
tom Českoslo-
venska). Vedľajší 
Levočský dom 
patrí medzi naj-
dlhšie a nepretrţi-
te fungujúci hos-
tinec na Sloven-
sku. Neobišli sme 
ani seminárny 
(jezuitský) kostol, 
predtým kráľov-
ský dom, kde 
zomreli traja 
košickí mučeníci. 
Zastavili sme sa 
pri Ţobrákovom 
dome, ktorý bol 
postavený z vy-
ţobraných peňa-
zí. Celkovú podo-
bu mesta dotvára 
mestský park s 
budovou divadla, 
spievajúcou fon-
tánou a zvonkoh-
rou. Pri vstupe do 
parku je postava 
anjela nesúceho erb mesta Košice (najstarší mestský erb v Európe). 

Do centra Levoče, ďalšej zastávky na našej púti, sme vstúpili cez Ko-
šickú bránu. Mesto má najzachovalejšie námestie v Európe lemované fa-
rebnými meštianskymi domami z obdobia renesancie. V strede námestia 
stojí Chrám sv. Jakuba s rezbárskymi skvostami Majstra Pavla z Levoče 
(napr. aj Madonou z bývalej slovenskej ,,stokoruny“), vedľa neho je rene-
sančná radnica s maľbami 5 cností. Na námestí stojí i klietka hanby, ktorá 
slúţila na verejné trestanie ľahkých prečinov. Prvou ,,obyvateľkou“ klietky 
bola richtárova dcéra, ktorá porušila nočný zákaz chodenia po námestí bez 
sprievodu. Po prehliadke centra mesta sme išli priamo na Mariánsku horu, 
kde stojí bazilika minor so zlatou sochou P. Márie. Tak ako sa P. Mária 
zvítala pri stretnutí s Alţbetou, tak sa tu dnes stretá pútnik s P. Máriou. 

Ţakovce sme poznali najmä z rozprávania, avšak v ,,priamom prenose“ 
sme videli piate evanjelium (evanjelium lásky). Najskôr sme si so sprie-

Slovensko má pribliţne 55 pútnických miest a túto jar sme sa rozhodli 
navštíviť 7 z nich. Pre veľký záujem (100 účastníkov) boli veriaci rozde-
lení do 2 turnusov.  

Kaţdý turnus bol jedinečný, ale niečo mali predsa len spoločné - kata-
strofické predpovede počasia. V prvom prípade malo na celom Slovensku 
liať - verte alebo nie, nepršalo ani jeden deň. V druhom prípade okrem 
zráţok meteorológovia vydali aj výstrahy 3. stupňa, varovali pred prud-
kým vetrom, zimou a daţďom. No a ako to dopadlo? Tam, kde mal fúkať 
hrozitánsky vietor, bol iba mierny. Tam, kde malo silno pršať, mrholilo. 
Tam, kde mali byť záplavy a popadané stromy, našej ceste nebránilo nič. 

Prvú zastávku sme mali vo významnom banskom meste Banská 
Štiavnica, ktoré je ukryté v strede vyhasnutého starovulkánu (v dobe 

najväčšieho rozmachu sa tu vyťaţilo 25.000 kg striebra a 600 kg zlata). 
Uličky sú tu zaujímavo členené - z jednej strany ulice vchádzate na príze-
mie, ale z druhej strany ste uţ na prvom poschodí. Námestie Sv. Trojice je 
obkolesené domami, ktoré patrili bohatým waldburgerom (ťaţiarom) 
a ponúka výhľad na radnicu. Na radnici sú raritou hodiny, ktoré ukazujú 
opačne. Podľa jednej z verzií sa radní páni rozhodli prisúdiť veľkú ručič-
ku hodine a malú ručičku minúte, lebo minúta je kratšia. Kostol sv. Kata-
ríny (slovenský), kde sme slávili sv. omšu, je známy gotickou sochou 
Madonny z 15. storočia a vzácnou freskou Posledného súdu. Banskoštiav-
nická kalvária je jediná svojho druhu na Slovensku, výnimočná aj počtom 
zastavení – celkovo ich má 24 (klasická kríţová cesta má 15 zastavení). 
Celý komplex Kalvárie (jednotlivé zastavenia, kaplnka Sv. schodov, Hor-
ný kostol a Dolný kostol) je zasadený do kopca, o ktorom sa tradovalo, ţe 
je celý zo zlata. Jej jednotlivé časti sú dosť poškodené - v kaplnkách chý-
bajú sochy alebo maľby, sú tam len veľké fotografie imitujúce originály. 
Z Horného kostola sme obdivovali panorámu mesta i Štiavnické vrchy s 
okolím. Videli sme aj Nový zámok, domov neskrotnej boháčky Barbory 
Rösselovej. 

Poobedie sme strávili v Košiciach, ktoré sa pýši najväčším gotickým 
chrámom na Slovensku, Dómom sv. Alţbety. Neďaleký Kostol sv. Mi-
chala (pôvodne kaplnka na cintoríne) vyhral cenu Fénix za najvydarenej-
šie zreštaurované dielo. Prechádzkou po pešej zóne sme získali prehľad o 
ţivote a histórii mesta. Začali sme pri Dome KVP, kde bol podpísaný 
Košický vládny program (Košice boli krátky čas de facto hlavným mes-

 
PÚŤ SPOJENÁ SO ZÁZRAKMI 

O nás, pre nás  

Foto archiv  

Foto MV: Námestie Banská Štiavnica 

Foto MV:  Jedinečné schody v Dóme sv. Alţbety   

Foto MV: Mariánska Hora v Levoči 

Foto ŠP: Inštitút Krista Veľkňaza v Ţakovciach 
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bola však výnimočná aj tým, ţe sme mohli na  vlastné oči  vidieť, ako  sa 

ţije  evanjelium v praxi, ako funguje katolícky  kňaz Marián Kuffa pod 

jednou strechou spolu s  bývalými alkoholikmi, narkomanmi, väzňami, 

vrahmi, prostitútkami, tyranmi a chorými ľuďmi, ako slúţi od rána do rána 

tým najúbohejším,  ako  jeden človek  dokáţe láskou meniť iných ľudí. 

Zámerne píšeme, ţe láskou, lebo tu nikto nezapochyboval, ţe sme videli na 

kaţdom kroku, ţe Boh je láska. Bolo ozajstným záţitkom stretnúť sa osob-

ne s týmto výnimočným človekom,  o ktorom sme uţ dlho len počúvali, ţe 

v malej dedinke Ţakovce robí veľké veci. Veľmi nás všetkých oslovilo, ako 

hovoril o pravidlách a fungovaní  komunity, o pomôckach bez ktorých by to 

nezvládol a ktorými sú svätá omša a modlitba ruţenca. V inštitúte platia tri 

zákony: ţiaden alkohol, ţiaden trestný čin od príchodu do Ţakoviec a kaţdý 

musí pracovať. Pokiaľ jeden z týchto zákonov niekto poruší, okamţite 

opúšťa toto zariadenie. Veľmi presvedčivo pôsobil jeho príhovor k nám  

o  dvoch cestách, ktoré sa ponúkajú kaţdému v ţivote - o ceste pýchy a 

ceste pokory a o ovocí kaţdej z týchto ciest.  Ovocie kráčania po ceste po-

kory sme mohli vidieť v Inštitúte Krista veľkňaza u Mariána Kuffu na vlast-

né oči. Snáď nám záţitky z tejto púte pomôţu správne sa rozhodnúť, akou 

cestou budeme v ţivote ďalej kráčať.  

   Chceme sa Vám poďakovať za moţnosť zúčastniť sa s Vašimi farníkmi 

neobyčajnej púte po slovenských pútnických miestach, kde naozaj cítiť 

prítomnosť Boţiu. Čoraz viac vnímame, ţe Pán Jeţiš nás miluje a chce  nás 

prijať, pokiaľ to i my tak chceme a pozdvihneme ku nemu myseľ - čo je 

však veľmi ťaţké, lebo to vyţaduje pokoru... Akosi si v poslednom čase 

uvedomujem, ţe čo je to vlastne pýcha a čo všetko sa za ňou skrýva. A tu 

bol čas, miesto, duchovné vedenie, kde viac cítiť potrebu sa otvoriť Bohu a 

uvedomeniu si svojho "ja" (v zmysle jeho slabostí). 

Ľ. Kusovská 

    Púť manţelka zaradila hneď na druhé miesto po Svätej zemi a ja mô-

ţem len súhlasiť. Ešte raz veľmi pekne ďakujeme. 

   Ďakujem Vám za zorganizovanie pekného pútnického zájazdu a za 

Vašu trpezlivosť s nami pútnikmi. Dúfam, ţe sme neboli aţ takí zlí. Bolo 

úţasné, ţe za tri dni sme obišli skoro celé Slovensko. 

   V prvom rade sa Vám všetkým, ktorí sa podieľali na organizovaní púte, 

chcem naozaj úprimne a z celého srdca poďakovať za vynikajúco navrhnu-

tú i zorganizovanú púť, ktorá bola pre mňa veľkým obohatením po du-

chovnej i poznávacej stránke. 

   Myslím si a verím, ţe by so mnou súhlasili aj ostatní pútnici, ţe to bol 

vydarený pútnický zájazd. Veľmi pekne ďakujem nášmu vdp. Vivodíkovi, 

ako aj ostatným, čo mu pomáhali zorganizovať tento náročný pútnický 

zájazd. Poďakovanie patrí tieţ našej šikovnej sprievodkyni Gabike Čavaro-

vej, ktorá nám svojím erudovaným výkladom, obohateným o zaujímavé 

príbehy, sprostredkovala mnoţstvo informácií o navštívených miestach 

a jednotlivých kultúrnych pamiatkach. Ďakujem aj pánovi vodičovi za 

bezpečnú jazdu. 

   Na púti sme mali moţnosť  duchovne sa obohatiť a súčasne  obdivovať 

historické a kultúrne pamiatky a skvosty umenia v Banskej Štiavnici,  Ko-

šiciach, Levoči, Starej Bystrici.  Priamo v tichu prekrásnej jarnej horskej  

prírody,  na miesta  mariánskych zjavení v Litmanovej a Turzovke sme  

doniesli k nohám Panny Márie svoje kríţe, modlitbami i slzami sme tu 

vyprosovali milosti pre seba, pre svojich blízkych, priateľov a známych. 

Vţdy je veľkým záţitkom prísť  a  poznať miesta, kde sa zjavila Panna 

Mária a môcť byť takto  v jej blízkosti a precítiť tieto miesta.  Táto púť 

 
NÁZORY A SPOMIENKY PÚTNIKOV 

BUDUJEME A OPRAVUJEME 
V kostole v Klčovanoch sme dali realizovať chemickú injektáţ v časti Sakristie 

a zreštaurovaný bol oltár zasvätený Panne Márii. 
V súčasnosti sa ako nutná ukazuje oprava strechy na farskej budove, ktorá pri 

intenzívnych daţďoch zateká. Prebieha výberové konanie na dodávateľa a typ tvrdej 
krytiny a tieţ na pokrývačskú firmu.                                                               - Š. Porubčan - 

vodcom obzreli celý areál a potom sme si v jedálni pochutili na jedle, ktoré 
pre nás pripravili. Nechýbal čerstvo upečený chlebík z ich vlastnej pekár-
ne. Niektorí mali šťastie osobne spoznať aj vdp. Mariána Kuffu 
a pobudnúť s ním nejaký čas. Z pôvodne plánovanej hodinovej zastávky sa 

stala trojhodinová - veď kto by sledoval čas. 
Naplnení záţitkami sme sa presunuli na gréckokatolícke pútnické mies-

to, do Litmanovej, známej zjaveniami P. Márie z rokov 1990 – 1995. Tu 
P.Mária vyzývala na obrátenie, na pokoru, na ţivý vzťah s Bohom. Miesto 
je vyhlásené za miesto modlitby, zjavenie nie je zatiaľ oficiálne potvrdené. 

Po dobrých raňajkách v Charitnom dome v Dolnom Smokovci sme sa 
vydali na cestu do Turzovky, pričom sme sa nakrátko zastavili aj v Starej 
Bystrici a obdivovali najväčšiu drevenú sochu na Slovensku - sochu Se-
dembolestnej Panny Márie, ktorá v sebe skrýva jedinečný slovenský orloj. 

Pútnické miesto Turzovka je známe tým, ţe P. Mária sa tu zjavila via-
cerým ľuďom – nie deťom, ale dospelým muţom a ţene. Kaţdý zohrával 
dôleţitú úlohu, napr. socha P. Márie je dielom baníka, ktorý nikdy predtým 
nedrţal v ruke dláto. K miestu zjavenia sme išli okolo rozostavanej stavby 
kostola, ktorá, dúfame, bude čoskoro dokončená.  

Z Turzovky sme odišli do Rajeckej Lesnej, spojenej s tradíciou, ako 
povstaleckí vojaci odniesli sochu Panny Márie do Sedmohradska. Socha sa, 
nevedno ako, objavila na pôvodnom mieste. Okrem interiéru kostola 
a neďalekej kalvárie sme mohli obdivovať aj jedinečný Slovenský betle-
hem, vyrezaný za 15 rokov majstrom Pekarom. 

Vďaka Ti Boţe, za pomoc a ochranu! Slová vďaky odovzdávame aj 
vdp. M. Vivodíkovi za duchovné vedenie a zorganizovanie púte, vodičovi, 
ktorý nás bezpečnými cestami šťastne doviezol do cieľa. Ďakujem kaţdému 
pútnikovi, ţe sme spolu mohli prejsť Slovensko a obdivovať jeho prírodnú a 
duchovnú krásu.                                                                       - G. Čavarová - 

Foto ŠP:  Areál v Ţakovciach 

V minulom čísle časopisu ste nenašli článok s názvom „Budujeme 
a opravujeme“, avšak aj prác bolo pomenej. Aktuálne riešime zavlhnutie nových 
omietok a maľoviek, hlavne v kostole v Boleráze, ktoré budeme pozorovať 
a pravdepodobne aţ budúci rok sa rozhodneme pre spôsob ich odstránenia. 
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Foto GČ:  Pútnici v Litmanovej  


