Správa zo dňa 15.09.2012
Výstup na Smrekovicu spojený s nosením kríža (púť ku krížu na Smrekovicu)

Obec Poľanovce
Znak kríža patrí k najznámejším symbolom v dejinách ľudstva. Už roky sa týči aj nad
obcami pod Braniskom. Ľudia si tam prinášajú svoje prosby a poďakovania. Je to miesto kde
sa dotýka zem oblohy. Celá púť bola charakterizovaná duchom modlitby, obety a lásky. Išlo
už o IX. púť ku krížu na Smrekovicu. Pútnici sa celou cestou striedali pri nosení kríža. Po
prejdení zopár kilometrov sa začali objavovať prvé problémy spojené so zlou obuvou
„pľuzgiere“.
Počas tejto cesty nám prialo aj počasie. Putovanie, zväčša smerujúce do kopca, keďže
Smrekovica sa týči do výšky 1 200 m, vytvorilo popri debate o prírodných krásach, tajných
zákutiach kopcov (neprebádaných jaskyniach) a zážitkoch opisujúcich život v dedinkách pod
vrchom aj priestor na zastavenie sa nad vlastným životom, pocitmi, otázkami nedoriešených
úloh. Okolie bohaté aj na mnohé lesné plody (čo len predpokladám na základe hustých
kobercov kríkov brusníc a čučoriedok) a rozmanitú faunu a flóru priláka každoročne určite
množstvo turistov a milovníkov prírody. Na vrchu sa už modlili svätý ruženec, po ktorom
nasledovala slávnostná sv. omša. Pútnici postupne ako dorazili „do cieľa“ pripájali sa
k modlitbám za rodiny, za národ, ľudí pracujúcich v týchto lesoch.
Do prípravy tejto krásnej akcie sa zapojili obec Poľanovce, obec Dúbrava a občianske
združenie MAS LEV. Po sv. omši sa pustili menšie skupinky smerom nadol, čo bolo určite
komplikovanejšie ako štverať sa hore. Je to túra s krásnym výhľadom na obce pod
Braniskom, ale čo sa týka fyzickej námahy patrí medzi tie náročnejšie (aspoň pre „neturistov“
– ako som ja). Na chate Simona, bol pre ľudí prichystaný guľáš v troch kotloch. Na základe
môjho pohľadu do nich po akcii predpokladám, že každému chutilo. Celú akciu sprevádzali aj
živé tóny hudobnej poľanovskej skupiny FLEŠŠ, ktorá svojou hudbou zapadla do rázovitého
prostredia Smrekovice. Mnohých účastníkov zaujímala aj spolupráca OZ MAS LEV a obcí,
ktorou je v súčasnosti implementácia projektu spolupráce, pod názvom Kde bolo, tam bolo ...,
ale aj iné aktivity podporujúce územie, vidiek, kultúrne dedičstvo, čo sa nieslo aj v duchu
celej akcie: „Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane.“
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