
Veselo k svetemu Frančišku na Veselo Goro 

 

Lanska romanja društva ŠmaR iz Žirov so bila malce koronsko okrnjena. Ker je letošnja slika bila nekoliko boljša, 

smo se člani namesto lani, kar letos odpravili na naš šmarnični pohod na Veselo Goro. V soboto 23. oktobra 

2021, se nas je okoli 30 zbralo pri cerkvi svetega Martina v Žireh in se z avtobusom preko Škofje Loke, kjer smo 

pobrali še nekaj romarjev, podalo na pot proti Trebnjem in naprej do Čateža. V bližini tega kraja je Zaplaz, kjer 

stoji prelepo Marijino svetišče, cerkev Marijinega vnebovzetja. Tu nas je prijazno sprejel tamkajšnji župnik 

Marko Japelj. Lepo in doživeto nam je predstavil samo cerkev in njen nastanek. Na desni strani je prav posebno 

mesto, kjer je na steni prelep  mozaik patra Marka  Rupnika, pod njim pa so shranjene relikvije blaženega 

Alojzija Grozdeta. Ta mladi mučenik je torej dobil svoje mesto na izjemno lepem mestu, v bližini katerega je 

hodil svojo poslednjo pot k svoji materi. K svoji materi tedaj ni prišel, prišel pa je k nebeški Materi Mariji. Od 

Zaplaza smo se peš podali na pot proti Veseli Gori. Nekoliko je rosilo, a to ni nič zmanjšalo veselega in 

sproščenega razpoloženja. Med potjo je domačin, ki je to pot že velikokrat prehodil, pripovedoval o krajih, 

navadah, značilnostih ter dodal kako svojo hudomušno zgodbo. Ustavili smo se na kraju, kjer je bil zadnja 

življenjska  postaja Alojzija Grozdeta. Zmolili smo molitev njemu v čast in dodali svoje prošnje. Pot do Vesele 

gore ni bila posebno dolga niti ne naporna, zato smo jo kar hitro prehodili. V cerkvi svetega Frančiška Ksaverija 

nas je že čakal župnik Jakob Trček. Kot zanimivost je lahko tudi to, da tudi on izhaja iz naše okolice. Njegovi 

starši izhajajo s Petkovca pri Rovtah. Daroval je sveto mašo prav posebej za nas, romarje. Namesto pridige nam 

je na »čarovniški« način pokazal, na koga se lahko najbolj zanesemo in obrnemo v težavah, kajti on je vedno z 

nami, ob nas. Pričaral nam je namreč Jezusa Kristusa. V prijetnem vzdušju smo prisostvovali tudi podrobni 

razlagi po maši, v kateri smo spoznali precejšen del zgodovine te cerkve.  Pred cerkvijo pa nas je že čakal 

avtobus, ki nas je odpeljal do Šentruperta. Tam nas je čakalo kosilo. Ob klepetu in obujanju spominov smo v 

lepem ambientu naredili še skupni posnetek ter se s čudovitimi spomini in vtisi počasi odpeljali proti domu. 

Tako prijetnega romanja pa ne bi poleg romarjev seveda bilo brez Sebastjana Pagona in Matjaža Oblaka, ki sta 

bdela nad potekom in organizacijo. Zato naj ju še naprej vodi dobra volja in božja pomoč, da bi še veliko romanj 

pripravila. Seveda pa je treba pohvaliti prav vsakega romarja, ki je kot kamenček v mozaiku. Če kateri manjka, 

mozaik ni popoln. Komaj čakamo na naslednjo našo romarsko popotovanje, kratko, daljše, najdaljše.  

Metka Bogataj 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


