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aktuality a zaujímavosti pútnického turizmu na Slovensku

Bazilika Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči je jedným z najstarších a najnavštevovanejších pútnických miest 
na Slovensku, ktorého korene siahajú až do 13. storočia. Prvý kostolík na Mariánskej hore sa spomína už v roku 1247, dva roky po 
tom, čo vznikla nová Levoča. Milostivá socha Panny Márie na hlavnom oltári v bazilike pochádza z 15. storočia. V roku 1673 dostala 
Mariánska hora odpustkovú listinu od pápeža. 26. januára 1984 vyhlásil pápež pútnický kostol na Mariánskej hore v Levoči na 
Baziliku minor. O niekoľko rokov neskôr, tu 3. júla 1995, pápež sv. Ján Pavol II., počas svojej pastoračnej návštevy Slovenska, slúžil 
sv. omšu za účasti veľkého množstva veriacich. V októbri 2005 bola Mariánska hora prijatá do spoločenstva dvadsiatich 
najvýznamnejších európskych pútnických miest. Ďalším vyznačením Mariánskej hory v Levoči bolo 28. februára 2009 oficiálne 
potvrdenie duchovného spojenia s Bazilikou Santa Maria Maggiore v Ríme. Hlavná púť sa na Mariánskej hore v Levoči slávi 
každoročne niekoľko dní okolo sviatku Navštevy Panny Márie (2. júl).
Podrobnejšiu históriu pútnického miesta Levoča nájdete na webovej stránke www.putnickemiesta.sk.
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Prešovský samosprávny kraj sa stal hlavným partnerom a koordinátorom vlajkového projektu 
Svätomariánska púť („Svetlo z východu“), ktorý je inšpirovaný najznámejšou pútnickou trasou . 
Jeho ambíciou je podporiť náboženský turizmus a doplniť chýbajúcu infraštruktúru na známych 
pútnických miestach a vytvoriť novú pútnickú trasu tzv. „Svätomariánsku púť“. Tento projekt,  
ktorý realizuje Prešovský samosprávny kraj spolu s ďalšími 12 partnermi z Poľska a Slovenska sa 
postupne blíži do finále a naberá reálne kontúry.
Potenciál poľsko-slovenského pohraničia je historicky aj geograficky predurčený na budovanie a 
rozvoj pútnického turizmu. Slovensko patrí v tomto ohľade k TOP krajinám. V pomere s rozlohou 
Slovenska je u nás najviac kostolov a kaplniek zasvätených Panne Márii v celej Európe, čo len 
dokazuje hlbokú a stáročiami overenú mariánsku úctu. Napokon aj fakt, že patrónkou Slovenska 
je oficiálne od roku 1927 (neoficiálne stáročia) Sedembolestná Panna Mária,  je toho  verným 
obrazom. 
Začiatkom roka bola v rámci projektu založená tzv. Medzisektorová skupina, ktorej hlavným 

cieľom je dlhodobo a najmä systematicky rozvíjať pútnický turizmus v Prešovskom regióne, čo podporuje aj Prešovský 
samosprávny kraj ako jednu z kľúčových priorít regionálneho rozvoja. Expertná skupina je zložená zo zástupcov z oblasti 
cestovného ruchu, geografie, marketingu, duchovnej oblasti a v neposlednom rade odborníkmi na ponímanie mariánskeho kultu. 
Skupina aktívne pracuje na rozvoji myšlienky pútnickej trasy z pohľadu trasovania, duchovného odkazu a zážitku, ktorý si pútnici 
odnesú, a prispieva k realizácii naplánovaných aktivít projektu. 
V minulom roku sa uskutočnilo množstvo podujatí, kde bola myšlienka prezentovaná odbornej, ale aj širokej verejnosti, išlo o rôzne 
workshopy, besedy, konferencie ale aj koncerty, umelecké sympóziá a kurzy písania ikon. Jeden z partnerov projektu sa pravidelne 
zúčastňuje medzinárodných výstav a veľtrhov cestovného ruchu, kde má Svätomariánska púť svoj výstavný stánok. 
Na Slovensku sa nám podarilo dobudovať zázemie pre pútnikov v ôsmych sväto-mariánskych pútnických miestach – dve z nich sú 
grécko-katolícke (Litmanová a Ľutina) a dve rímsko-katolícke (Levoča a Gaboltov). Pútnici sa tu môžu tešiť z novovybudovaného 
pútnicko-informačného centra v Litmanovej, nového prístrešku či detského ihriska v Ľutine, z novej oddychovej zóny s krížovou 
cestou v Levoči a prístrešku pre pútnikov s ozvučením a osvetlením areálu v Gaboltove. Samozrejmosťou sú parkoviská, 
zmodernizované sociálne zariadenia a prvky drobnej architektúry ako lavičky, koše, stojany na bicykle, a pitné fontány. 
Rovnako bola vybudovaná potrebná infraštruktúra aj na poľskej strane v pútnických miestach v Debowci, Kalwarii Paclawskej, 
Krosne a Starej Wsi.
Cieľom pútnikov a dôvodom absolvovania náboženských pútí bolo od nepamäti poďakovanie sa Bohu za dary zdravia, požehnania, 
milostí a vzájomné upevnenie sa vo viere. Aj dnes budú tieto pohnútky hlavným dôvodom na putovanie po Svätomariánskej púti. 
My k nim pridávame poznanie, príjemné objavovanie rozmanitosti nášho spoločného regiónu a podporu ľudí žijúcich na tomto 
území. 
Aby sa informácia o jednotlivých mariánskych pútnických miestach šírila medzi ľuďmi a Svätomariánska púť priniesla čo najviac 
pútnikov, pripravili sme pre nich tlačený bedeker mariánskych pútnických miest na poľsko-slovenskom pohraničí a tiež mobilnú 
aplikáciu, ktorá bude fungovať aj v offline režime, a pútnici tam nájdu všetko potrebné. Začiatkom júna si budú môcť prví pútnici 
počas testovacej evanjelizačnej cesty pútnikov vyskúšať aplikáciu priamo v teréne.  Poľský projektový partner  pripravil virtuálne 
panorámy, kde môžete putovať po chrámoch a bazilikách zasvätených Panne Márii z pohodlia domova, stačí kliknúť na 

. 
Pre viac informácií odporúčame 
navštíviť stránku Svätomariánskej púte 
na  .

http://szlak.maryjny.pl/

www.svatomarianskaput.sk
Trasa je momentálne v štádiu prípravy, 
k e ď ž e  b u d e  v ý s t u p o m  š t ú d i e  
realizovateľnosti, ktorá má za cieľ 
zanalyzovať celý región a navrhnúť 
úseky, ktoré budú schodné a zároveň 
atraktívne pre pútnikov. Trasa bude 
vyznačená f ialovou f ialkou ako 
symbolom Svätomariánskej púte.
Foto zo zasadnutia partnerov 
Svätomariánskej púte - Svetlo z východu
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Púť na Turíce
Asociácia pútnických organizácii (APO) chce v tomto roku, spoločným úsilím všetkých jej členom, uskutočniť štyri celoslovenské
pešie pútnické víkendy. Počas nich, v duchovnom sprevádzaní kňaza, navštívime niektoré známe pútnické miesta. Prvá púť sa 
uskutoční v spolupráci pútnických miest Trstín a Šaštín a Občianskeho združenia Spojené ruky, ktoré vedie Dom Pútnika v Trstíne. 
Trasa vedie pôvodnou historickou pútnickou cestou, ktorá spája tieto dve miesta už od nepamäti. Pozývame Vás - putujte spolu s 
APO - na Turíce - západným Slovenskom.

POZVÁNKA na púť k sv. Rite:

Púť k sv. Rite
Koncom mája (v nedeľu 26. 5. 2019*) sa bude v Zlatých Klasoch konať aj púť k veľkej patrónke žien, manželstiev a orodovníčke v 
neriešiteľných situáciách – sv. Rite z Cascie (1381-1457?). Pochádza z Talianska. Bola manželka, matka, vizionárka, augustiniánska 
rehoľníčka a stigmatička. Jej pozemský život sprevádzalo utrpenie. Ako mladá sa údajne chcela stať rehoľníčkou, ale v poslušnosti 
voči rodičom sa vydala za muža z patricijského rodu – Paula Manciniho. Prežila s ním 18 rokov a narodili sa im dvaja synovia. Paulo 
zomrel násilnou smrťou a následne jej zomreli aj obaja synovia. Vstúpila do augustiniánskeho kláštora, kde žila vo veľkej pokore asi 
40 rokov. Posledných 15 rokov života strávila pripútaná na lôžko. Celé telo mala pokryté vredmi. Ako pečať na Kristovo umučenie  si 
niesla znak tŕňa – ktorý jej spôsoboval trvalo hnisajúcu ranu na čele. Choroba a stigma boli príčinou veľkého zápachu, ktorý ju často 
vylúčil do samoty. Jej život je pretkaný zázrakmi a v Taliansku  patrí medzi najviac uctievané svätice.
U nás úctu k sv. Rite šíri prevažne Rehoľa sv. Augustína. V Košiciach, v Kostole sv. Rity sa od 27.4.2018 nachádzajú relikvie sv. Rity. 
Ide o relikvie 1. stupňa – kostičky z ruky svätice, ktoré sú uložené v medenej ruži s výškou 50 cm. Relikvia je uložená v podzemnej 
kaplnke kostola. Púť k sv. Rite si môžete uskutočniť kedykoľvek aj individuálne.
Púti v Zlatých Klasoch predchádza spoločná 15dňová duchovná príprava. Púť je spojená s posviackou ruží a Eucharistickou 
procesiou. Počas púte je možnosť uctiť si relikvie sv. Rity.
zdroje: www.dcza.sk, www.zivotopisysvatych.sk,www.putnickemiesta.sk, www.aug.sk
* Pútnická sv. omša v Zlatých Klasoch bude v maďarskom jazyku. Hlavným celebrantom bude Mons. Stanislav Zvolenský (homíliu 
prednesie v slovenskom jazyku).



Kde sú počiatky mariánskej úcty? Keď pozorne čítame Písmo Sväté nachádzame prvý priamy a osobný prejav úcty Božích stvorení 
voči Panne Márii v zjavení anjela Gabriela, ktorý ju oslovuje známym pozdravom: „Zdravas Mária...“Tu, na mieste zvestovania, sa 
nachádza nová Bazilika Zvestovania Panne Márii, dielo Giovanniho Muzia. (posvätená bola v r.1969). Počas prác na stavbe 
chrámu vykonali dvaja františkáni Bellarmino Bagatti a Emmanuele Testa archeologický výskum v okolí tzv. jaskyne zvestovania, 
miesta, ktoré bolo podľa tradície dejiskom stretnutia Márie s anjelom Gabrielom. Františkáni odkryli jeden z prvých kresťanských 
kostolíkov, vlastne ešte synagógu, budovu, v ktorej sa na počiatku 2. storočia schádzali židokresťania a mnohí z nich boli príbuznými 
Márie a Jozefa. Ide o tých, ktorých evanjelia nazývajú Ježišovými bratmi. Na skromnom mieste kultu z antických čias identifikovali 
archeológovia znaky najstaršej mariánskej úcty. Na jednej zo stien sa nachádza zrejme najstarší známy grafit hovoriaci: „Chaire 
Maria" (Zdravas Mária). Toto najstaršie kultové miesto svedčiace o úcte k Panne Márii, bolo vytvorené v bezprostrednom kontakte s 
miestom, kde Mária skutočne vyrastala, kde bol jej rodný dom, kde prijala návštevu anjela a kde pravdepodobne so sv. Jozefom 
vychovávala malého Ježiška. 
Prvý prejav úcty človeka voči Matke Božej koná sv. Alžbeta, ktorú v momente jej stretnutia s Máriou napĺňa Duch Svätý a ona 
vyslovuje dobre známe slová: „Požehnaná si medzi ženami...“ 
Matke Božej neskôr vzdáva úctu Simeon v chráme, tým, že sa s proroctvom o Kristovi obracia priamo na ňu a zároveň pred ňou 
(ženou) otvára aj pohľad do jej vlastného utrpenia, ktorým bude musieť prejsť. Počas Ježišovho verejného účinkovania zaznejú v 
dave ľudí aj slová neznámej ženy: „Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval. (Lk 11, 27)“. V závere Máriinho 
pozemského života jej synovskú úctu prejavuje sv. Ján, ktorého tým poveril zomierajúci Ježiš.
O samotnom vzťahu Ježiša s Máriou, jeho matkou, vypovedá nepriamo viacero udalostí: keď sa ako 12ročný stratí počas púti do
Jeruzalema, evanjelista zakončuje udalosť tým, že Ježiša opíše slovami: „Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný.“ (Lk
2,51) O jeho synovskej oddanosti nám dosvedčuje udalosť na svadbe v Káne Galilejskej.

O postoji Boha voči osobe Panny Márie môžeme uvažovať vo svetle dvoch 
cirkevných dokumentov: Dogmy o Nanebovzatí Panny Márie (r.1854) a encykliky 
Ad Coeli Regina, od pápeža Pia XII. (r.1858).
Mariánska úcta sa formovala v Cirkvi už od jej počiatku. Prešla aj niektorými 
bludnými prejavmi ako napr. tzv. bludom kolyridiánov, keď cyperský biskup 
Epifanius zo Salamíny (+403) poznal kresťanov kolyridiánov, ktorí  obetovali 
Panne Márii dary ako Bohu (gr. kollyra bol chlieb, arabský koláč). Pre nich bola 
Mária akási polobohyňa či bohyňa. Tento blud bol v  4. stor. na viacerých miestach 
odsúdený a odvtedy pravoverní kresťania prinášajú obety len Pánu Bohu, nie 
Panne Márii. 
Katolícka Cirkev v stredoveku prijala za správne rozdelenie úcty podľa sv. Tomáša 
Akvinského, ktorý rozlišuje prejavy úcty a klaňania sa takto: klaňanie a 
bohopocta patrí iba Bohu, Panne Márii prejavujeme nadúctu, Sv. Jozefovi 
prvotnú úctu a anjelom a svätým vzdávame úctu. Rešpektovanie tohto rozdelenia 
deklarujú aj litánie ku svätým, ktoré vznikli koncom 10.st., kde zvolanie – „zmiluj 
sa“, je určené len pre Boha a Krista, nie pre Pannu Máriu, ani pre svätých.
Druhý vatikánsky koncil (1962-1965)  uskutočnil ešte jedno dôležité chápanie 
mariánskej úcty, keď ju zahrnul do ekleziológie, vedy zaoberajúcou sa vecami 
týkajúcimi sa cirkvi. V tomto nazeraní a zároveň v chápaní encykliky 
Redemptoris Mater vnímame Máriino jedinečné postavenie súčasne v kontexte 
celej Cirkvi. Stáva sa našou orodovníčkou, môžeme sa zveriť do jej ochrany. 
Koncil upravil aj vnímanie pojmu „zasvätenia sa“, ktorý vyhradzuje skôr pre Boha 
- ako - obetovanie sa Bohu.
Pannu Máriu, matku Ježiša Krista si ctia veriaci ľudia na celom svete. Dávajú jej 
rozličné mená, prídomky. Niektoré sú odvodené podľa miest jej zjavení: napr. 
Lurdská, Fatimská, Guadalupská, Panna Mária z Pompejí, z Monseratu, z La 

Salette, z Čenstochovej. Iné zdôrazňujú jej záštitu: Panna Mária Ustavičnej Pomoci, Pomocnica kresťanov. Poznáme tiež úctu 
prejavovanú Ružencovej Panne Márii, Škapuliarskej Panne Márii, ktoré sú spojené s modlitbou sv. ruženca či nosením škapuliara. 
Na Slovensku sa ústrednou, národnou mariánskou tradíciou stala úcta bolestnej – Sedembolestnej Panny Márie.

Májové – Loretánske  litánie
Slovo „litánie“ pochádza z gr. „litaneia“, čo znamená prosbu, modlitbu, úpenlivé vzývanie. Jednotlivé zvolania sa skladajú z dvoch 
častí: z oslovenia, ktoré sa menilo, a z prosby, ktorá zostávala nezmenená. Do 9. storočia boli v omšovej liturgii rímskej Cirkvi tzv. 
omšové litánie („litania missalis“). Boli to prosebné modlitby, ktoré mali kajúci ráz. Z týchto litánií sa neskôr vyvinuli Spoločné 
modlitby veriacich (Prosby) ako záver bohoslužby slova. Za pápeža Gregora Veľkého vznikli tzv. procesiové litánie, ktoré sa 
prednášali počas procesiových sprievodov. Neskôr sa táto forma modlitby veľmi sa rozmohla a Cirkev poznala okolo 80 druhov 
rozličných litánií. 
Najstaršie, doteraz známe mariánske litánie, pochádzajú z XII. storočia. Mali jednoduchý princíp. Pričleňovali sa k nim metafory 
na Pannu Máriu. Obsahovali až 73 zvolaní. V rannom stredoveku sa mariánske litánie neujali, ale postupne sa obľúbenými stali 
litánie, ktoré sa modlievali a spievali v Lorete. 
Známe mariánske pútnické miesto LORETO, ktoré leží neďaleko pobrežia Jadranského mora, navštevujú pútnici už od 14.storočia. 
Už okolo roku 1100 tu bol postavený mariánsky kostol. V roku 1586 mu pápež Sixtus V. udelil mestské práva, čím zvýšil jeho 4



dôležitosť. Ľudia z celého sveta sem prichádzajú, aby si uctili Pannu Máriu Loretskú a obzreli si najväčší skvost tamojšej baziliky 
Santa Casa – Svätý dom, ktorý sa nachádza pod jej kupolou. Preneseniu domčeka predchádzalo jeho objavenie vo Svätej zemi sv. 
Helenou, matkou cisára Konštantína Veľkého. 

Legenda o prenesení domu sv. rodiny
Stredoveká legenda tvrdí, že v roku 1291, keď sa definitívne ukončili 
križiacke vojny v Palestíne, murované steny Máriinho domu boli 
„tajomným anjelským spôsobom“ prenesené najskôr ku dnešnej 
Rijeke v Chorvátsku. Nazaretský domček našli údajne drevorubači 
cestou do práce na kopci Tersato ráno 10. mája roku 1291. Bola to 
malá kamenná stavba, ktorá tam predtým nestála. Nemala žiadne 
základy, stála iba na tráve. Vo vnútri sa nachádzal krb, police, stôl, 
kamenný oltár s krížom a socha Panny Márie s Ježiškom na rukách. 
Správa o objavení domčeka vyvolala rozruch. Po krátkom čase 
došlo k náhlemu uzdraveniu ťažko nemocného Alexandra de 
Giorgi, ktorý sa vraj predtým modlil k tajomstvu zvestovania. 
Ľuďom odovzdal tento uzdravený muž odkaz Panny Márie, že 
kamenný domček je vlastne nazaretským domčekom Svätej rodiny. 
Miestny panovník Mikuláš Franga následne poslal do Nazareta 
štyroch mužov, aby zistili, čo je na tom pravda. Vrátili sa s tým, že v 
Nazarete skutočne našli už len základy bez domu a zvyšky 
odneseného domčeka mali taký istý materiál i rozmery, aký mal 

domček, ktorý sa u nich objavil. Kostolík na kopci Tersato sa stal okamžite cieľom pútnikov z celej Dalmácie. Dlho tam však 
nezostal. O pozemok pod Svätým domčekom sa vraj škaredo sporili dvaja muži; iné legendy vravia, že pútnikov prepadávali 
zbojníci. Anjeli teda dom Svätej rodiny zdvihli a z Dalmácie ho preniesli do Loreta (bolo to v noci z 9. na 10. decembra roku 1294).

Čo na to veda?
Historické a archeologické výskumy, ktoré boli v posledných desaťročiach vykonané  v Sanktuáriu Domčeka Panny Márie, potvrdili 
starú tradíciu. Kaplnka, ktorá je považovaná za dom Svätej rodiny, bola s najvyššou pravdepodobnosťou skutočne privezená z 
Palestíny. Výskumy v nazaretskom Chráme Zvestovania i v Chráme Zvestovania v Lorete potvrdili, že pôvodný dom Ježišovej Matky 
pozostával z dvoch priestorov. Prvý priestor, jaskyňa vytesaná do skaly, je pod bazilikou v Nazarete. Druhým priestorom domu bola 
neveľká predná izba pozostávajúca z troch murovaných stien pripojených k otvoru spomínanej jaskyne. Vďaka archívnym 
výskumom sa podarilo osvetliť i legendu o anjeloch a dnes je všeobecne akceptovaná hypotéza, že steny Máriinho domu boli do 
Loreta privezené po Stredozemnom mori loďou. Transport však iniciovala šľachtická rodina s menom „Angeli“ (tzn. Anjeli). 
Dokument zo septembra roku 1294 svedčí, že Niceforo Angeli, panovník z Epíri, pri príležitosti svadby svojej dcéry Ithamar s 
Filippom z Taranta, štvrtým synom neapolského kráľa Carla II. d´Angio, odovzdal veno, ktorého súčasťou boli „sväté kamene 
prinesené z Domu našej Panej, Panny, Božej Matky“.
Pravdivosť príbehu potvrdzujú aj nálezy v stenách sanktuária. Pri skúmaní muriva Máriinho domčeka sa našlo päť krížov z červenej 
látky, ktoré boli znakmi križiakov, alebo rytierov niektorého z početných vojenských rádov, úlohou ktorých bolo ochraňovať 
dôležité pútnické miesta a relikvie v Palestíne. V murive sa našli i zvyšky škrupín pštrosích vajec. Aj to sa považuje za dôkaz 
palestínskeho pôvodu a znak, ktorý sa v tradičnej symbolike spája s tajomstvom Kristovej inkarnácie, čiže vtelenia Božieho Syna. 
Múry domčeka sú vybudované so zvláštnou štruktúrou. Dokázateľne ide o murárske umenie, ktoré nepochádza z loretského 
kultúrneho konceptu. Technické porovnanie Svätého domčeka v Lorete s jaskynkou pod novou Bazilikou v Nazarete ukázalo, že obe 
časti pôvodného domu vznikli v rovnakom čase. Majú rozmery, ktoré poukazujú na to, že pôvodne tvorili jeden celok a oddelené 
časti do seba presne zapadajú. Preukázalo sa, že kamene Máriinho domčeka v Lorete boli opracované tzv. nabatejským spôsobom, 
teda technikou, ktorá bola rozšírená v Galilei v čase Pána Ježiša. Obrovský záujem odborníkov vzbudili nápisy, grafity na stenách 
loretského domu. Experti poukazujú na ich židokresťanský obsah a na veľkú podobnosť s nápismi nájdenými na zvyškoch toho 
istého domu v Nazarete. Stena loretského domčeka, pri ktorej stojí oltár a figúrka Čiernej Madony, nie je originálna. Východná časť 
príbytku bola totiž na pôvodnom mieste napojená na vytesanú jaskyňu. Tri originálne steny, ktoré sú vysoké takmer tri metre, 
naozaj nemajú základy. Postavené boli na antickej ceste. Dnes sú sčasti omurované červenými tehlami, ktoré pochádzajú z okolia 
Loreta a samozrejme, nie sú pôvodné. Dostali sa tam v roku 1536, keď bolo toto miesto upravené pre potreby kultu. Ďalším zásahom 
do pôvodnej podoby bolo vyhotovenie freskovej výzdoby, ktorá sa dnes zachovala už iba fragmentárne.
Z vonkajšej strany je Máriin domček obložený mramorom. Obloženie inicioval pápež Július II. okolo roku 1507. V roku 1509 
nakreslil slávny Donato Bramante jeho návrh. Následne ho realizovali renomovaní talianski renesanční umelci.

Návšteva Svätého domu je veľkým duchovným zážitkom. Sčernené múry s fragmentmi fresiek zo 14. a 15. storočia a oltár s Pannou 
Máriou s nápisom Hic verbum caro factum est – Tu sa slovo stalo telom, pôsobia prekvapujúco prosto. Rozprávajú o skromnosti a 
pokore Matky Božej. Santa Casa je miestom na rozjímanie a modlitby. Nachádza sa tu známa socha Panny Márie Loretskej, 
nazývaná aj Čierna Madona. Pôvodná socha zo 14. storočia bola zničená pri požiari v roku 1921, súčasná pochádza z roku 1922 a 
vyrobená je z libanonského cédra z Vatikánskych záhrad. Drevo libanonského cédra má symbolický mariologický význam. Cédre v 
Libanone produkujú zvláštnu živicu, ktorá obsahuje látky s repelentnými účinkami. Ich drevo netrpí napadnutím drevokazným 
hmyzom. Céder nemá čierne drevo, a tak môžeme na túto skutočnosť nazerať aj textom nevesty z Piesne piesní:„Ja čierna som, no 
pekná jednako, dcéry jeruzalemské, jak stany kedarské, jak plachty šiatrov šalmaských.“ (Pies 1,5) V roku 1920 pápež Benedikt XV. 
slávnostne vyhlásil Pannu Máriu Loretskú za patrónku letcov.
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Modlitba pútnika z Loreta
Pane Ježišu! Príbeh tvojho veľkonočného putovania do Jeruzalema,

keď si mal dvanásť rokov, sa končí návratom do Nazareta,
kde si žil v poslušnosti voči Márii a Jozefovi.

Idem spolu s tebou a vchádzam do chudobného domčeka,
ktorý si posvätil modlitbou a prácou.

Sadám si na zem a uctievam tajomstvá tvojho skrytého života.
Ty si ma vyzval, aby som sa stal členom Svätej rodiny,

ktorá z loretánskeho pahorku pomáha svojim členom a poskytuje im útechu,
zveruje im úlohu opatrovať Boží dar milosti,

šíriť pravdu a lásku a prinášať svojim bratom a sestrám odlesk svetla,
ktoré rozptyľuje temnotu, premáha strach a ohlasuje vzkriesenie.

Ježišu, ty žiara Svätej rodiny z Nazareta,
posväť našu rodinu, našu malú domácu cirkev,

oživuj stále moju vieru, podrobuj ju skúške, zabezpeč jej zásluhy
a rozširuj pole pôsobenia svojej milosti,

lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Podľa tohto pútnického miesta dostali aj pomenovanie a časom nadobudli všeobecnú platnosť. Prvý, doteraz známy nápev 
Loretánskych litánii, zložil Constanzo Porta, organista a vedúci chóra v Lorete a vydal ho v roku 1576. Tieto litánie sa spievali 
v loretánskom dóme na vigíliu a sviatok Panny Márie. V r. 1587 ich pápež Sixtus V. obdaril odpustkami a následne ich pápež 
Benedikt XIV. schválil a povolil ich používať pri verejných bohoslužbách. Tak sa stali jedinými oficiálnymi mariánskymi litániami s 
potvrdením najvyššieho učiteľského úradu Cirkvi. O ich rozšírenie po celej Európe a neskôr po celom katolíckom svete sa teda 
zaslúžili najprv pápeži, ďalej pútnici do Loreta, kde si ich odpisovali a potom ich doma propagovali; ale hlavne jezuiti 
prostredníctvom svojich misií. Loretánske litánie, v ktorých je zhrnuté celé mariánske dogmatické učenie, sa stali od druhej 
polovice 16. storočia až dodnes jednou zo základných katolíckych modlitieb. V súčasnosti obsahujú 51 zvolaní – invokácií, ktoré 
poukazujú na tajomstvá spásy spojené so životom Panny Márie. Sú prosebnou a zároveň meditatívnou modlitbou.

Pútnické miesto „bez hraníc“ 
Loreto je miestom mnohých spovedí. Tieto duchovné služby pútnikom poskytovali donedávna otcovia minoriti, dnes v nej slúžia 
bratia kapucíni. Loreto v minulosti navštívilo asi 13 pápežov, vrátane Klementa V., ktorý bulou zo dňa 18. júla 1310 nepriamo 
potvrdil pravosť Svätého domu. Pius II. a Pavol II. Navštívili toto pútnické miesto, aby sa Panne Márii 
poďakovali za zázračné uzdravenie z ich vážnych chorôb. Ján XXIII. ho navštívil v roku 1962 a išlo 
vôbec o prvú cestu tohto pápeža mimo Vatikán. Pápež Ján Pavol II. sem zavítal päťkrát a Benedikt 
XVI. ho ako pápež navštívil dvakrát. Poslednú pápežskú návštevu zažilo pútnické miesto v marci 
tohto roku, keď ho navštívil pápež František. Okrem pápežov však púť do Loreta uskutočnili aj sv. 
Ignác z Loyoly, sv. František Xaverský, sv. Terézia z Lisieux, sv. Maximilián Kolbe a ďalší. K radu 
pútnikov patria aj významné osobnosti: básnik Torquato Tasso, filozof René Descartes, fyzik a 
astronóm Galileo Galilei, skladateľ Wolfgang Amadeus Mozart, ktorý následne zhudobnil 
Loretánske litánie.
Veľká popularita tohto pútnického miesta sa šírila v Európe najmä v 17. a 18.st. Loreto v Taliansku sa 
stalo inšpiráciou pre stavanie mnohých ďalších loretánskych kaplniek. Zbožní veriaci nemohli 
putovať až do ďalekého Talianska, a tak sa rozhodli postaviť si jeho „napodobeninu“ vo svojom kraji. 
Niektoré stoja dnes aj na našom území. Skúste hľadať, možno sa aj vo vašom okolí nachádza 
loretánska kaplnka, ku ktorej sa vydáte na púť práve v máji. Cestou, v modlitbe Loretánskych litánií, 
môžete rozjímať o nádherných osloveniach Panny Márie. Známejšie slovenské Lorety nájdete: v 
Bratislave (Františkáni), v Holíči, v Kremnici, v Levoči, v Nitre, v Prešove, v Skalici či v Žiline.
Pravidelná pešia púť k Loretskej Panne Márii sa konala v máji (2.nedeľu) aj z Trnavy do asi 4 km 
vzdialenej Trnavy - Modranky.

Tradícia májových mariánskych pobožností je spojená aj uctievaním svätého Kríža a modlitbami za dobré počasie. Dobové 
historické pramene hovoria o „duchovnom máji“ spočívajúcom vo zvláštnej forme uctievania kríža. Medzi jeho najvplyvnejších 
predstaviteľov sa radí nemecký mystik Heinrich Seuse (+1366). Jeho „duchovný máj“ sa viaže k liturgii „Nájdenia Svätého Kríža“, 
ktorý sa slávi 3. mája, ku krížu a k týždňu modlitieb pred Nanebovstúpením Pána. V Nemecku, a to hlavne v porýnskych diecézach a 
v oblasti Frank, sa rozvinuli kajúce pobožnosti, tzv. májové modlitby v spojitosti so zavedeným zvykom udeľovania požehnania 
počas dňa „Nájdenia Svätého Kríža“. Náležité modlitby boli zavedené okolo roku 1720 v diecézach Trier, Mainz, Worms, Speyer a 
tiež Wurzburg a Bamberg v dôsledku malej úrody na začiatku 18. st. Tieto „májové modlitby“, často zodpovedajúce májovým 
pobožnostiam spolu s dňami modlitieb, zostali až do 19. storočia súčasťou pobožností, ktoré sa viazali k jednotlivým ročným 
obdobiam. Mariánsky aspekt bol týmto modlitbám spočiatku celkom cudzí. Ich jadrom bola najmä prosba za dobrú úrodu: aby 
kvety boli uchránené pred skazou a dozreli do plného plodu.

Keď sa teda vydáte v máji na mariánsku púť, zastavte sa aj v poliach. Ľudia tam, pred rokmi, postavili kríže. Pripojme sa k ich 
stáročnej modlitbe za úrodu a v nazeraní učenia cirkvi prosme o orodovanie tú, ktorej dnes spievame „kvetinky májové“.6



Oficiálne ho v Katolíckej cirkvi ustanovil pápež Pius VII. v r. 1814 a slávi sa ako 
oslava návratu pápeža, hlavy Katolíckej cirkvi z francúzskeho zajatia späť do 
Ríma. Tento sviatok síce nie je v novom martyrológiu, pretože pri úprave 
cirkevného kalendára za pápeža Pavla VI. došlo k obmedzeniu jeho slávenia. 
Verejnou liturgiou sa slávi len v titulárnych kaplnkách a chrámoch zasvätených 
Panne Márii Pomocnici kresťanov. Pamiatka sa tiež pripomína v mariánsky 
zameraných rádoch a každý si ju môže pripomenúť súkromne.
História úcty Panny Márie Pomocnice kresťanov však siaha veľmi ďaleko. Už pri 
svojej byzantskej ikone, ktorú roku 1499 preniesli z Kréty do Ríma, sa sama 
predstavila vo sne ako „Matka Ustavičnej Pomoci“. Potom v r. 1571 pred 
námornou bitkou pri Lepante sa kresťanský svet pod vedením sv. pápeža Pia V. 
utiekal s dôverou o pomoc k Panne Márii. Na pamiatku slávneho víťazstva 
kresťanov nad Turkami v tejto bitke pápež ustanovil sviatok „Ružencovej Panny 
Márie“. Vzývanie Panny Márie ako „Pomocnice kresťanov“ však zrejme 
neustanovil priamo pápež, ako sa pôvodne myslelo, ale vojaci, vracajúci sa z 
bitky, ktorí prechádzali cez Loreto a tam ďakovali Panne Márii, ako Pomocnici 
kresťanov. Radostné zvolanie „Pomocnica kresťanov“ bolo zvečnené na „obraze 
vzývania“. Benátsky senát sa rozhodol napísať pod veľký obraz pripomínajúci 
bitku pri Lepante vetu: „Ani mocnosti, ani zbrane, ani velitelia nás nedoviedli k 
víťazstvu, ale Ružencová Panna Mária“. Vedľa starších názvov „Consolatrix 
afflictorum“ (Potešenie zarmútených) a „Peccatorum Refugium“ (Útočisko 
hriešnikov) bolo pridané pomenovanie „Auxilium christianorum“ (Pomocnica 
kresťanov). Pomocnica kresťanov podobne pomohla pri obliehaní Viedne v roku 
1683.

Panna Mária Pomocnica kresťanov, patrónka sveta
Za svoju nebeskú patrónku si zvolili Pannu Máriu Pomocnicu kresťanov kontinenty aj národy: Austrália od roku 1844, Čína od roku 
1924, Argentína od roku 1949, Poľsko od začiatku 19. storočia. Uctievaná je aj v našich krajoch. 
Ctitelia Panny Márie Pomocnice kresťanov
V 19. storočí sa o úctu k Pomocnici zaslúžili hlavne dvaja zbožní taliani. Prvým je veľmi známy sv. Ján Bosco, ktorý jej zasvätil celé 
saleziánske dielo. V Turíne stojí aj vďaka nemu, nádherná bazilika Panny Márie Pomocnice kresťanov. Druhým, u nás menej 
známym, je bl. Bartolomej Longo. Bol živým a veľmi nadaným dieťaťom, matka ho naučila už v detstve modliť sa ruženec. Ako mladý 
študent sa počas štúdia práva v Neapole ocitol v stave duchovnej kríze. Začal pochybovať o existencii Boha a začal sa zaoberať 
špiritizmom. Vstúpil do sekty a pomerne rýchlo prepadol satanizmu. Stal sa aj satanistickým kňazom. V tomto ťažkom hriechu žil 
viac než rok. Časom sa  u neho začali prejavovať príznaky depresie, paranoje a posadnutosti. Veľmi schudol.  Dostal sa až na pokraj 
šialenstva. Z ťažkého duchovného boja ho zachránil jeho profesor, keď ho zoznámil s dominikánom Radentom, ktorý bol špecialista 
v otázkach špiritizmu. Ten Bartolomeja vrátil k modlitbe ruženca a s jeho pomocou k úsiliu o život podľa Božej vôle. Stal sa horlivým 
apoštolom modlitby sv. ruženca a dominikánskym terciárom. Zoznámil sa a neskôr sa aj oženil s kňažnou Marianou Far-nararo de 
Fusco. V manželstve žili v čistote, ako brat a sestra. V roku 1872 sa Bartolomej dostal do Pompejí, kde pomáhal pani Fusco so 
správou majetkov. Videl duchovnú aj morálnu biedu ľudí, ktorí sa oddávali poverám. Ako horlivý laický katechéta sa pričinil o 
postavenie baziliky Kráľovnej ruženca, ktorá sa stala pútnickým miestom s mnohými zázrakmi uzdravenia. Okrem toho realizoval 
široké charitatívne dielo a stal sa mariánskym spisovateľom. Od neho pochádza brožúrka „Pätnásť sobôt“, v ktorých rozvinul tému 
ruženca. Neskôr založil aj tlačiareň a vydával časopis „Ruženec a Nové Pompeje“. Zomrel vo vysokom veku (85 r.) v Pompejách. V 
súčasnej dobe prebieha proces jeho svätorečenia a zároveň sa otvoril aj proces blahorečenia jeho manželky - pani Marianny de 
Fusco. 
Zdroje: www.kbs.sk, www.rkcsmolnik.sk, www.tkkbs.sk, www.frantiskani.sk, www.zivotopisysvatych.sk, www.sk.radiovaticana.va, 
www.upac.sk, www.suchanadparnou.fara.sk, www.farnostdubovica.wordpress.com, www.kolbeweb.sk

V minulom čísle Pútnického listu sme uverejnili článok o 
Rotunde sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici spolu s jej fotografiou. 
Ako nás však neskôr upozornili kompetentní - fotografia, ktorú 
sme uverejnili je už staršia a ako hovorí jej reštaurátor p. Jozef 
Dorica - rotunda má dnes, 3 roky po ukončení komplexného 
reštaurovania, inú - pôvodnú sivo bielu farebnosť, ktorú dostala 
po prestavbe v roku 1777. Samotná fasáda je po reštaurovaní 
bohatšia o niekoľko novoobjavených detailov. Tiež lavice, úprava 
terénu amfiteátru je všetko nové.
Ospravedlňujeme sa teda za neaktuálnosť záberu, ktorý sme 
zverejnili a pripájame aktuálnu fotografiu z archívu obce 
Nitranska Blatnica.
Ďakujeme za pochopenie...
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Máj je mesiac púti, najmä tých mariánskych. Ak sa vydáte na cestu do niektorého pútnického miesta s veľkou pravdepodobnosťou 
budete - od dedinky k dedinke -  stretať dvoch svätých – sv. Jána Nepomuckého a sv. Vendelína. Ich, väčšinou barokové sochy, 
zdobia naše cesty a sú to práve títo dvaja svätci, ktorí nás vítajú alebo sa s nami lúčia takmer pri každej slovenskej dedine. Obidvaja 
žili zasvätený život. Prvý bol vysokým cirkevným hodnostárom, s rozbehnutou cirkevnou kariérou, druhý žil v ústraní ako 
pustovník a pastier. Neskôr sa stal, hoci bez vzdelania, opátom kláštora.  
Sviatok sv. Jána Nepomuckého si pripomíname 16.mája a príbeh o jeho umučení v Prahe mnohí z nás dobre poznajú. Bol obeťou 
spovedného tajomstva, alebo išlo o politickú vraždu?  

Narodil sa okolo r.1345 (niektoré pramene uvádzajú r. 1340) v obci Pomuk pri Plzni, 
dnes Nepomuk, ktorá patrila neďalekému cisterciánskemu kláštoru pod Zelenou 
Horou. Jeho otec Velfín (či Welfin) tu bol v rokoch 1355 – 1367 richtárom a zrejme bol 
nemeckého pôvodu. Meno „Nepomucký“ vzniklo nesprávnym čítaním latinskej 
verzie jeho mena „de Pomuk“. V mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána 
Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. Jeho 
počiatočné štúdia nie sú s istotou doložené, ale predpokladá sa, že základné vzdelanie 
získal prostredníctvom cisterciánov - v škole zriadenej v roku 1344 pri kostole sv. 
Jakuba, potom v Žatci v slávnych latinských školách a nakoniec sa dostal aj na 
univerzitu do Prahy, ktorú práve v tom čase založil cisár Karol IV. 
Asi v roku 1370 sa Ján stal notárom a pisárom v arcibiskupskej kancelárii. Bol aj 
osobným tajomníkom biskupa. V roku 1380 sa stal farárom vo farnosti sv. Havla v 
Starom meste. V rokoch 1382-1387 študoval kánonické právo v Padove, kde získal 
doktorát, potom sa vrátil späť do Prahy. Stal sa kanonikom u sv. Jiljí a doktorom 
dekrétov. O dva roky neskôr bol už kanonikom vyšehradskej kapituly. V 
nasledujúcom roku  prevzal úrad žateckého arcidiakona a stal sa aj generálnym 
vikárom arcibiskupstva. Mal teda na starosti veľa zodpovedných úloh v Cirkvi. 
Okrem toho kázaval v chráme sv. Víta a v Týnskom chráme. Bol veľmi zbožný, horlivý 
a svedomitý.

Jánova cesta k svätosti viedla cez výzvu odolať nečestnej spolupráci so štátnou mocou. Tú v čase jeho profesionálneho života 
predstavoval kráľ Václav IV. V čase vlády jeho otca, cisára Karla IV., boli medzi arcibiskupstvom a cisárskym dvorom veľmi dobré 
vzťahy, avšak v čase dospelosti kráľa Václava IV. sa  mnohé zmenilo. Spočiatku sa mladý kráľ držal otcovho vzoru, no neskôr sa oddal 
poľovačkám, zábavám. Okrem toho bol údajne veľmi zlostný a hnevlivý. Kvôli veľkej západnej schizme vzniklo nepriateľstvo medzi 
ním a arcibiskupom Janom z Jenštejna. Ich rozkol prehĺbil aj spor o menovanie biskupov a vôbec správa vysokých cirkevných 
úradov. Nezhody a túžba vládnuť sa vyhrotili na začiatku roku 1393 kvôli voľbe nového opáta kláštora v Kladruboch v západných 
Čechách. Kráľ si dlho robil zálusk na toto benediktínske opátstvo. Sv. Ján z Pomuku bol v tej dobe Jenštejnovým úradníkom. V snahe 
ochrániť fungovanie kláštora po smrti opáta podporil rýchlu voľbu nového. Voľbu úradne schválil, a takto, oficiálnou cirkevnou 
cestou, zabránil kráľovi získať vplyv nad kláštorom.  Kráľ, čakajúci niekoľko rokov na smrť predchádzajúceho opáta, nestačil dosadiť 
svojho človeka. Jeho hnev sa obrátil doslova proti celej Cirkvi v Čechách. Zajal Jána a dvoch ďalších arcibiskupových 
spolupracovníkov. Prenasledoval aj samotného arcibiskupa, avšak neúspešne. Dvoch chytených väzňov neskôr prepustil, ale Jána, 
ako hlavného vinníka, dal natiahnuť na škripec a pálil ho pochodňou. Vraj ho mučil samotný kráľ Václav IV., ktorý nakoniec dal jeho 
mŕtve telo odvliecť a zhodiť z pražského mosta do rieky Vltavy. Stalo sa to večer 20. marca 1393 (v dnešnom dome č. 12 na rohu ulíc 
Rytířská a Na Můstku). Takmer po mesiaci - 17.apríla 1393 jeho telo našli na brehu Vltavy (v mieste Čechovho mosta)  mnísi – 
Križovníci s červeným srdcom - a pochovali v kostole sv. Kríža pri svojom kláštore. 
Takmer okamžite získal Ján vo verejnosti povesť svätosti. Najprv ho ako mučeníka označil samotný arcibiskup Jan z Jenštejna vo 
svojej sťažnosti na Václava IV., ktorú adresoval rímskej kúrii. Tiež augustiniánsky opát Ludolf okolo roku 1398 opísal Jána z Pomuku 
ako „ctihodného muža, milého Bohu i ľuďom, Čechom i Nemcom“. V jeho životopise z r. 1401 nájdeme poznámky o zázračných 
okolnostiach nájdenia jeho tela – kedy hviezdy ukázali rybárom telo mučeníka. Pred rokom 1416 preniesli a pochovali jeho telo v 
katedrále sv. Víta. 
Rím sa k snahe o kanonizáciu staval od začiatku veľmi skepticky a až v roku 1715 pražský arcibiskup Ferdinand Khünburg začal 
beatifikačný proces Jána Nepomuckého. Jeho súčasťou bola aj exhumácia tela Jána Nepomuckého, ktorá sa uskutočnila v r. 1719. 
Bola zriadená úradná komisia, v ktorej okrem očitých svedkov a odborníkov bolo aj 5 významných lekárov. Pri vyberaní kostí z 
hrobu a pri ich ukladaní na stôl, vypadol z lebky, hlinou obalený, kus hmoty. Po jeho očistení a narezaní nožom prítomní lekári 
vyhlásili, že je to dobre zachovaný ľudský jazyk. Relikviu uložili do strieborného puzdra. Takto definovaný nález zachovanej relikvie 
prispel k potvrdeniu už živej legendy.
V r.1721 vyhlásil pápež Inocent XIII. Jána za blahoslaveného. V r. 1729 bol bl. Ján Nepomucký vyhlásený pápežom Benediktom 
XIII. za svätého. V roku 1736 bolo v Katedrále sv. Víta inštalované strieborné mauzóleum sv. Jána Nepomuckého.
Ako vznikla legenda o spovednom tajomstve? 
Známa legenda, podľa ktorej sa kráľ údajne Jána vypytoval na hriechy svojej manželky Žofie, sa vytvorila pravdepodobne na základe 
dejepiseckého omylu. Svedkovia, ktorí boli prítomní pri mučení a smrti Jána z Nepomuku nikdy o tejto udalosti oficiálne 
nevypovedali. V roku 1449 však zverejnil Tomáš Ebendorfer z Haselbachu domnienku, že Ján bol zabitý kvôli spovednému 8



tajomstvu. Neskôr (r. 1471) majster Pavel Žídek vo svojej Spravovně uviedol príbeh o doktorovi Johánkovi, spovedníkovi kráľovnej. 
Legenda, tak rozvinula príbeh o zbožnej manželke, ktorá sa vraj  chodievala spovedať práve k Jánovi. Kráľ ju podozrieval z nevery, 
pretože sám sa tejto neresti dopúšťal. Keďže spovedník nič nevyzradil, kráľ ho mučil a nakoniec zabil. 
Chaos ohľadom osoby sv. Jána z Nepomuku istým spôsobom prehĺbila aj, vo svojej dobe veľmi populárna, kniha Kronika česká 
(1541). Jej autor, Václav Hájek z Libočan, v nej mylne rozlišuje dvoch Jánov, Jána Nepomuckého a doktora Jána z Pomuku. Obaja 
podľa neho boli utopení, jeden však v roku 1383, druhý v roku 1393.  V druhej polovici 17. storočia boli v latinčine spracované ešte 
dva dôležité životopisy Jána Nepomuckého. Ich autormi bol od kanonik Jan Ignác Dlouhoveský (1668) a Bohuslav Balbín  (1680), v 
ktorom sa tiež uvádza téma spovedného tajomstva. Počiatočný dejepisecký omyl, ktorý rozdelil Jána do dvoch historických postáv a 
možno spôsobil aj vznik legendy o spovednom tajomstve, vyvrátil v r. 1747 Eliáš Sandrich a následne (v r. 1784) aj Gelasius Dobner. 
O úcte kňaza-mučeníka 
Kult sv. Jána Nepomuckého je nerozlučne spojený s českým barokom. Je patrónom Čiech a Bavorska a do r. 1925 bol na našom 
území jeho sviatok dňom pracovného pokoja. So stovkami kostolov a kaplniek zasvätených umučenému kňazovi sa môžeme 
stretnúť nielen v Čechách, ale aj na Slovensku. V 19.storočí v snahe obrániť pamiatku Jána Husa sa zdvihla vlna odporu voči úcte sv. 
Jána Nepomuckého a nastalo aj ničenie nepomuckých pamiatok. Napriek tejto skutočnosti máme však ešte mnohé, ktoré môžeme 
vidieť, či navštíviť.
V r. 1683 bola na pražskom (teraz Karlovom) moste vztýčená, a doteraz tam stojí, asi najznámejšia socha sv. Jána Nepomuckého 
od Jana Brokofa. Predstavuje svätca ako kňaza v rochete, s biretom na hlave a piatimi hviezdami okolo nej, v ruke drží kríž. Podobné 
vyobrazenia nájdeme na rôznych miestach aj u nás, najmä na mostoch. Niekedy však namiesto kríža drží palmovú ratolesť, ako 
znamenie víťazstva . Hviezdy okolo hlavy, ktoré môžu symbolizovať legendu o nájdení jeho tela, prípadne päť rán Krista či písmená 
latinského tacui (mlčal som), sú atribút medzi svätcami veľmi zvláštny, pretože takto je zvyčajne zobrazovaná iba Panna Mária.
Prvý kostol zasvätili sv. Jánovi Nepomuckému v roku 1708 v Hradci Králové. Počas procesu jeho kanonizácie a po ňom sa stavali  na 
celom území Rakúsko-Uhorska nové kaplnky či kostolíky zasvätené tomuto svätcovi. Jedinečným a asi aj najkrajším „pamätníkom“ 
postaveným na pamiatku umučeného kňaza je pútnický Kostol sv. Jána Nepomuckého na Zelenej hore pri Žďári nad Sázavou. 
Ide o vrcholné dielo barokového architekta  Jana Blažeja Santiniho - Aichla, ktoré je dnes zaradené medzi pamiatky UNESCO. 
Stavbu inicioval a podporoval opát žďárského cisterciánskeho kláštora P.Václav Vejmluva v r. 1719. V celom areáli sa dominujúcim 
prvkom stáva symbol päťcípej hviezdy, avšak jedinečná architektúra ponúka mnohé ďalšie pohľady duchovnej symboliky spojené s 
príbehom slávneho mučeníka. I keď v súčasnosti prechádza areál rozsiahlou prestavbou, počas našej osobnej návštevy sme sa stretli 
s veľmi ochotným prístupom lektorov aj miestneho správcu farnosti, preto Vám s radosťou odporúčame návštevu tohto sakrálneho 
klenotu. Nezabudnite sa teplo obliecť. Bližšie informácie nájdete na: www.zelena-hora.cz
Sv. Ján Nepomucký má tiež aj vďaka jezuitským misiám dobrý zvuk po celom svete, predovšetkým v Bavorsku a krajinách Latinskej 
Ameriky. Je síce skôr uctievaný ako mučeník spovedného tajomstva a patrón pri prírodných pohromách a povodniach (vďaka 
spôsobu jeho smrti), než obeť mocenských praktík svojej doby.  
Nás, veriacich pútnikov, môže v týchto májových dňoch jeho príklad viery, statočnosti a vernosti viesť k osobitnej modlitbe za 
kňazov. V súčasnosti, keď sa aj na našom území zatvára seminár v Badíne, keď niektorí kňazi manipulatívne preplietajú bohoslužby s 
politikou, keď sa spoločensky otvára téma celibátu, keď sa riešia sexuálne a pedofilné zločiny v rámci kléru, potrebujeme jeho 
príhovor za svätých kňazov pre našu krajinu. Ak teda chcete, prijmite naše pozvanie a navštívte niektorú z kaplniek sv. Jána 
Nepomuckého a pomodlite sa za kňaza vo vašej farnosti, biskupov vašej diecézy a za nové kňazské povolania pre Cirkev na 
Slovensku (+ mysliac na rodný kraj  sv. Jána - aj v Čechách).
Kostoly zasvätené sv. Jánovi Nepomuckému sa nachádzajú napr. aj v: Beladiciach, Hornom Srní, Lúčnici nad Žitavou, 
Lukáčovciach, Trenčíne – Kubrej, Trnavej Hore, Turčianskych Tepliciach, Veľkých Ripňanoch, na Myjave či Oravskom Podzámku.
Kaplnky nájdete na mnohých miestach, aj v: Banskej Belej, Banskej Bystrici, Bojniciach, Borskom Mikuláši, Borskom sv. Jure, 
Bratislave (časť Vajnory), Brezovičke, Cíferi, Divinke, Dunajskej Lužnej, Gbeloch, Handlovej, Chrenovci-Brusne, Ivachnovej, 
Jelenci, Kežmarku, Kluknave, Košiciach (časť Ťahanovce), Koválove, Krompachoch, Leviciach, Markušovciach, Medzibrode, 
Piešťanoch, Podolínci, Rajeckej Lesnej, Rožňave, Senohrade, Smižanoch, Smrdákoch, Šaštíne – Strážach, Višňovom, Zohore, 
kaštieli Orlové, na Beckove, vo Svätom Antone či v kúpeľoch Štós.

Pravda o „jazyku“
V 70. rokoch 20.storočia bol uskutočnený antropologický prieskum pozostatkov sv. Jána Nepomuckého ktorý potvrdzuje ich 
autenticitu. Tento výskum zároveň potvrdzuje, že domnelý svätcov jazyk je v skutočnosti pozostatkom mozgového tkaniva. 
Časť z tejto svätej relikvie sa nachádza aj u nás. Naposledy v apríli 2018 ju počas spoločného pracovného stretnutia slovenských a 
českých biskupov, daroval Kaplnke kňazského seminára v Nitre pražský arcibiskup a kardinál Dominik Duka. Nájdete ich tiež v 
kaplnke Katolíckej základnej školy v Rožňave. Diecéza ich  dostala, rovnako ako Nitra, darom od pražského kardinála. Od mája 
1998 sú tiež počas sviatku sv. Jána Nepomuckého verejne uctievané v Kostole sv. Jána Nepomuckého vo farnosti Nesluša, ktorá si ich 
priamo vyžiadala v Prahe. Jeho relikvie nájdete aj vo farnosti Prečín. V súčasnosti sú na farskom úrade, v minulosti boli v kaplnke sv. 
Anny. Okrem tejto relikvie nájdete na fare aj jednu mariánsku – relikviu zo šatky Panny Márie a tiež tu môžete navštíviť aj kaplnku 
zasvätenú už druhému spomenutému svätcovi – sv. Vendelínovi.

Jeho sviatok sa už v súčasnom liturgickom kalendári nenachádza, ale v Nemecku si ho pripomínajú 20.októbra. My si ho však 
môžeme pripomenúť práve v máji. Prečo? Jeho sochu môžete zbadať na mnohých našich cestách, uprostred polí. A práve v máji a v 
letných mesiacoch je potrebné modliť sa za úrodu. Svätý Vendelín je totiž veľký orodovníkom za dobrú úrodu. Je ochrancom 
pastierov, sedliakov, polí a roľníkov, preto sa väčšinou zobrazuje ako mladý pastier s dobytkom a ovcami, s pastierkou palicou a 9



kapsou, trúbou. Niekedy má aj ruženec, či knihu, lopatu, kyjak alebo aj korunu. Veľkú 
úctu požíva hlavne v nemecky hovoriacich krajinách. 
Patril medzi štrnástich pomocníkov v núdzi, čo bola skupina svätých uctievaná v 
stredoveku ako obzvlášť nápomocní svätí, ktorí pomáhali najmä v bežných situáciách 
života. Existuje viacero obmien zoznamov mien svätých, ktorí medzi nich patrili. 
Najčastejšie sa spomínajú sv. Akácius, Barbora, Blažej, Katarína z Alexandrie, Krištof, 
Cyriacus, Dionýz z Paríža, Erazmus, Eustach, Juraj, Margaréta, Pantaleon, Vendelín a 
Július, niekedy aj sv. Vít, sv. Egídius atď. O všetkých sa však v súčasnosti nevieme s 
istotou povedať či existovali. Tento kult zanikol po Druhom vatikánskom koncile 
(r.1969).
Pátranie po životopise tohto svätca bolo náročné. Internet ponúka prevažne legendy a 
ako som sa dozvedela internetové informácie v slovenčine sú skôr zavádzajúce ako 
pravdivé. Tí, ktorí aj oficiálne informácie majú alebo k nim našli prístup ich doteraz, 
všeobecným komunikačným kanálom, pre slovenskú verejnosť nezverejnili. Mne 
pomohla prekladom nemeckých internetových zdrojov kamarátka. Podľa toho, čo 
sme zistili rozlišujeme medzi historickou osobou svätého Vendelína a Vendelínom 
ako ho poznáme z legiend.  Svätý Vendelín žil za čias života sv. biskupa Magnericha v 
Trier  ako mních a pustovník v lese medzi Saartal a Hunsrück, čo vtedy ešte patrilo k 
časti Vogesen.  Uctieva sa ako posol viery a spája sa s írsko-škótskym mníšskym 
hnutím. Prívrženci tohto hnutia cestovali v 6. - 7. storočí cez Francúzsko a snažili sa o 
oživenie a rozšírenie  kresťanstva. Po jeho smrti (údajne okolo r. 617) sa začína jeho 
uctievanie a púte k jeho hrobu. Jeho meno je historicky je doložené a napriek rôznej 
forme písania sa priraďuje k franskému pôvodu. S istotou vieme povedať, že sv. 
Wendelín, ako historická postava, má veľký význam na misie v nemecky hovoriacich 
krajinách.  
Legendy o sv. Vendelínovi uvádzajú, že bol írskym kráľovským synom a tiež opátom,  
ktorý založil opátstvo Tholey. Ako zbožný mladý muž sa pridal ku skupine 
misionárskych peregrinov a v tomto spoločenstve sa ako anonymný pútnik vydal na 

púť do Ríma. Nie je isté, či prišiel až do Večného mesta, je možné že prišiel iba po nemecký Trier, alebo sa tu zastavil na spiatočnej 
ceste z Ríma. Hovorí sa, že práve tu našiel skupinu ľudí, ktorí žili jednoduchým mníšskym životom.  Hlboko oslovený týmto 
spôsobom života zostal žiť medzi nimi. Slúžil ako pastier dobytka. Popritom sa veľa modlieval. Neskôr, na základe viacerých 
zázračných skutkoch, mu šľachtic, u ktorého pracoval, postavil pustovňu, aby sa mohol nerušene venovať modlitbe a rozjímaniu. 
Okolo r. 597 prijal voľbu a stal sa opátom v sárskom kláštore v Tholey, napriek tomu, že nebol kňazom. Zomrel vo svojej cele, kde ho 
neskôr na základe zázračných udalostí aj pochovali. Na tomto mieste neskôr postavili kaplnku a v jej blízkosti časom vyrástlo malé 
mestečko Sankt Wendel. 
Prvý kostol, na mieste súčasnej baziliky, bol postavený pravdepodobne koncom 9.st. alebo začiatkom 10.st., ale výpovede o tejto 
prvotnej stavbe sú vďaka chýbajúcim vykopávkam ťažko doložiteľné, aj keď niektoré artefakty existujú. Súčasná neskorogotická 
Bazilika sv. Wendelína patrí k najkrajších kostolom v západnom Nemecku.
Púte k sv. Vendelínovi sa v  neskorom stredoveku tešili veľkému rozkvetu. V 16.-17.st. ich negatívne ovplyvnili vojny a reformácia, 
ale v baroku sa sv. Vendelín opäť tešil veľkej úcte. Vysťahovalci priniesli úctu k svätému Vendelínovi v 18. storočí do južnej Európy a v 
19. storočí do Ameriky. 
Pútnické trasy v okolí Sankt Wendel
Rozvoj cirkevnej turistiky v súčasnom období priniesol aj vytvorenie štyroch pútnických chodníkov. Najznámejší je Wendelinus-
Pilgerweg. Ide o 15 km dlhú stredne náročnú trasu, ktorá sa začína v Sankt Wendel a končí v opátstve Tholey. Tu v opátstve sa začína a 
končí aj okruh nazývaný Maurícius-Rundweg. Je kratší (8 km), ale s podobnou obtiažou. Tretia, 10 km dlhá, pútnická trasa Marien-
Rundweg sa začína a končí v Marpingen. Menej náročnou trasou je 8 km dlhá Wendelinus-Rundweg, ktorá začína a končí v Sankt 
Wendel. Všetky chodníky sú označené pútnickým logom.
Relikvie sv. Vendelína sa na Slovensku nachádzajú v Kostole sv. Vendelína v Zuberci a získať ich nebolo až také jednoduché. I keď 
do Sankt Wendelu prichádza množstvo žiadostí z celého sveta, Nemci vyhovejú len málokomu. Rakvu s pozostatkami svätca 
naposledy otvorili v roku 1960, keď odobrali niekoľko úlomkov jeho kostí. Tie sú skryté v depozitári a o ich darovaní rozhoduje 
miestne biskupstvo. Farnosť v Zuberci spočiatku nemala veľkú šancu na úspech, nakoľko sa relikvia sv. Vendelína v čase ich žiadosti 
už na Slovensku nachádzala (pozn. v Ludaniciach, kde je celoročne zatvorená v bohostánku na bočnom oltári farského kostola). Za 
Zuberčanov sa však prihovoril nemecký kňaz Ludwig Stegl, ktorý túto dedinu pravidelne a dlhodobo navštevoval. Relikviár, ktorý 
ukrýva svätú relikviu, bol vyrobený v Mníchove.
Zdroje: www.dcza.sk, www.zelena-hora.cz, www.spravy.pravda.sk, www.myorava.sme.sk, www.sk.wikipedia.org, 
www.kamienka.sk, www.burv.sk, www.mynitra.sme.sk, www.farnost.neslusa.eu, www.farnostprecin.webnode.sk, 
www.heiligenlexikon.de, www.germany.travel, www.sankt-wendelinus.de

POZVANIE
pre jednotlivcov i pútnické miesta

VSTÚPTE do Asociácie pútnických organizácií a prispejte k rozvoju, obnove a osvete putovania na 
Slovensku. Získate podporu a spoluprácu organizácií, ktoré pôsobia v oblasti pútnictva, dobrovoľníkov, 
rozšírite si prístup k informáciám, možnosť prezentácie aktivít napr. na veľtrhoch, internete, FB ...10



Rádio Mária je internetové rádio. Čo to znamená? Ľudia si Vás naladia všade, kde je internet?
Internetové rádio znamená, že jeho program sa šíri digitálne cez internet. Rádio je dostupné z akéhokoľvek miesta pripojením sa na 
internet. Už teraz sa však pripravuje aj jeho vysielanie prostredníctvom rozhlasových vĺn. 

Ako vlastne vznikla myšlienka tohto rádia? 
Rádio Mária vzniklo v Taliansku v osemdesiatych rokoch. Najskôr ako lokálne rádio, neskôr sa rozšírilo na celoštátne vysielanie. 
Postupne sa vytvorila rodina Rádií Mária po celom svete a dnes je toto rádio už vo viac ako sedemdesiatich krajinách nielen v 
Európe, ale i na iných kontinentoch. Veľkej popularite sa napríklad teší v Poľsku. 

Každú sobotu v čase od 10,30h a potom o 15,30h. prináša Rádio Mária reláciu Kam na púť. Majka, ty si vlastne vymyslela túto 
reláciu. Odkedy ju vysielaš a čo ťa priviedlo k jej redakčnému mikrofónu?
Ja som sa dostala do tímu dobrovoľníkov Rádia Mária Slovensko na základe oslovenia od otca Martina (riaditeľa Rádia), ktorý hľadal 
ľudí ochotných pomôcť pri začiatkoch vysielania. Keďže som sa už v minulosti zaujímala o pútnictvo a pútnický cestovný ruch, 
vybrala som si z ponúknutých tém práve túto. Doma som sa potom zamyslela, aká forma by bola pre rozhlasových poslucháčov 
vhodná a navrhla som obsah a štruktúru relácie. Najprv som si myslela, že v každej relácii sa budem venovať iba jednému miestu a 
jednej púti, ale po prvej skúšobnej nahrávke som od toho upustila. Na polhodinovú reláciu by som nemala vždy dosť informácií. 
Aby relácia bola zaujímavejšia, rozdelila som ju na tri časti a venujem sa nielen aktuálnym púťam, ale i zaujímavým chrámom, ktoré 
nesú mená svätcom, na ktorých sa spomína v ďalšom týždni. Reláciu sme začali vysielať v októbri 2018. 

Osobne sa mi táto relácia veľmi páči. Obdivujem jej kvalitu aj množstvo zaujímavých tipov na kostolíky. Odkiaľ čerpáš 
informácie pre reláciu? S kým spolupracuješ na jej vysielaní?
Ďakujem za uznanie. Priznám sa, že pozháňať na každú reláciu informácie mi zaberie veľa času. V minulosti som sa vo voľnom čase 
venovala sprievodcovskej činnosti a mám doma bohatú knižnicu a ešte viac výpiskov a výstrižkov o rôznych zaujímavých miestach. 
Mojím základným nástrojom sú cirkevný kalendár , životopisy svätcov a internet. Veľmi mi pomáha aj to, že existuje internetová 
stránka s prehľadom pútí na každý mesiac. Sú však obdobia, kedy sa žiadne púte nekonajú. Tak tomu bolo napríklad koncom roka vo 
vianočnom období. Tam som si pomohla svojimi poznámkami o starých zvykoch a ľudových tradíciách. Často však pri tvorbe 
relácie pociťujem akési vnútorné vedenie. Viackrát sa mi stalo, že som už naozaj nevedela o čom budem rozprávať a odrazu sa mi do 
uší, či do rúk dostala hotová téma. Mnohé fakty a najmä časy obradov si musím overovať; niekedy musím niečo vynechať, lebo to 
nemám potvrdené. Obraciam sa každý týždeň na niektorý farský úrad alebo rehoľu, aby som dostala informáciu o slávnosti a jej 
hosťoch, o konkrétnej púti, o časoch sv. omší a pod. Zatiaľ som na všetko sama, ale keďže mám aj veľa iných aktivít, hľadám v okruhu 
svojich známych spolupracovníka či spolupracovníčku. Spolu by sa nám relácia ľahšie pripravovala. Privítala by som aj informácie o 
miestnych púťach, či zaujímavých sakrálnych objektoch (kaplnkách, kostolíkoch, kalváriách). Mnohé veci by sa dali dať aj na 
stránku Rádia Mária a poslucháči by to určite privítali. Keďže však Rádio Mária má iba veľmi malý počet pracovníkov, všetko 
ostatné závisí od dobrovoľníckych aktivít. 

Koľko času ti zaberá príprava relácie? Čo ti pomáha pri jej tvorbe?
Nemôžem uviesť presný čas, koľko mi zaberie príprava jednej relácie. Niekedy sa mi podarí zostaviť reláciu za 3 – 4 hodiny, inokedy 
sa „trápim“ niekoľko dní. Najprv si spresním o čom chcem rozprávať, potom si musím nájsť čas, kedy si urobím prípravu. Relácia sa 
nahráva vopred. Preto musím mať jej text pripravený v predstihu. Rada pracujem hneď ráno alebo v podvečer, keď mám už bežné 
povinnosti za sebou. Vtedy si rozložím okolo seba knihy, poznámky a výpisky, aby som to mala všetko poruke. Nerada robím pod 
tlakom, ale ani tomu sa niekedy nevyhnem, najmä keď musím čakať na informácie zvonka. 

Máte aj verejné ohlasy na reláciu? Chodia Vám aj „listy od poslucháčov“? Posielajú/zdieľajú ľudia nejaké návrhy, postrehy, 
pozvánky na púte? 
Rádio Mária nevysiela dlho. No aj tak už máme viacero ohlasov od poslucháčov aj na túto reláciu. Ohlasy sú pozitívne, čo nás 
všetkých teší. Návrhy a pozvánky sme zatiaľ nedostali. Sama by som ich veľmi privítala, lebo by pomohli doplniť túto reláciu. Viacerí 
poslucháči sa pýtajú, či sa relácia nedá nájsť archíve. Môžem ubezpečiť, že všetky relácie sa archivujú, len doteraz sa ešte nestihlo 
sprevádzkovať archív na internetovej stránke. 

Môžu sa na reláciu nakontaktovať aj priamo zástupcovia/správcovia pútnických miest? Je možné komunikovať s tebou v rámci 
redakcie Rádia Mária? 
Všetci, ktorí chcú kontaktovať Rádio Mária, môžu tak urobiť telefonicky alebo elektronickou komunikáciou zverejnenou na 
internetovej stránke v časti kontakty. Ja sama do Rádia prichádzam iba na nahrávanie relácie. 

Čo tebe osobne prináša táto relácia? Ako relácia zasiahla do tvojho života? 
Odvtedy, čo som súhlasila podieľať sa na programe Rádia, mi síce pribudlo práce, ale príprava relácie ma nesmierne baví. Pri 
vyhľadávaní informácií o pútnických miestach si uvedomujem, aké poklady máme u nás, ale i vo svete. Spoznávam takto mnoho 
nových pútnických miest, o ktorých som síce počula, no doposiaľ som tam nebola. Stávajú sa mi známejšími i bližšími. Verím, že na 
mnohé sa sama ešte dostanem. Pri čítaní životopisov svätcov, ktorých mená sú v cirkevnom kalendári, si zasa uvedomujem, čím 
všetkým títo ľudia prešli a akými vzormi sú pre náš život. Vždy ma tešilo, keď som sa s inými mohla podeliť o svoje skúsenosti, 
vedomosti, alebo jednoducho porozprávať ďalej, čo zaujímavé som čítala, videla, či počula. A toto všetko mi relácia umožňuje. 

Relácia vo svojej koncepcii predstavuje pútnické a sakrálne výnimočné miesta, oboznamuje s aktuálnym pútnickým dianím a 
predstavuje aktuálnych svätcov v danom týždni. Máte v Rádiu Mária  aj ďalšie plány s reláciou, nové koncepčné návrhy? (napr. 
nejaká súťaž pre poslucháčov?) 
Relácia nemá takú dlhú tradíciu, ale už teraz je potrebné sa zamyslieť nad je obohatením, nad modifikáciou. Na to je však potrebný 
čas, aj spolupracovníci, ktorých zatiaľ hľadáme. Jeden človek nemôže stihnúť všetko. Veľmi radi privítame medzi sebou ďalších 
dobrovoľníkov. Nielen pre túto reláciu, ale i pre celé Rádio Mária.

Veľmi pekne ti ďakujem za rozhovor.
Ďakujem ti aj za vznik a vysielanie relácie Kam na púť.
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NEPREDAJNÉ, VOĽNE ŠÍRITEĽNÉ

Každý z nás sa už niekedy cítil sám. 
Opustený, zbytočný, podvedený. 
Zabudnutý svetom aj ľuďmi. Aj keď 
celý, predsa len troska. Takýto pocit 
opustenosti, bezradnosti a pokorenia 
som mala, keď sme len malý kúsok za 
dedinkou Šámot narazili na malý 
kostol.
Nie zo seba. Z neho. Stál len pár 
krokov od posledného domu v 
dedine, no mne to zrazu prišlo, akoby 
to bol koniec sveta. Nie taký, kde 
obrovská priepasť ničotne láka do 
svojich skázonostných hlbín, ale taký, 
kde končí život, lebo v ňom vyhasína 
radosť. A k tomu nepríjemnému, ale 
presvedčivému pocitu ma priviedol 
len jediný pohľad naň. 
Ku kostolom, nech už to bola bazilika, 
chrám či kaplnka v lese, sa mi vždy 
n e o d m y s l i t e ľ n e  v i a z a l i  d v a  
protichodné pocity. Na jednej strane 
pre mňa predstavovali miesto radosti, 
spoločenstva a súdržnosti, na druhej 
útočisko a skrýšu v samote. 

Každopádne boli pre mňa miestom, kde človek nájde povzbudenie v trápení, ale i potechu v zdieľaní radosti a chvál. Jednoducho 
miesto, kde pulzuje život, aj keby šlo len o tú najskromnejšiu kaplnku kdesi vo vysokých horách.
Teraz som však ostala zaskočená, lebo tento jediný pohľad mi stačil, aby som priam bolestne cítila, ako z tohto kostolíka život 
pomaly uniká. Keďže bol od dediny skutočne čo by kameňom dohodil, človek by čakal, že ho k nemu privedie nejaká cestička. Ale 
čakal by zbytočne. 
Stavba bola dokonale chránená a uväznená burinou a rastlinstvom rozmanitého druhu. Len tí najodhodlanejší by sa nedali odradiť a 
prekliesnili by si cestu až k jej samotným múrom. Aby si vypočuli ich plač.
Trochu opatrne, akoby so strachom, či rešpektom pred jeho bolesťou som sa tou húštinou prebojovala i ja. Aj keď som stále dúfala, že 
určite objavím niečo, čo moje prvotné rozpačité pocity odvráti alebo aspoň zmierni, tak moje nádeje sa rozplynuli hneď ako som 
pristúpila ku vchodu kostolíka.
Neviem nájsť výstižnejšie pomenovanie mreží, ktoré ponúkali výhľad do prázdneho priestoru vnútra opusteného kostola. V tom 
tichu akoby som počula žalostné stenanie vyplienenej duše. Duše, ktorá kedysi dýchala, žila, darovala a prijímala. Duše, ktorá sa 
odmieta podvoliť vlastnému zániku. Duše, podvedenej osudom.
Ktohovie prečo, ale pripomenul mi matku, ktorá svoj život obetovala starostlivosti a oddanosti svojím deťom, ktorá im dala všetok 
svoj čas, potreby a lásku, a na ktorú si tie isté v deti v jej starobe už ani nespomenuli. Akoby aj on už dokonal svoju úlohu. A akoby aj 
na neho už všetci zabudli. Na jeho význam a poslanie. Nevzdával sa, stál tam, hrdo aj keď v zabudnutí.
Je ťažké objať kostol, i keď nie je veľký. Nemôžete si ho privinúť na hruď a pošepnúť tým nezlomným, ale zúfalým múrom, že vo 
vašom srdci má väčšiu hodnotu než všetky zlatom zaliate katedrály.
Môžete však urobiť niečo omnoho jednoduchšie a rovnako významné. Pokľaknúť. Pokľaknúť, akoby ste nestáli pred špinou 
premoženým prázdnom, ale pred oltárom, z ktorého v živote cítiť prúdiť Božiu lásku. Ja som tak spravila. A vedela som, že moje 
modlitby prenikli nebesami, lebo boli darom tak pre mňa, ako i pre jeden smutný, ale hrdý kostolík.
Kostolík, ktorý mi dokázal, že i keď sa zdá, že všetko je stratené a naše snahy a námahy zabudnuté, vždy je tu možnosť, že raz príde 
niekto, kto uvidí, pokľakne a vystrie svoju ruku k nám. A tak odkazom, navždy zapísaným v jeho srdci, nás nikdy zabudnutie 
nepremôže. 
poznámka nie na záver: aj vďaka dotácii z grantovej schémy MK SR Obnovme si svoj dom, o ktorú požiadal vlastník pamiatky - 
rímskokatolícka farnosť v Šamoríne, sa v súčasnosti už realizuje záchrana tohto v minulosti zabudnutého kostolíka.
autor: Alexie, foto zdroj: www.apsida.sk
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