ne bi bacili imeli preveč korajže, je Jože poskrbel z domačim antibiotikom in 

nekaterim razkužil grlo. V prijetnem razpoloženju smo preštevali korake, si izmenjali novice, tudi kaka 

žalostna je bila vmes. Vsi pa smo bili veseli, da smo se v takem številu odpravili na naš tokratni cilj. Ko 

smo na prvem postanku malce okrepčali dušo in telo ( molili smo pri kapelici Patra Pija), so se že pričeli 

kazati prvi sončni žarki, ki so napovedovali lep dan. Pot nam je minevala hitro in kar nismo mogli misliti, 

da smo že v Suhem Dolu in da je pred nami le še slabe tri kilometre poti in dosegli bomo cilj- cerkvico 

svetega Andreja na Planini.  Že po slabih treh urah hoje smo prispeli do kmetije pod cerkvijo. Domačina, 

ki že vrsto let skrbita za romarje, se tudi tokrat nista izneverila. Slastna domača ocvirkovca, ki je bila delo 

pridne gospodinje in domači šnopček, ki ga je verjetno ustvaril gospodar, sta bila jagoda na torti 

prijetnega in ne preveč napornega pohoda. Pred cerkvijo smo se srečali še s Francijem in Martino Temelj, 

ki sta se kljub nedavno preboleli okužbi udeležila slovesnosti. Časa je bilo dovolj, da smo malo 

poklepetali, se razgledali po okolici in se pripravili na sveto mašo, ki jo je daroval župnik iz Šentjošta, 

Franc Kadunc. Ker je bilo ravno ob zaključku tedna Karitas, je tudi nagovor vseboval predvsem besede o 

dobroti, o pomoči sočloveku, kajti z darovanjem in pomočjo bogatimo sebe in druge, sejemo semena 

sreče in veselja in to je najlepša priprava na prihod Jezusa, ki se bo na božični večer ponovno rodil za vse 

nas kot revno, nedolžno dete, ki je odrešenje sveta. Ob teh besedah smo združeni v tihi molitvi prosili in 

se zahvalili za milosti, ki smo jih vsak dan deležni. Tudi romarji smo na mnogo načinov deležni milosti, saj 

nam je dano, da s strumnimi koraki premagujemo razdalje in same sebe. Po maši smo v pogovoru s 

prijatelji zaključili prelep dan, vsak je spet bogatejši za izkušnjo odšel naproti novim lepim dogodkom 

tiste nedelje in prihajajočega tedna. Še malce in leta bo konec. Spet bomo lahko rekli, kako lepo je biti 

romar, kajti prehoditi poti , ki jih skupaj premagujemo je nekaj, kar moraš doživeti, kajti beseda ni dovolj. 

Le zdravje naj nam služi in ljubezen in spoštovanje naj nas druži. 

Metka Bogataj 
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