»BOG SKRIVA STVARI TAKO, DA NAM JIH POLOŽI PRED OČI«
pravi Antony de Mello. Na lov za tako skritimi stvarmi smo se podali tudi
Šmarnični romarji. Pot nas je vodila iz Žirov pa vse do Žalostne Matere Božje na
Jeruzalem v Prlekiji. Verjemite da smo v devetih dneh peš romanja imeli kaj
videti.
Pot nam je začrtal in organiziral (hrana in spanje) Ciril, čeprav potem sam ni
mogel z nami. Tokratna pot je vodila veliko gori, doli in še malo naokoli. Kolikor
se je dalo, smo se izognili glavnim cestam v dolini. Pravzaprav smo spoznali
kako zelo divja in z gozdom poraščena je še naša dežela. Kak kilometer smo
naredili več, a se je splačalo.
Hodili smo po hribih in gričkih, mimo številnih podružničnih cerkvic. Videli smo,
kako lepo skrbijo zanje. Povečini so obnovljene. Kjer je bilo možno, smo si
ogledali notranjost. Domačini so nam jih razkazovali z velikim ponosom.
Ko smo tako hodili po deželi, »Bogu za hrbtom«, smo srečevali preproste ljudi.
Tu, visoko nad hrumečo dolino, vlada mir. Hodili smo mimo kmetij, kjer še v
enem gospodinjstvu živijo štiri generacije. Res je tako lepo, mir, čudovit razgled,
a to lepoto morajo ljudje, ki tu bivajo, plačati s trdim delom. Dela je dovolj in
preveč. Srečali smo kar nekaj starejših ženic, tam okoli devetdesetih let, ki pa
niso tožile nad starostjo. Zvedavo so nas opazovale in nas spraševale od kod
smo in kam smo namenjeni. Kljub starosti so opravljale svoje delo – v družini so
se čutile še potrebne.
Srečali smo suho, vso krivo ženico, ki nam je prišla nasproti po poti v hrib. V
rokah je držala rovnico, ki ji je služila kot oporna palica, in pa vedro – na nivo je
šla nekaj iskat ali pa plet. Zelo počasi in z velikim naporom je premagovala pot.
Njene oči pa so bile mlade. Zvedavo in odkrito nas je opazovala in spraševala.
Zadnjega izmed nas pa je nagajivo ogovorila »O, a vi pa že malo pešate«.
Spomnila sem se na staro mamo, ki mi je vedno pravila, da stokajo in 'jamrajo'
samo ljudje, ki se imajo prelepo in imajo premalo dela.
Ja, ljudem tu na hribovskih kmetijah dela res ne primanjkuje.
Malo stran od lepo obnovljene cerkve sv. Ožbolta v kraju Pernovo v Galiciji, nas
je pričakal Janko. Mož obilne postave in še obilnejšega srca. Spoznal je našega

Cirila, ko je le-ta predhodno pregledoval kje naj bi šla skupina. Čakal nas je, da
nas, popolne tujce pogosti. Koliko Janka je v meni?
Prenočili smo tudi v Uršulinskem samostanu v Mekinjah. Sprejela nas je nuna
Marija Irena. Dolgo sem premišljevala, kako naj jo opišem. V njej je bilo toliko
Boga, da si ga lahko čutil. Rekla je, da imajo ta mesec »počitnice«, vse ostale
mesece imajo v samostanu skupine mladih. Nas, romarje pa so vseeno sprejeli,
kajti romarji vedno prinašajo blagoslov. Teh besed sem se kar malo ustrašila. Ali
res lahko nosim blagoslov? Sem tega vredna?
Kamorkoli gremo, mi Božji otroci, bi se morali zavedati odgovornosti, ki jo
imamo. Vsak izmed nas je poklican, da nosi Božji blagoslov in ga deli drugim.
Tako bi vsaj moralo biti.
Koliko skritih lepot ste to poletje znali videti vi in koliko blagoslova ste prinesli
ljudem s katerimi ste se srečevali? Od odgovora na ti dve vprašanji je odvisno,
kako ste preživeli poletje. Koliko ste dovolili Bogu, da biva in hodi z vami?
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