
21. novembra slávime v Cirkvi zaujímavý mariánsky sviatok: Obetovanie Panny Márie.  
Prvý krát sa slávil v Jeruzaleme, 21. novembra 543 v kostole Panny Márie. Od r.730 ho slávili v celej východ-

nej Cirkvi. Na západe ho prvýkrát slávil pápež Gregor XI. v r.1372 v Avignone v pápežskej kaplnke. V druhej 

polovici 15.st. pápeži Pius II. a Pavol II. zaviedli na tento sviatok odpustky. Slávenie sviatku sa šírilo ďalej a 

koncom 16.st. ho pápež Sixtus V. (1585-1590) nariadil sláviť v celej Cirkvi. Tento sviatok môžeme vnímať 

v dvoch rovinách. Prvou je obeta sv. Anny a sv. Joachima – rodičov, ktorí priniesli Máriu do chrámu 

a zasvätili ju Bohu. Druhou je skrytý život Panny Márie uprostred chrámu.   

Ranokresťanská tradícia tohto sviatku 

sa odvodzuje z tvrdenia Evódia, prvé-

ho biskupa Antiochie po sv. Petrovi, 

že sv. Anna a sv. Joachim priviedli 

malú, iba trojročnú, Máriu a zasvätili 

(obetovali) ju službe chrámu. Počas 

pobytu v chráme jej zomreli rodičia, 

otec v 80, matka v 79 rokoch. Mária sa 

nikdy nevzdialila z chrámu. Keď niečo 

potrebovala, išla k Alžbete, svojej 

príbuznej, ktorá bývala blízko chrámu 

v Ain Karim. Po hebrejsky sa naučila 

od svojho otca Joachima, kým ešte žil. 

Tak to spomína aj sv. Germanus,       

carihradský patriarcha, takisto Ondrej 

z Jeruzalema, arcibiskup na Kréte, 

ktorý hovorí, že rodičia Panny boli 

Bohom osvietení, aby poznali veľkosť 

daru zvereného im od Boha. Detailnej-

šie sa o tejto udalosti zmieňuje vo svo-

jom diele „Mária, nedostižná Panna“ 

aj sv. Peter Kanízius, pričom svoj  

názor opiera o mienku Nicephora,    

sv. Gregora Nyssenského a sv. Jána 

Damašského. Mária v Jeruzalemskom 

chráme je vzorom a príkladom najmä 

pre rehoľníkov a rehoľníčky kontem-

platívnych rádov. Mária zostala 

v chráme jedenásť rokov. Potom ju 

chrámoví kňazi zasnúbili s Jozefom 

z Nazareta. 

V súčasnosti je zasvätenie dieťaťa 

v chráme súčasťou sviatosti krstu, kde 

sa v závere obradu nachádza časť, 

v ktorej rodičia obetujú svoje dieťa 

Pánu Bohu slovami: „Bože, žehnaj 

naše dieťa, aby jeho život bol tebe na 

slávu, jemu na spásu, nám na radosť a 

svetu na osoh.“ 



21.november, deň slávnosti Obetovania Panny Márie, je veľmi významným historickým dňom najstaršieho 

kráľovského mesta na Slovensku. Mnohí vedia, že v tomto dni sa v r. 1710 dopoludnia uskutočnila v Trnave 

ojedinelá púť – prosebná procesia všetkých obyvateľov mesta s milostivým obrazom Panny Márie s pokornou 

prosbou o pomoc pred morom, ktorý od júla 1710 zúril v meste a vyžiadal si množstvo obetí. Matka Božia  

vyprosila pomoc tomuto mestu, kde aj dnes jej socha s dvomi tvárami (pozn. to aby vraj nikomu nestála     

chrbtom) hľadí z mestskej veže a chráni jej obyvateľov. Deň Obetovania Panny Márie je v Trnave aj dňom 

trvalých  milostí, pretože zbožní veriaci majú možnosť získať odpustky, tak ako to vyhlásil ešte v r. 1710    

kardinál  Kristián August.   

Obyvatelia mesta, na čele s magistrátom sa zaviazali Matke Božej sľubom, že na jej počesť a z vďaky             

za záchranu budú každoročne konať deväťdňovú pobožnosť a každú sobotu sa zídu pred jej milostivým        

obrazom na ďakovnú sv. omšu. 

Zostali však Trnavčania skutočne v priebehu dejín verní tomuto sľubu? Aké boli dejiny Trnavskej Novény a aká 

je jej súčasnosť? Ako sa šírila úcta k Matke Božej Trnavskej v priebehu rokov, storočí a ako si ju ctíme dnes?  

V prvých rokoch sa sľub daný Matke Božej bral medzi blízkymi i vzdialenými obyvateľmi veľmi vážne.     

Keď sa v r. 1715 stal v Báči zázrak krvavého slzenia obrazu Panny Márie, Trnavčania na čele s biskupom pešo 

putovali aj na toto miesto. Mestská rada rozhodla aj o stavbe osobitnej kaplnky pre Milostivý obraz Trnavskej 

Panny Márie, a tak v r.1739 posvätil nitriansky veľprepošt Imrich Esterházi jej základný kameň. 9. septembra 

1741 sa uskutočnila slávnostná procesia s Milostivým obrazom ulicami mesta k súsošiu Najsvätejšej Trojice 

a späť, po ktorej bol obraz prvý krát vložený do novovysvätenej kaplnky. Senátor mesta Michal Šipeki             

s manželkou dal v r.1765 zhotoviť pred kaplnku tepané mrežovanie, hornú časť mreží dal neskôr zhotoviť   

senátor Čerenei. Prvé modlitby k Panne Márii Trnavskej dal v 2. pol.18st. vytlačiť mestský farár, kanonik, Ján 

Ľudovít Schwartzer. Ďalšie, medzi nimi aj slovenské, vydala Trnavská Univerzita, a tak milostivý obraz získal 

v 18.st. mimoriadnu popularitu po celom Uhorsku. Kaplnku dnes zdobia mnohé votívne dary pútnikov, ktorí 

v 18.st. prichádzali do Trnavy práve k Panne Márii. Spomínaný farár umiestnil na dva bočné oltáre kaplnky aj 

relikvie Svätého kríža a relikvie sv. Imricha. Do kaplnky boli zakúpené bohato vyšívané omšové rúcha, kalich, 

svietnik a iné liturgické predmety. Začiatok 19.st. priniesol do kráľovského mesta nábožensko-politické zmeny. 

V r.1820 opustil Trnavu arcibiskup a spoločne s kapitulou sa vrátil do Ostrihomu. V r.1852 kanonik Štefan 

Nemečkai počas návštevy Ríma vymohol u pápeža Pia IX. odpustky na mariánske sviatky v Kaplnke Panny 

Márie Trnavskej.  

Kaplnka Trnavskej Panny Márie v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave 

Dejiny Trnavskej Novény, o vernosti sľubu najstaršieho kráľovského mesta 
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V r.1903 bola slávnostne posvätená zástava Mariánskej kongregácie mužov s vyšívaným obrazom Panny Márie 

Trnavskej  a nápisom MATER TYRNAVIENSIS PRO TEGE NOS! 

Veľkolepá procesia celým mestom s Milostivým obrazom sa konala v októbri 1904. Uskutočnila sa                

pri Slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Zúčastnilo sa na nej množstvo veriacich (z 12stich        

okolitých obcí, s hudbou). V r.1908, na výročie slzenia milostivého obrazu, sa konali sa osemdňové viacjazyč-

né misie. Kazateľmi boli jezuiti. V novembri sa uskutočnilo aj slávnostné trojdnie a procesia. V r. 1915 vydal 

P. Čambál SJ knihu: Dejiny trnavského milostivého obrazu Panny Márie. 

Po prvej svetovej vojne prišli roky ticha. Rôzne nové smery oslabili aj náboženský život. Úcta k Panne Márii 

Trnavskej akosi ochabla. Na sviatok Obetovania Panny Márie prichádzali do kaplnky deti z chlapčenského 

sirotinca so sestrami vincentkami, dievčatá z uršulínskych škôl a veriaci. Už len Trnavčania, hoci nie všetci, 

slávili svoj votívny sviatok. Prišiel rok 1938 a na fare v Trnave začal pôsobiť ako kaplán Dr. Alexej Izakovič. 

21.novembra 1938 slúžil podľa vernosti sľubu, v kaplnke, pod obrazom sv. omšu. Zúčastnilo sa na nej asi 40 

veriacich.  V novodobej osvete pomohol aj aktívny salezián Don Ján Hlubík, a v r. 1939 na sviatok Obetovania 

Panny Márie sa v mariánskej kaplnke slúžili štyri sväté omše, tú slávnostnú celebroval otec biskup - Mons. Dr. 

Pavol Jantausch.  

Starobylá tradícia začala ožívať. Dňa 20. novembra 1940 Trnavčania zachovali pôst a v predvečer sviatku  

Obetovania Panny Márie na mestskej veži hrala saleziánska hudba mariánske piesne. Potom sa v žiare         

reflektorov zajagala socha Panny Márie na vrchole mestskej veže a 21. november bol opäť sviatkom mesta. 

Väčšina obchodov bola zatvorená a výkladné skrine boli vyzdobené obrazmi Panny Márie Trnavskej. Sväté 

omše s kázňami poukazovali na význam sviatku. Po plagátoch s programom boli vydané aj nové modlitby      

P. Štefana Polónyho SJ a miestneho kaplána Izakoviča, ktoré sa počas Novény modlia dodnes. Združenie    

mužov  Božského Srdca, obchodníci i remeselníci sa najmä zásluhou p. Jozefa Jakubčíka stali vernými        

propagátormi mariánskej úcty. 

V r.1941, 21.novembra popoludní prichádzali veriaci ku  františkánskemu kostolu sv. Jakuba a odtiaľ              

so saleziánskou hudbou kráčali do farského chrámu pred Milostivý obraz. Na začiatku štyridsiatich rokov sa 

konali trojdňové pobožnosti. Medzi tých, ktorí vyzývali k vernosti dané-

mu sľubu patrili najmä trnavskí jezuiti, a tiež P. Dionýz Tomašovič, 

OFM, p. Dostál, p. Sládečka, p. Braniša. V r.1942 sa stal mestským   

farárom a dekanom ThDr. Ambróz Lazík a v r.1944 sa uskutočnila prvá   

obnovená Novéna, v podobnom slávení ako ju poznáme dnes. Obraz sa 

pri prvej sv. omši preniesol na hlavný oltár a v posledný deň opäť               

do kaplnky. Začiatkom r.1945 sa uskutočnila veľká prosebná procesia. 

Mládež z mestskej časti Kopánka niesla štrnásť krížov, putujúc k Panne 

Márii Trnavskej s prosbou o pokoj. Hneď po vojne vydal Dekanský úrad, 

pod vedením ThDr. Lazíka Zborníček Trnavskej Panny Márie. Kniha 

priniesla informácie z dejín úcty, ale aj príhovory pátrov z reholí, modlit-

by, piesne, básne a cenné ilustrácie. O rok neskôr (1946) už boli v predaji 

aj medailóniky Panny Márie Trnavskej. Prvý krát zaznela aj známa    

pieseň Matka Božia Trnavská, ktorej text prof. Jozefa Strečanského, SDB 

zhudobnil majster Mikuláš Schneider-Trnavský. Uskutočnila                  

sa rekonštrukcia kaplnky a obnovili sa pešie púte. Tie najpočetnejšie   

prichádzali: z Borovej, Dlhej, Hrnčiaroviec, Modranky a Pezinka.      

Začiatkom 50tych rokov socialistické úrady nedovolili organizovať pešie 

púte ani vydať programy či iné materiály, preto sa všetko prepisovalo 

svojpomocne na písacích strojoch. Deviatniky pokračovali každoročne aj 

v čase náboženského útlaku. Štátna snaha redukovať Novénu na jeden 

deň či na trojdnie narazila na odhodlanie a silu biskupa Mons. Lazíka, a tak Novéna „bežala“ aj v čase, keď ho 

socialistická vláda izolovala, zasahovala do jeho rozhodnutí, kázne i mená kazateľov musel s časovým       

predstihom predkladať na schválenie cirkevnému tajomníkovi, kde sa škrtalo a zdržovalo a štátna bezpečnosť 

sledovala a hlásila priebeh sv. omší. V r.1958 správca fary, ThDr. Vojtech Packa, napísal a vydal novú        

modlitbu a kaplán Anton Adamkovič v spolupráci s Ernestom Schummerom zhudobnili pieseň Pod tvoju 

ochranu. V roku 1968 bola schválená votívna svätá omša k Panne Márii Trnavskej. 

V 80tych rokoch 20.st. sa o rozvoj Trnavskej Novény významne zaslúžil trnavský dekan Jozef Slamka, ktorého 

prvé úmrtie si pripomíname v tomto roku, deň po Novéne (22.novembra). Nešetrne ozdobovaný obraz dal   

odborne zreštaurovať. Pred večernými svätými omšami zaviedol modlitbu sv. ruženca. V nedeľu boli pred  

obrazom vedené tzv. hodiny kňazov, rehoľných sestier, mužov, žien, detí... Pribudli nočné adorácie, neskoré 

nočné a skoré ranné sväté omše. V noci, zo soboty na nedeľu, sa mládež spoločne modlila, spievala, ale aj   

adorovala a meditovala. Mladí prichádzali nielen z Trnavy, ale aj z rôznych miest a obcí Slovenska. Úsmev na 

tvári vykúzli aj spomienka na čisto novénový zbor miništrantov Hrubého kostola (pozn. trnavský  názov pre 

baziliku), z ktorého vzišlo aj zopár kňazských povolaní.  

Mons. A. Lazík 
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Farár Slamka mal odvahu biskupa Lazíka a prispel 

k veľkému verejnému oživeniu Trnavskej Novény, na 

ktorú pozýval zaujímavých kazateľov. Počas večerných 

sv. omší zaplnili veriaci nielen kostol, ale celé námestie 

sv. Mikuláša a okolie chrámu. Mnohí si ešte môžu   

pamätať ako sa zvuk z kostola šíril vonku prostredníc-

tvom domácich rádií, a že stisk v dave chránil pred 

chladným vetrom. Mariánsky rok 1987 – 1988 priniesol 

možnosť osobného zasvätenia rodín i jednotlivcov.     

15. septembra 1988, v čase kedy si mesto pripomenulo 

aj 750. výročie udelenia mestských privilégií Belom IV.

(1238), sa Trnava zasvätila Panne Márii Trnavskej.   

Rok 1988 sa v dejinách úcty k Panne Márii Trnavskej 

zapísal aj dosiaľ neobjasnenou krádežou korunky 

z Milostivého obrazu, ku ktorej došlo v noci                 

zo 4.-5. novembra. 

Udalosti Nežnej revolúcie umožnili obnoviť slávnostnú 

procesiu mestom. V tej prvej, v r. 1990 šli: Mons. Edu-

ard Kojnok, Mons. Dominik Tóth a vyše dvetisíc veria-

cich. Dňa 11.septembra 2003 sa pri svojej poslednej 

návšteve Slovenska modlil pred Milostivým obrazom 

Panny Márie Trnavskej vtedy už ťažko chorý pápež – 

sv. Ján Pavol II. V r. 2008, po rozdelení Trnavskej 

a Bratislavskej arcidiecézy, sa Bazilika sv. Mikuláša -  

stala oficiálnym mariánskym pútnickým miestom. Nový 

evanjelizačný prvok vložil do Novény dnes už bývalý 

trnavský dekan Marcel Kubinec. V predvečer začiatku 

Novény pozval k Panne Márii Trnavskej osobitným spôsobom deti. Po večernej sv. omši spolu vytvorili      

farebnú lampiónovú procesiu okolo baziliky sv. Mikuláša. Výnimočným rokom úcty sa stal rok 2011, kedy 

arcibiskup Mons. Róbert Bezák vyhlásil v celej arcidiecéze Rok Panny Márie Trnavskej a Milostivý obraz sa 

nachádzal nad hlavným oltárom a nie v kaplnke. V priebehu celého roka putovali na sobotné sv. omše o 10tej 

hodine mnohé farnosti. Trnava skutočne ožila pútnikmi. V tom istom roku vzniklo verejné združenie Familia 

Tyrnaviensis - Spoločenstvo ctiteľov Panny Márie Trnavskej a v spolupráci s historikom p. Hadriánom       

Radvániym, trnavská fara vydala aj prvú kvalitnú knižnú publikáciu o bazilike a čiastočne zrekonštruovala aj 

cirkevný dom v jej susedstve, aby sa mohli poskytovať základné služby prichádzajúcim pútnikom. 

 

Televízia Lux a Trnavská Novéna 

Od r. 2014 prináša priame prenosy všetkých večerných sv. omší z Trnavskej Novény aj katolícka televízia TV 

Lux. Trnavská Novéna sa vďaka jej prenosu dostáva skutočne do celého Slovenska.  Prostredníctvom obrazov-

ky má mnoho ľudí príležitosť „nakuknúť“ do baziliky sv. Mikuláša a pomodliť sa pred Milostivým obrazom. 

 

Žiaľ v Trnave pozorujeme aj skutočnosť, ktorá sa cez televíznu obrazovku zdieľať nedá – a to je fakt, že mnohí 

volia skôr pohodlie domova než náročnosť studenej, novembrovej cesty. Pútnikov v Trnave ubudlo, či už 

z radov Trnavčanov alebo ľudí z okolitých dedín. Večerné námestie zíva prázdnotou, stoja tam len „reklamné 

a predajné“ stánky a v kostole si sadnete ešte zhruba pol hodinu pred hlavnou sv. omšou, na ktorú zopár auto-

busov privezie do Trnavy „zbožné ženičky“, ale tá všestranne bohatá radostná návštevnosť spojená aj 

s rôznorodou spoločenskou diskusiou a denné či nočné bdenie pri Milostivom obraze sa v priebehu posledných 

rokov opäť stratili. Cez rok zostáva kaplnka Trnavskej Panny Márie skôr pustá a tmavá. Sobotná sv. omša sa 

v súčasnosti slúži pri hlavnom oltári a nie pod obrazom Panny Márie v kaplnke. Novénový pôst pred sviatkom 

Obetovania Panny Márie sa už dávno medzi Trnavčanmi nezachováva. Súčasné vedenie farnosti urobilo novú 

internetovú stránku, my sme však všetky informácie pri tvorbe tohto článku museli čerpať z pôvodnej, starej, 

lebo tá súčasná neponúka o Trnavskej Panne Márii a úcte k nej žiadne informácie. Informácie o historickom 

a trvalom záväzku magistrátu sme nenašli ani na oficiálnej web stránke mesta. 

Je čas opäť si v srdci oživiť pravú úctu, vernosť, vďačnosť k Trnavskej Panne Márii. V jej pohľade sa skrýva 

milota, dobrota, tichosť srdca...ktorú odkryje iba tým, čo v pokore podídu celkom blízko k nej a budú ozaj 

v hĺbke srdca verní dávnemu trnavskému sľubu. 

 

zdroje: www.zivotopisysvatych.sk, www.trnava.dnes24.sk, www.grkatba.sk, www.frantiskani.sk, 

www.mytrnava.sme.sk, www.trnava.fara.sk, wwwkatolickenoviny.sk 

    z archívu SSV 



                    HOVORÍME o:  

Od roku 1994 je 1. november na Slovensku dňom pracovného pokoja. Cirkev a veriaci si v tento deň spomínajú 

na príbuzných, ale aj na predkov, ktorí síce neboli vyhlásení za svätých, ale žili statočným a čestným životom   

a vedeli sa obetovať za iných. Modlia sa ku svätým. Cirkev oddávna spája s týmto sviatkom nádej                   

na vzkriesenie. Na sviatok Všetkých svätých sa okrem svätých omší v kostoloch spravidla slúžia sväté omše     

aj na cintorínoch či v kryptách a veriaci môžu získať milosti pre duše v očistci. 

Začiatky slávenia sviatku Všetkých svätých siahajú do 4. storočia po Kristovi. Sviatok, ktorý sa spočiatku slávil 

13.mája, prípadne prvú nedeľu po Turícach už poznali napr. sv. Efrém Sýrsky (306-373) a sv. Ján Zlatoústy 

(354-407). Slávnosť Všetkých svätých sa v Ríme prvýkrát slávila 13. mája 609, keď pápež Bonifác IV. prebral 

od byzantského cisára Fokasa pohanský Chrám všetkých bohov, tzv. Panteón a zasvätil ho Preblahoslavenej 

Panne Márii a všetkým svätým mučeníkom. Neskôr pápež Gregor III. (731-744) zmenil slávenie Všetkých  

svätých z 13. mája na 1. novembra, keď v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne slávnostne posvätil kaplnku k úcte 

Všetkých svätých. Pápež Gregor IV. (827-844) rozšíril sviatok na celú cirkev. Spomienku na Všetkých verných 

zosnulých zaviedol v roku 998 opát Odilo v benediktínskom kláštore Cluny. Prvého novembra večer začali 

vyzváňať a spievať žalmy za mŕtvych a na druhý deň slúžiť zádušnú omšu. Tento zvyk sa v priebehu 11. st. 

rozšíril v celej západnej cirkvi. Na znak nesmrteľnosti duší a Božieho milosrdenstva ľudia na cintorínoch    

zapaľujú sviečky. Cirkev už po stáročia spája s touto slávnosťou nádej na vzkriesenie. Je to deň radosti a nie      

strachu, pretože po vzkriesení Krista sa nachádzame na ceste do večného Jeruzalema, kde nás očakáva        

blaženosť všetkých tých, ktorí boli Pánom oslávení. Táto skutočnosť je zmyslom oboch novembrových     

sviatkov.  

Ak máte možnosť putovať, môžete navštíviť aj slovenské kostolíky s patrocíniom Všetkých svätých. Kostol 

s týmto „menom“ nájdete napríklad na pútnickom mieste Divín, ale tiež v Bytči, Humennom, Ilave, v Nitre 

(Kynek), Rabčiciach, Siladiciach, Valalikach. Františkánsky kostol s kláštorným komplexom sa nachádza 

v Hlohovci. 

Unikátny dvojvežový chrám Všetkých svätých stojí v dedinke Diviaky nad Nitricou. Patrí medzi najstaršie 

sakrálne pamiatky Hornej Nitry. Je to románsky dvojvežový jednoloďový kostol bazilikového typu, ktorý stojí 

v centre obce na malej opevnenej vyvýšenine. Kostol sa 

prvý krát    spomína už v r.1232, ale predpokladá sa, že 

bol postavený skôr, niekedy v 12. st., možno ešte skôr.    

V juhozápadnej veži sú umiestnené štyri zvony.  Najstarší 

z nich je z r.1733. V druhej veži je veľmi starý veľký  

rapkáč, ktorý sa používa počas Veľkej noci od Zeleného 

štvrtka do Bielej soboty. Pod kostolom sa nachádza krypta 

so štyrmi oddelenými priestormi a samostatná hrobka 

patrónov  chrámu, rodiny Diviackovcov. V interiéri sa 

zachovala neskororenesančná kamenná krstiteľnica . 

Kostolík Všetkých svätých, ktorý rozhodne stojí za 

zmienku, nájdete stáť v opevnenom areáli na malej vyvý-

šenine uprostred polí, neďaleko Ludrovej. Ranogotický 

kostol z 13.st. zdobia fresky namaľované v období okolo 

rokov 1420 - 1440 neznámym autorom ovplyvneným už 

západoeurópskym štýlom gotickej maľby (Česko). Predstavujú christologický cyklus – život Krista v celkovo 

34 obrazoch. Ide o najrozsiahlejší cyklus fresiek zo života Krista na Slovensku. Obsahuje okrem iného aj  

zriedkavo zobrazovaný výjav Obesenie Judáša. Typickým pre tento kostolík je výrazne nerovný, zvlnený    

povrch stien svätyne. Zaujímavým prvkom je vzájomné previazanie jednotlivých scén, inak zasadených do 

samostatných rámov, pomocou presahov častí tiel alebo oblečenia postáv. Maliar takisto nedodržiaval  dovtedy 

prísne rozvrhnutie jednotlivých scén v priestore svätyne či ich obsah. Na vnútornej ploche triumfálneho oblúka 

tak nájdeme nie päť múdrych a nemúdrych  panien, ale iba ich trojice. Výjav Poslednej večere zasa prepojil so 

scénou umývania nôh a tak sa na jednom obraze objavuje Ježiš Kristus hneď dvakrát. Odborníci len nedávno 

zistili, že na umocnenie dojmu z nástenných malieb využili stredovekí majstri aj slnečné svetlo prenikajúce do 

svätyne cez štrbinové okno vo východnej stene a kruhové okno na južnej stene počas letného a zimného      

slnovratu. V slovenskom prostredí je neobvyklý rozsah využívania nápisových pások, ktoré nájdeme prakticky 

pri každej scéne. Maľby v presbytériu zrejme neboli nikdy zatreté, ani počas reformácie. Neskorogotický južný 

portál je plný rýh, tie mali podľa legendy zanechať šable šľachticov, ktorí sekaním zdravili pána domu - Boha. 

Najväčšiu ryhu mal spraviť poľský kráľ Ján Sobieski, keď sa vracal domov po víťaznej bitke s Turkami pred 

Viedňou v roku 1683. 

  sviatkoch Všetkých svätých a Všetkých verných zosnulých 



V kostolíku je podľa ďalšej legendy pochovaný majster 

templárskeho rádu Johann Gottfried von Herberstein. 

Výskum však nepotvrdil prítomnosť templárov v tejto 

oblasti a jednoznačne ani žiadne sídlo tohto rádu na   

našom území, napriek viacerým ďalším legendám.    

Priamo od kostola je vidieť aj kostolík v Martinčeku. 

Neďaleko sa nachádza aj stratený kostolík v Liskovej. 

Pri kostolíku a v ňom sa nakrúcali viaceré filmy,       

napríklad Tisícročná včela či Legenda o lietajúcom  

Cypriánovi. Kostolík patrí pod Liptovské múzeum a je 

sprístupnený verejnosti, sv. omše sa v ňom už neslúžia. 

Jedinečná románska rotunda Všetkých svätých sa 

nachádza na západnom Slovensku - v Dechticiach.    

Zvonku vyzerá ako bežný kostol s vežou, obdĺžnikovou 

loďou a apsidou. Postavili ju  z tehál vo vyvýšenej    

polohe na svahu a jej výstavba sa datuje rokom 1172, 

ktorý sa uvádza v kanonickej vizitácii z r.1782.         

Stavitelia sa zrejme inšpirovali talianskou architektúrou. 

Pri rekonštrukcii v r. 1932 boli odkryté mnohé           

zaujímavé stavebné úpravy aj vzácne neskororománske fresky, ktoré sa zachovali v podobe pásu malieb,     

zachytávajúcich výjavy zo života Krista od jeho narodenia cez krst, bičovanie, krížovú cestu a ukrižovanie. 

Maľby pôsobia zaujímavo najmä kvôli tmavej pleti Panny Márie i ďalších postáv. Románsky umelec podľa 

všetkého nenamiešal kvalitnú červenú farbu a 

tá neskôr sčernela. Nezvyčajné je aj zobrazenie 

Jána Krstiteľa pri Ježišovom krste v kňazskom 

ornáte   a nie v typickej koži. Maľby obsahujú 

aj viaceré prvky františkánskej spirituality, 

vrátane vyobrazenia samotného sv. Františka 

ako rytiera so stigmami v scéne Nesenia kríža. 

Freska na južnej stene apsidy zobrazuje výjav s 

neveriacim Tomášom, ktorý odborníci datujú 

do 14. st. Vo východnej časti južnej steny boli  

odkryté zvyšky nástennej maľby sv. Krištofa. 

Súčasťou výzdoby rotundy je aj štylizovaný 

Strom života, pri ktorom kľačí zrejme donátor 

stavby. Pod kostolom je krypta, kde sú       

pochovaní členovia zemianskej rodiny Jacko-

vičovcov. Koncom druhej svetovej vojny dostala baroková veža priamy zásah delostreleckým granátom do 

hornej časti. Odstrelená bola západná  a takmer celá južná stena i časť východnej steny. Stavba sa však        

nezrútila a hneď v r.1945 bola opravená. Celý kostol bol obnovený v rokoch 1985-86 a v r.1991 bola           

dokončená obnova vnútorného zariadenia, vrátane    barokového oltára. V r.2010 sa uskutočnil archeologický a 

architektonicko-historický výskum stavby. V r.2015 sa ukončila komplexná obnova rotundy a v súčasnosti tu 

bývajú sv. omše práve počas novembrových sviatkov.  

Zvyky spojené s „Dušičkami“ 

Tradičné zvyky ako napr. pálenie sviečok sa rozšírilo najmä vo vidieckom prostredí začiatkom 20.st. Vence 

a kvetinová výzdoba pribudli až oveľa neskôr. Na Slovensku  sa počas novembrových sviatkov konali aj určité 

rituály: napríklad na Orave a Liptove nechávali cez noc z 1. na 2. novembra na stole časť večere, pridali            

i chlieb a maslo, zámožnejší aj  pálenku ako jedlo  pre „dušičky“. Niektorí položili na stôl i nôž, aby si duše 

mohli z pečiva odkrojiť. Tradovalo sa, že ak by v túto noc zomrelí na stole nič nenašli, celý rok by plakali      

od hladu. Inou tradíciou bolo pečenie tradičného pečiva – žemlí v tvare hnátov, položených do tvaru kríža,   

ktoré sa  zvykli nazývať aj ako „kosti svätých“. 1.a 2. novembra sa pieklo aj štvorhranné pečivo plnené makom 

či džemom, alebo malé bochníčky pričom sa zvyklo prezývať aj „dušičkami.“ Týmto pečivom či chlebom boli 

obdarovaní žobráci a chudobní ľudia, postávajúci pri kostole alebo cintoríne. 

V predvečer sviatku dušičiek hospodár plnil lampu maslom namiesto oleja, aby si dušičky mohli natrieť           

a trochu ochladiť rany spôsobené očistcom. Taktiež bývalo zvykom v tento večer vhadzovať pre dušičky do 

ohňa rôzne pokrmy, čo znamenalo čiastočné vykúpenie z hriechov alebo niečo také ako dušičkám                    

na prilepšenie. Verilo sa, že s ranným zvonením kostolných zvonov sa duše vracali späť do očistca. 

Kostol Všetkých svätých, Ludrová 

Rotunda, Dechtice 
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S dušičkami sa spájajú aj ľudové pranostiky. Jedna z nich hovorí, že ak na Dušičky prší, duše oplaká-

vajú svoje hriechy. Ak ľudia zbadali na Dušičky inovať, znamenalo to, že na Vianoce udrú tuhé mrazy.  



Nekresťanské a pohanské podoby sviatku dušičiek 
Okrem kresťanskej tradície siaha úcta k mŕtvym aj do predkresťanských čias. Súvisí s pradávnou mystickou 

tradíciou indoeurópskych národov, keď sa medzi nás mali vracať duše zosnulých. Tento kult bol rozšírený  

najmä medzi obyvateľstvom keltského pôvodu, keď sa v noci z 31. októbra na 1. novembra pohanskí kňazi – 

druidi - lúčili s letom patriacim bohyni života a vítali vládu kniežaťa smrti Samhaina (zo slova „Sam-fuin“ – 

koniec leta), ktorý vládol zime. Bol to akoby „Nový rok“ a Kelti verili, že v túto noc, keď život (leto) odovzdá-

va žezlo vlády smrti (zime), prichádzajú mŕtvi na zem, aby si vybrali na jeden rok telo, v ktorom sa usadia. Zo 

strachu, že si vyberú práve ich vlastné, im prinášali rôzne obety. Verili tiež, že stena medzi svetom živých 

a mŕtvych je túto noc taká tenká, že sa dá medzi nimi ľahko nadviazať kontakt. Aby si Kelti naklonili mŕtve 

duše, ale zároveň odohnali zlých duchov a démonov, nachystali im všelijaké dobroty a dary. Počas samhainskej 

noci Kelti pálili aj figuríny ako symbol choroby, trápenia a starostí. 

Zvyk pod názvom Halloween 
Dnešná podoba Halloweenu vznikla v Amerike, kde ho v 16.st zaviedla protestantská cirkev All Hallowed Eve-

ning.  Jej členmi boli najmä írski a škótski prisťahovalci, ktorí neslávili cirkevné Dušičky. Vrátili sa preto 

k pohanskej - Keltskej verzii sviatku. Íri, ktorí sa do Ameriky prisťahovali najmä v 19. st., potom začali robiť 

svetlonosov z dýň, namiesto dovtedy tradičnej repy a sviatok sa medzi ľuďmi  rýchle udomácnil. Okrem    

Ameriky prenikol Halloween aj do Kanady, Austrálie, Japonska, Švédska, na Bahamy či Nový Zéland. 

V súčasnosti z 31.10 na 1.11. si ľudia domy zdobia pavučinami, postavami z hororu a strašidelnými lampión-

mi. Dospelí a deti sa prezliekajú do strašidelných kostýmov. Deti chodia po domoch spievať a recitovať      

básničky, za ktoré dostávajú sladkosti. Od dverí ku dverám kričia 'trick or treat', čo vo voľnom preklade      

znamená 'dajte mi sladkosť, lebo vám niečo vyvediem'. Táto veta však tiež pochádza z čias, keď druidi žiadali 

od ľudí obety pre zlých duchov. 

Do našich končín sa tento „americký zvyk“ dostal po revolúcii v roku 1989.  Dovtedy pre nás neznámy sviatok 

sa začal aj v našich končinách udomácňovať najmä vplyvom komercie. Obchody ponúkli reklamu i tovar         

a ľudia začali zdobiť tekvice, organizovať párty v strašidelných kostýmoch či súkromné večierky plné         

hororových prekvapení.  Halloween prenikol aj do škôl, kde deti začali zdobiť tekvice a tiež masky na rôzne 

zábavné podujatia. Dovtedy cudzie tradície sa začali pre ľudí stávať samozrejmosťou, ktorej často ani dobre 

nerozumeli. 

Keď sa začítate do názorov etnológov, psychológov, kňazov a historikov, tak zistíte, že  Halloween je niečo, čo 

sa prieči podstate toho, čo oslavuje katolícka aj evanjelická cirkev a v čo by mal každý človek veriť -  v dobro, 

spravodlivosť a kultúru života. To patrí k tradičným slovenským zvykom. Halloween ponúka niečo, čo       

oslavuje smrť, zdôrazňuje strach, je zameraný na násilie a ubližovanie. V nemalej miere je tento pohanský  

sviatok spojený s okultizmom, s oslavou diabla ako takého. Masky strašidiel sú napríklad považované za      

zaujímavejšie, keď sú na nich znázornené znetvorenia a rôzne rany. Mnohí odborníci tvrdia, že  je to niečo, čo 

nesúvisí s povahou dieťaťa a je to pre detskú dušu cudzí prvok. Halloween sa na Slovensku aj s v súčasnosti 

šíri skôr prostredníctvom podnikových či školských večierkov. 

Rozprávky a príbehy o túlajúcich sa dušiach  

Asi všetkým nám preblysne mysľou povesť o bludnom Holanďanovi, ktorý sa údajne plaví okolo Mysu  

Dobrej nádeje, ale nie je to jediný tajuplný príbeh, ktorý vznikol na báze nepoznaného tajomna sveta           

zomrelých. 

Napríklad k Halloweenu sa viaže legenda o Jackovi a lampáši. Jack bol lakomý kováč, ktorý nikdy nikomu 

nepomohol a veľmi často sa rád pozeral na dno pohárika. Jedného dňa, keď mal opäť poriadne „pod čapicou“, 

si po neho prišiel čert. Jack však bol nielen opilec, ale i šibal, ktorému sa podarilo čerta prekabátiť. Čert mu 

musel prisľúbiť ešte desať rokov života. O stanovený čas bol čert späť. Jack mu tlmočil posledné prianie – 

chutné jabĺčko zo stromu. Pekelník  sa vyšplhal na jabloň. Jack však bol rýchlejší a do kôry stromu vyrezal 

kríž, čím čerta na strome uväznil. Za vyslobodenie mu čert musel sľúbiť, že brány pekelné pre Jacka zostanú 

navždy zatvorené. O niekoľko rokov Jack zomrel. Pre jeho lakomstvo a zlé skutky nepatril do neba, no 

i z pekla, tak ako mu to čert prisľúbil,  ho „vykázali“.  Čo mu zostávalo? Len naveky sa túlať tmou. Čert sa 

však nad ním zľutoval a podaroval mu uhlík z pekelnej pahreby. Ten si úbohý kováč vložil do lampáša 

z vydlabanej repy. Ľudia si tak dodnes vyrezávajú tekvice a dávajú do nich sviečky, aby si pripomenuli čo sa 

stane s ľuďmi, ktorí sú ako onen Jack. 

Známa je aj grécka báj o Persefone, ktorú Hádés uniesol a v podsvetí ju pojal za manželku. S únosom dcéry 

však jej matka Démétér nesúhlasila a poprosila najvyššieho boha Dia o pomoc. Nakoniec Persefona opúšťa 

podsvetie a žije na našom svete dve tretiny roka. Ako uvádza Vojtech Zamarovský v knihe Bohovia                  

a hrdinovia antických bájí, na jar prichádza Persefona na svet a Démétér dáva z radosti nad jej návratom      

plodivú silu rastlinám, aby ju celá príroda vítala kvetmi a zeleňou. Keď sa potom na konci jesene Persefona 

vracia do ríše mŕtvych, Démétér za ňou smúti a s ňou sa odieva do smútočného šatu aj celá príroda. Jej        

každoročný zostup do podsvetia a opätovný návrat symbolizoval zimné umieranie a jarné oživenie prírody. 

Zo slovenských „dušičkových“ príbehov možno spomenúť jeden z tých, ktoré zozbieral a zapísal Pavol       

Dobšinský. Je to rozprávka o Ľubke a Kovovladovi. Ľubka bola pyšná a nechcela sa vydať za obyčajného 

sedliaka, ale čakala na bohatého pána. Dočkala sa Kovovlada, ktorý ju zaviedol do svojej podzemnej ríše, kde 

zistila aká hlúpa, zlá a namyslená bola, ale vrátiť sa na náš svet už nemohla. Raz za rok sa však môže na tri dni 

vrátiť na tento svet. 
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Ako pomôcť „dušičkám“? 
Odhliadnuc od legiend či príbehov mnohí svätci nám  svojimi 

zjaveniami odkryli utrpenie duší v očistci či v pekle. Medzi 

prvých, ktorí písomne zaznamenali stretnutia s dušami 

z očistca, patrí sv. Gertrúda Veľká,  nemecká mystička z 13.st. 

V poslednom storočí, vo  Fatime, Panna Mária ukázala deťom 

peklo a naučila ich kratučkú modlitbu: „Ó Ježišu, odpusť nám 

naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa! Priveď do neba 

všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosr-

denstvo. Veľmi známymi pomocníkmi duší sa v 20.st. stali aj 

sv. sr. Faustína a sv. P. Pio. 

No dušičky majú aj svojho nebeského patróna. Je ním          

sv. Mikuláš z Tolentína. V 16.–18.st. sa radil k najviac     

uctievaným svätým Európy a Ameriky. Pápež Bonifác IX. ho 

oficiálne vymenoval za patróna duší v očistci, čo pápež Lev 

XIII. v r.1884 opätovne potvrdil. 

Narodil sa okolo r.1245 v malej talianskej dedinke 

Sant‘Angelo v Pontane, v blízkosti Loreta. Meno dostal po sv. 

Mikulášovi z Bari, ktorý vypočul modlitby jeho bezdetných 

rodičov. Už ako 12-ročný vstúpil so súhlasom rodičov            

k pustovníkom – augustiniánom. Vo veku 25 rokov sa stal 

horlivým kňazom, kazateľom a spovedníkom. Viedol veľmi 

prísny asketický život. Jeho hlboký duchovný život sa odrážal 

aj navonok  sa stal  prostredníkom mnohých zázrakov,  obráte-

ní. Bol živým príkladom slúžiaceho mnícha, a preto mu na 

niekoľko rokov zverili úlohu novicmajstra. Popritom sa obeta-

vo staral o chudobných a chorých, pre ktorých chodil dokonca aj žobrať. Práve oni sa neraz stali svedkami  

zázrakov, ktoré sa udiali na jeho príhovor. Obzvlášť rád mal duše v očistci. Hoci v jeho dobe nebolo bežné 

slúžiť sv. omšu každý deň, on mal mimoriadne povolenie denne obetovať sv. omšu za duše v očistci. 

Zjavenie 

Skutočnosť, že je teraz nebeským patrónom dušičiek súvisí so zjavením, ktoré prežil ako mladý kňaz:           

Prišla k nemu jedna duša z očistca a úpenlivo ho prosila: „Som tvoj zosnulý spolubrat Pellegrino z Osima. Pre 

svoje hriechy by som bol navždy zatratený, ale Božie milosrdenstvo ma zachránilo. V tomto ohni teraz preží-

vam dlhé a bolestivé očisťovanie. Zaprisahám ťa, odslúž zajtra zádušnú sv. omšu za zomrelých, aby sa nám 

dostalo uľahčenia v našich mukách.“ Keďže páter Mikuláš mal v nastávajúcom týždni slúžiť všetky sv. omše na 

úmysly kláštora, nemohol svojmu zosnulému spolubratovi žiadanú pomoc prisľúbiť. Brat Pellegrino však vzly-

kajúc nástojčivo prosil: „Otče, tak poď so mnou a uvidíš, aké je to nevyhnutné, prosiť a orodovať za 

nás.“ Mikuláš z Tolentina cítil, ako bol premiestnený do očistca. Tam uzrel rozľahlú rovinu, kde duše rôzneho 

veku a stavu prechádzali morom ohňa v bolestnom očisťovaní. Vtom začul slová svojho spolubrata: „Pozri, to 

sú tí, ktorí ma za tebou poslali. Ty si Bohu veľmi milý, a preto pevne dôverujeme, že tebou odslúžená svätá om-

ša nás oslobodí od našich múk.“ Hlboko rozrušený týmto videním sa Mikuláš hneď ráno odobral k svojmu 

predstavenému a vyprosil si povolenie slúžiť sv. omšu za duše v očistci počas celého týždňa. Vrúcne sa za duše 

v očistci modlil a konal pokánie. Na konci týždňa prišiel brat Pellegrino opäť k svojmu dobrodincovi, teraz 

však zahalený vo svetle. Mikulášovi ďakoval za jeho vzácnu pomoc, lebo vďaka nej bol z očistca vyslobodený 

nielen on, ale aj väčšina duší z vízie mladého augustiniána.  
 

Zázračné relikvie 

Ešte veľakrát sa Mikulášovi zjavili duše z očistca a zverovali sa do jeho modlitieb. Počas života na zemi sa na 

jeho príhovor udialo viac než 300 oficiálne uznaných zázrakov. Zomrel a bol pochovaný v Tolentíne v r.1305. 

Odvážna a krehká postava, usmievavá súcitná tvár a pokojný, mäkký pohľad - tak ho predstavujú maľby, ktoré 

vznikli krátko po jeho smrti a sú v kaplnke jeho hrobu. Keď štyridsať rokov po smrti otvorili Mikulášov hrob, 

našli jeho telo neporušené. Ako relikviu oddelili od tela obidve ruky. Rezné rany krvácali. Krvou nasiaknuté 

ľanové plachty sa doteraz uchovávajú v tolentínskej bazilike v strieborných skrinkách. Krvácanie z odrezaných 

končatín sa opakovalo v neskorších storočiach viac ako desaťkrát a prispelo k rozšíreniu svätcovej úcty            

v západnej Európe a na americkom kontinente. 



Modlitby za duše v očistci 
Už v dobách starozákonnej doby existovala viera, že 

modlitba za mŕtvych má hlboký zmysel. Katolícka 

cirkev od samého začiatku vnímala význam a potrebu 

modliť sa za mŕtvych a považovala ju za pomoc pri 

očiste následkov hriechov, ktoré spáchali, a preto aj 

katechizmus katolíckej cirkvi povzbudzuje ľudí, aby 

sa modlili za zosnulých.  

Od 1. – 8. novembra Cirkev prináša možnosť získať 

pre duše v očistci plnomocné odpustky, t.z. odpuste-

nie vín aj trestov. V každom dni môžeme pomôcť 

jednej duši v očistci. Predpokladom získania týchto 

milostí je: vzbudiť si úmysel získať odpustky, pristú-

piť k sviatosti zmierenia (sv. spoveď), vzbudiť si roz-

hodnutie viac nehrešiť (vylúčiť akúkoľvek pripúta-

nosť k hriechu), prijať Telo Kristovo (sv. prijímanie), 

pomodliť sa modlitbu za duše v očistci a modlitbu na 

úmysel Sv. Otca (napríklad Otče náš, Zdravas Mária, 

Sláva Otcu). 

Okrem tohto milostivého novembrového času máme 

pre duše zosnulých aj tzv. Gregoriánky. Gregorián-

ske sv. omše predstavujú tridsať po sebe idúcich sv. 

omší, slúžených denne za jednu zosnulú osobu. Túto 

formu modlitby za duše v očistci zaviedol v Cirkvi 

pápež - sv. Gregor Veľký. Ich história priamo súvisí 

s udalosťou v r. 590, keď bol opátom benediktínskeho 

kláštora.  

Konkrétne ju opísal vo svojom diele Dialógy:  

Jeden z mníchov, menom Justus, ochorel. Pri smrti sa 

priznal, že si vo svojej cele ukryl tri zlaté mince. Vo 

svetle pravidiel, ktorými sa riadil kláštor, spáchal 

veľký hriech, a preto Justus, na pokyn opáta, zomrel v 

osamelosti a nebol pochovaný medzi inými mníchmi, 

ale v neposvätenej zemi a spomenuté mince hodili do 

jeho hrobu. Avšak mesiac po jeho smrti začal Gregor 

„v duchu ľútosti nad svojím mŕtvym spolubratom roz-

jímať s hlbokým smútkom nad jeho smrťou a hľadal 

nejaké spôsoby, ktoré by mu pomohli.“ Preto dal po-

kyn predstavenému, aby odslúžil za tohto spolubrata 

tridsať po sebe idúcich sv. omší, každý deň bez preru-

šenia. Po odslúžení tridsiatej svätej omše sa Justus 

zjavil vo vízii svojmu vlastnému bratovi Kopiosuso-

vi (tiež mníchovi) a informoval ho, že bol práve prepustený z očistca. Kopiosus nevedel o slúžení sv. omší, ale 

o tomto zjavení povedal opátovi Gregovi, a ten  neskôr, ako pápež, zaviedol tradíciu slúženia týchto sv. omší. 

Tradícia sa najskôr stala známou v Ríme, no od 8.st. ju spoznali aj veriaci v Európe. „Gregoriánske sv. omše“ 

uznala Cirkev za zbožné a rozumné v r. 1967 (S. congr. Indulg. z 15. 3. Podmienky sa formulovali cez Apoštol-

skú stolicu a boli zaradené do Deklarácie Kongregácie pre klérus.) Zvyk Gregoriánskych sv. omší bol schvále-

ný Svätou stolicou „ako zbožná prax veriacich, založená na ich presvedčení a nie je v rozpore s učením Cir-

kvi“.  V súčasnosti ich z praktických dôvodov slúžia kňazi na dôchodku alebo kňazi v kontemplatívnych kláš-

toroch. Miestami, kde sa môžete obrátiť s prosbou o odslúženie týchto sv. omší je napr. opátstvo Jasov – rád 

Premonštrátov (info na: www.opatstvojasov.sk), Spoločnosť katolíckeho apoštolátu, Misijný sekretariát – pal-

lotíni v Bratislave (info na: www.pallotini.sk) alebo prostredníctvom kontaktu na Pápežské misijné diela (info 

na: www.misijnediela.sk) 

Zásady „Gregoriánok“  
1. jedny gregoriánske sv. omše môžu byť slúžené len 

za jednu osobu, nie za viac osôb (napr. nie za oboch   

zosnulých manželov, ale konkrétne za jedného). 

2. slávia sa  iba za zosnulých. 

3. mali by byť slávené presne tridsať dní,  

celkovo ide o tridsať sv. omší za jednu osobu. 

4. je nevyhnutné „neustále pokračovanie v slávení  

omší “, t.z. že tridsať po sebe nasledujúcich dní, ale je     

dôležité upozorniť na to, že ak existujú nepredvídané 

prekážky, napríklad choroba kňaza alebo potreba sláviť 

omšu v inom úmysle (napr. kvôli manželstvu alebo 

pohrebu) kontinuita sa neprerušuje a cyklus sa len  

posúva. V tomto bode je dôležité spomenúť aj fakt,  

že sv. omšu nie je vždy povinný odslúžiť ten istý kňaz, 

t.z. v nevyhnutných prípadoch si kňaz môže nájsť 

„zástupcu“. 

Je dôležité poznať históriu a milosti novembrových sviatkov, spoznávať príbehy svojej kultúry a náboženstva, 

budeme sa tak vedieť múdro rozhodnúť, ako vlastne a čo chceme sláviť v „dušičkovom čase“. 

 

zdroje: www.novezamky.dnes24.sk, www.bratislavskenoviny.sk, www.skolske.sk,www.slovenske -

zvyky.,webnode.sk www.eduworld.sk,www.oslovma.hu,www.apsida.sk www.turistika.cz, www.ludrova..sk 

www.doverujem-a-verim.sk, www.katolici.szm.com,www.mojakomunita.sk,www.modlitba.sk, 

www.wikiwand.com, www.sk.pinterest.com, www.instarix.org            9 
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                     PREDSTAVUJEME RELIKVIE...  

Obe sa stali obeťami vojny. Prvá zahynula počas 1.svet.vojny v Poľsku, druhá o pár rokov neskôr – počas 

2.svet.vojny na Slovensku. Zabili ich vojaci, hoci ani jedno z dievčat nepredstavovalo žiadnu hrozbu. Zomreli, 

lebo si chránili svoju čistotu, pred mužmi, ktorí ich chceli znásilniť. Mená vrahov nepoznáme, ale mená     

dievčat, ktoré sa stali nevinnými obeťami ich nezvládnutej zmyselnosti, sú dnes verejne uctievané. Ich sviatky 

slávime v cirkevnom kalendári takmer spoločne. Karolína slávi svoj sviatok v nebi 18. a Anka 20. novembra. 

Dnes sú obe blahoslavené a stali sa patrónkami mladých ľudí. Miesta, kde sa nachádzajú ich relikvie sú       

mládežníckymi centrami, v ktorých sa otvorene hovorí o hrdinstve, čistote, vernosti. Sú to strediská, kde sa 

mladí navzájom povzbudzujú k horlivému duchovnému životu a ku každodennej svätosti života. 

Obe dievčatá vyrastali v malých dedinkách, často sa modlili, chodievali na sv. omšu a najmä na sv. prijímanie. 

Viedli jednoduchý život, pomáhali rodičom v rôznych, najmä hospodárskych prácach. Radi sa modlili ruženec. 

Skromnosť, poslušnosť a modlitba v nich cybrili zrelé osobnosti, ktoré v rozhodujúcej chvíli svojho života  

dokázali zápasiť a zvíťaziť. A to je to, čo k nim dnes priťahuje nielen chlapcov aj dievčatá, ale aj mamy, tatov 

a kňazov. 

Bl.Karolína Kózkówna (alebo aj Kózka) sa narodila 2. augusta 1898 vo Wał-Rude pri Tarnó-

we v Poľsku v chudobnej roľníckej rodine ako štvrté 

z jedenástich detí. Okrem rodičov sa o jej duchovnú 

výchovu staral kňaz Ladislav Mendrala, vďaka ktoré-

mu sa začala aktívne zapájať do farnosti. Stala sa  

neoficiálnou katechétkou pre svojich súrodencov, ale 

aj pre deti z okolitých domov. Takisto sa starala         

o starých a chorých vo farnosti, pomáhala s vedením 

knižnice. V máji 1914 prijala sviatosť birmovania      

a o pol roka neskôr, 18. novembra 1914 ju napadol 

a zavraždil jeden ruský vojak-kozák. Jej telo našli až 

po 16 dňoch v priľahlých bažinách, kde sa ťažko  

zranená snažila zachrániť. Pochovali ju na cintoríne 

vo Wal-Rude. Jej hrdinské mučeníctvo si získalo  

veľký ohlas medzi ľuďmi a 18. júna 1916 jej pri    

kostole v Zabawe postavili pomník. Na mieste vraždy postavili kríž. V roku 1917 preniesli jej telesné          

pozostatky do hrobky vedľa farského kostola. Tu je možné požiadať o ich venovanie do farností či               

mládežníckych stredísk.  

Bl. Anka Kolesárová sa narodila o štrnásť rokov neskôr (14. júla 1928)  

v dedinke Vysoká nad Uhom, ktorá je vzdialená asi 230km juhovýchodne od Wał-

Rude. Tiež navonok akoby ničím výnimočné dievča, chodila do ľudovej školy, pomá-

hala v domácnosti a na gazdovstve. Keď mala desať rokov, zomrela jej mama, a tak sa  

Anka stala jedinou ženou v dome. Starší brat s otcom pracovali na poliach a ona sa 

starala o všetko potrebné. Ešte ako dieťa musela zastať prácu ženy: zamiesiť na chlieb, 

zabiť a ošklbať hus do polievky, podojiť kravu a z mlieka namútiť maslo. Domáce 

povinnosti jej síce nedovoľovali dokončiť si školu, ale nebránili jej modliť sa popri 

práci modlitbu svätého ruženca, zúčastňovať sa pobožností a pútí, pripraviť výzdobu 

do kostola, postarať sa o mladšie deti zo susedstva a budovať hlboké priateľstvá 

s rovesníčkami. Anka bola milá, obetavá, nesťažovala sa. Hľadela viac na potreby 

iných ako na seba. Bola vychovávaná  k skromnosti a mravnej čistote. Záver druhej 

svetovej vojny bol pre dedinu obzvlášť náročný. Dva mesiace prechádzal obcou front 

a v okolí sa strieľalo. V domoch sa ubytovali nemeckí vojaci a domáci sa schovávali v pivniciach. Večer 

22.novembra 1944 vošiel do pivnice u Kolesárovcov podgurážený ruský vojak z oslobodeneckej armády. Keď 

spoznal, že v tmavých šatách po nebohej matke sa chúli mladé dievča, chcel ju znásilniť. Anka sa mu aj na-

priek vyhrážkam, že ju zabije vytrhla a snažila sa utiecť. Vojak ju však dvomi ranami zo samopalu zastrelil 

v otcovej náruči. Anka zomrela so slovami: „Ježiš, Mária, Jozef“. Pochovali ju najskôr tajne bez kňaza. Cirkev-

ný pohreb sa konal až o pár dní, keď ustali boje. V deň pohrebu miestny kňaz zapísal do matriky k jej menu 

„obeť svätej čistoty“. Na jej náhrobnom kameni nájdeme dnes nápis:„Radšej smrť ako hriech.“ 

Obe dievčatá sa usilovali žiť jednoduchým svätým životom už od svojho detstva. Chránili si čisté srdce a to je 

základ, ktorý potrebujeme, aby sme raz mohli hľadieť na Boha. Ak teda chcete kráčať cestou morálnej 

a mravnej čistoty, zastavte sa v závere jesene v týchto dedinkách. 

dvoch odvážnych 16-ročných dievčat, ktoré sa vďaka čistote srdca dokázali 

správne rozhodnúť aj v okamihu smrti. 

  Karolíny Kózkówny a Anky Kolesárovej,  
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Príbeh relikviára bl. Anky Kolesárovej 
Hlavný relikviár bl. Anky Kolesárovej vytvoril, na žiadosť vdp. Pavla Hudáka, šperkár a zlatník Marek       

Husovský z Prešova. Je uložený vo       

farskom Kostole Sedembolestnej Panny 

Márie vo Vysokej nad Uhom. Relikviu si 

môžu veriaci uctiť súkromne, alebo počas 

spoločných duchovných programov.     

Okrem púte radosti, púte zrelosti a púte 

rodín sa tu každú tretiu sobotu v mesiaci sa 

koná pútnická sobota pre širšiu verejnosť. 

Program sa začína vždy o 15,00hod. 

Relikviár ponúka pútnikom umelecky pre-

pracovaný príbeh čistoty a svätosti Ankinej 

duše. Je vyrobený zo striebra a má tvar 

srdca, ktoré podľa autora symbolizuje   

obetu a lásku, po ktorej túži každé ľudské 

srdce. Pri tvorbe relikviára autor vychádzal 

z myšlienky: Vzácna perla vzišla 

z prijatého utrpenia zaobaleného láskou. 

V strede srdca je sklenená perla ako      

najvzácnejší poklad, ktorým je nebeské 

kráľovstvo. Anka toto nebeské kráľovstvo 

našla a stala sa jeho súčasťou, keď prijala 

utrpenie. Perla prepája utrpenie s láskou. 

Za perlou vo vnútri srdca sú umiestnené 

Ankine pozostatky. Cez priehľadnú      

sklenenú perlu je ich možné čiastočne   

vidieť. Ankino utrpenie znázorňuje horná 

časť srdca v podobe konárikov podobajú-

cich sa Kristovej tŕňovej korune. Dolná 

plná časť srdca vyjadruje zaobalenie Božou 

láskou tohto Ankinho utrpenia. Okolo perly 

je venček ako symbol čistoty. V hornej časti venčeka sú tri margarétky, ktoré znázorňujú mladosť a chuť žiť. 

V ich strede sú vsadené ďalšie Ankine relikvie, a to tri zrnká z jej ruženca, ktoré sa našli v hrobe. Tieto tri   

zrnká sa našli spojené. Je to veľká symbolika modlitby troch Zdravasov, ktoré sa od začiatku modlievajú vo 

Vysokej nad Uhom: za múdrosť v povolaní, za čistotu a za živú vieru. Margarétky majú spolu päťdesiattri  

lupienkov, ako je Zdravasov v ruženci. Relikviár je vsadený do kameňa – vápenca, ktorý bol nájdený v prírode 

ako súčasť vydutého morského dna. Tento kameň znázorňuje ulitu pre túto vzácnu perlu. Ulita zároveň      

predstavuje nebeský domov, z ktorého sme vzišli a s túžbou k nemu kráčame. 

Relikvie bl. Anky Kolesárovej na iných miestach 
Ďalší relikviár blahoslavenej Anny Kolesárovej je umiestnený na oltári sv. Jozefa v Katedrále v Košiciach. 

O trvalé relikvie bl. Anky už požiadali aj viaceré slovenské komunity, farnosti, preto jej relikvie nájdete aj 

v Bardejove, Beckove, u františkánov v Bratislave, v Gaboltove, Lendaku, Litave, v Trnavej Hore, Plaveckom 

Mikuláši, na cirkevných školách v Košiciach a v Prešove, v Provinciálnom dome Milosrdných sestier Svätého 

kríža vo farnosti Trnava – Tulipán. 

Za hranicami Slovenska 

Osobitný relikviár bl. Anky Kolesárovej (s časťou lebky) dostal začiatkom mája 2019 prostredníctvom Mons. 

Bernarda Bobera aj pápež František. Relikvie bl. Anky Kolesárovej sú tiež vo farnostiach v Kazachstane 

(Balkhash), v Lotyšsku (Pļaviņas), aj v benediktínskom opátstve sv. Michala archanjela vo Farnborough 

v Anglicku. 

Putovný misijný kríž 
11.januára 2019 sa začala cesta špeciálneho putovného misijného kríža s relikviami 27 svätcov východného 

bloku. Medzi nimi je aj relikvia bl. Anky Kolesárovej. Naša nebeská slovenská ´tínedžerka´ tak pozýva na 52. 

medzinárodný eucharistický kongres, ktorý sa uskutoční 13.-20.septembra 2020 v Budapešti. Snáď jej 

pozvanie osloví najmä mladých, „teen“ pútnikov. 

 

zdroje:www.zivotopisysvatych.sk,www.sk.wikipedia.org,www.annakolesarova.sk,www.vaticannews.va, 

www.sk.wikipedia.org,www.twitter.com          11 



„Kam na svatú Katarínu?“ alebo pútnický výlet z Handlovej do Kremnice 

Slovensko si odvážnu a múdru pannu – mučenicu sv. Katarínu Alexandrijskú, ktorá je patrónkou filozofov, 

teológov, učiteľov, väzňov, železničiarov, baníkov, obuvníkov a kolárov pripomína na známom pútnickom 

Kláštore sv. Kataríny pri Dechticiach, ale svetovo najznámejší kláštor svätej Kataríny sa nachádza v Egyp-

te. Ide o jeden z najstarších kontinuálne fungujúcich kresťanských kláštorov na svete a je významným          

pútnickým miestom. Bol založený v 6.st. byzantským cisárom Justiniánom I. 

Veľkým na úpätí vrchu Músá stotožňovaného s biblickým vrchom Sinaj (miesto, 

kde Mojžišov dostal od Boha desatoro).  Vrch Sinaj považujú za posvätné miesto 

židia, kresťania i moslimovia. Podľa tradície údajne stojí na mieste, kde bol po-

chovaný apoštol Jakub (aj Jakub st. alebo väčší; podľa jednej z legiend boli jeho 

ostatky prenesené z Jeruzalema na Sinaj). Pôvodne bol zasvätený Premeneniu 

Pána, v 9.st., potom ako získal relikvie sv. Kataríny (niektoré zdroje uvádzajú až 

10–11.st.) však zmenil patrocínium a je zasvätený sv. Kataríne Alexandrijskej, 

rímskej panne a mučenici. V r.869 sa spomína ako biskupské sídlo a od r.1575 

má status autokefálnej Pravoslávnej cirkvi vrchu Sinaj na čele s biskupom, ktorý 

je volený mníchmi a formálne podlieha gréckemu pravoslávnemu jeruzalemské-

mu patriarchovi. Mnísi v kláštore sa riadia regulou sv. Bazila Veľkého. 

Najstaršie stavby boli vybudované v r.548–565 na mieste staršieho kláštora  (z 3.

-4.st.). Z tohto obdobia pochádza bazilikálny trojloďový chrám s kaplnkami na 

stranách bočných lodí. Za sakristiou je kaplnka horiaceho kríka, nazývaná aj 

Kaplnka sv. Heleny, ktorú dala podľa legendy v r. 330 vybudovať byzantská 

cisárovná Helena a podľa kresťanskej tradície označuje miesto, kde sa Mojžišovi 

zjavil Boh. V chráme sa nachádza mozaiková výzdoba patriaca k najvýznamnejším dokladom ranokresťanské-

ho umenia, v apside je mozaika Premenenie Pána. Kláštor je opevnený mohutnou hradbou, ktorá bola         

reštaurovaná začiatkom 19st., ale z väčšej časti pochádza zo 6.st. Pôvodne slúžil aj ako pohraničná pevnosť 

chrániaca južnú časť Byzantskej ríše pred nájazdmi beduínov. Kláštorné budovy (refektár, knižnica, viaceré 

kaplnky, ubytovňa pre pútnikov) boli postupne vybudované v neskorších obdobiach a viackrát prestavané, ale 

kláštor si až do súčasnosti zachoval charakter kláštora-pevnosti z čias Justiniána I. Veľkého. 

Najstaršia existujúca knižnica na svete vlastní okolo 3 tis. rukopisov v rozličných jazykoch, napr. rukopisy  

Sinajské euchológium a Sinajský žaltár z 11.st. patriace k najstarším zachovaným staroslovienskym literárnym 

pamiatkam zapísaným v hlaholike (pozn. v 11.–14.st. žila v kláštore početná komunita slovanských mníchov). 

V knižnici bol objavený aj Sinajský kódex (jeden z najstarších, neúplných prekladov Biblie) zo 4.st., ktorý sa 

dnes nachádza v Britskom múzeu v Londýne. 

Kláštor uschováva aj jednu z najvýznamnejších zbierok ikon na svete (okolo 2 tis. ikon zo 6.– 20.st.), jej     

súčasťou sú aj najstaršie zachované ikony maľované technikou enkaustiky (6.st.), ako aj unikátne ikony          

zo 6.–7.st., ktoré sa podarilo zachrániť pred zničením v období ikonoklazmu (Kristus Pantokrator, 6.st.,     

pravdepodobne vytvorená v cisárskych dielňach v Konštantínopole). Celý komplex bol reštaurovaný                 

a  dobudovaný v 19.st., v 20.st. viackrát reštaurovaný. Od r. 2002 je zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva 

UNESCO.  

Navštíviť tento prekrásny kláštor môžete väčšinou v rámci putovania do Svätej zeme, ale relikvie sv. Kataríny 

Alexandrijskej nájdeme aj na Slovensku. Od r. 2009 sa nachádzajú v pútnickom pravoslávnom chráme   

Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Nižnej Rybnici. 

Na „katarínsky“ pútnický výlet sa, teraz už v teplej bunde, môžete vydať aj z Handlovej do Kremnice.          

Obe miesta majú jedinečné chrámy zasvätené práve tejto nezlomnej múdrej žene z Alexandrie. 

Gotický kostol v Handlovej je pýchou nielen malého stredoslovenského mes-

tečka, ale jeho veža s drevenou arkádovou ochodzou a šindľovou baňou             

(z r.1770) patrí k najkrajším svojho druhu na Slovensku. Kostolík bol postavený 

v stredoveku, v 14.st. Na začiatku 16.st. ho vážne poškodil mohutný požiar, na 

prelome 16.a 17.st. ho vypálili krymskí Tatári a v r.1945, počas druhej svetovej 

vojny, jeho loď zničil nepriateľský nálet Nemcov. Veža a presbytérium však 

zostali nepoškodené. Dnes je kostol obnovený a predstavuje najkrajšiu                

a najcennejšiu kultúrnu pamiatku v meste, z ktorého sa  pútnici vydajú východne 

po zelenej turistickej značke smerom na  Vysokú. V novembri sa už kamenisté 

chodníky môžu šmýkať, preto treba zvýšiť opatrnosť, dobre poslúžia aj paličky. 

Do sedla pod Vysokou cesta vedie po červenej turistickej značke, pokračuje cez 

obec Kunešov až na Kremnické bane. Kto je unavený, sa odtiaľto môže do 

Kremnice odviezť vlakom alebo autobusom.  

obraz sv. Kataríny na Sinaji 
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Zdatnejší pútnici pokračujú druhou časťou cesty (súčasť Barborskej pútnickej trasy), ktorá vedie cez slovenský 

stred Európy. Nachádza sa necelé 2km z Kremnických baní smerom na Krahule. Cesta vedie po asfalte a trošku 

do kopca. Je tu pokoj. Kostol sv. Jána Krstiteľa, pri ňom kapucínsky kláštor, 

neďaleko aj prameň Európa, hore na kopci dvojkríž. Miesto, ktoré rozhodne 

stojí aspoň za krátke zastavenie sa. Následne sa pokračuje červenou značkou 

(asfaltovou cestou) až na Krahule. V miestnej krčmičke dobre padne teplý 

čaj alebo grog. Cesta vedie už lesom po modrej a následne žltej značke do 

Kremnice. Celodenná trasa v dĺžke cca 22km privedie pútnikov do centra 

Kremnice, kde sa ako ústredná stavba a dominanta Mestského hradného 

komplexu vypína asi najkrajší slovenský Kostol sv. Kataríny Alexandrij-

skej. Je to dvojloďová neskorogotická stavba s mohutnou a vysokou vežou. 

Opevnený je dvojitým gotickým hradným múrom s bránou a troma baštami. 

Na južnej strane opevnenia sa dodnes zachovali zvyšky starej radnice.   

Hradný kostol plnil funkciu hlavného farského kostola až do konca 14.st.    

V kostole sa okrem jedinečných náboženských predmetov a sôch nachádza 

jeden z najkvalitnejších organov na Slovensku a často sa tu konajú organové 

koncerty. V súčasnosti kostol vlastní Národná banka Slovenska Múzeum 

mincí a medailí v Kremnici, sv. omša sa tu slúži iba v nedeľu o 18,30hod. 

Vstup do kostola mimo sv. omše je možný len prostredníctvom platby vstup-

ného. Kremnica ponúka dostatok možností ubytovania sa či už na privátoch alebo v penziónoch. Mestečko má 

celkom dobré dopravné spojenie a je ideálne práve na rodinný víkendový relax. 

Sv. Katarína bola žena šľachtického pôvodu, ktorá v sile Ducha Svätého verejne vystúpila proti verejnému uc-

tievaniu modiel v Alexandrii (Egypt). Miestodržiteľ Maxencius predvolal veľké zhromaždenie učencov, aby 

vyvrátili jej výklad viery a Božieho zákona. Keď jej nedokázali oponovať, dal ich zabiť a Katarínu uväznil. Jej 

svedectvo vo väzení obrátilo na kresťanskú vieru mnohých vojakov a dokonca i manželku samotného Maxen-

cia. Nahnevaný vladár ich dal všetkých zabiť a Katarínu mučil bičovaním, hladom, na kolese vybitom klincami 

a nakoniec ju sťal. 

Putovanie so sv. Katarínou sa môže stať „predadventnou“ cestou prehĺbenia si viery a lepšieho pochopenia 

Božích právd. Ako jej chrám na Sinaji ukrýva klenoty kresťanskej tradície, môže sa aj prostredníctvom tejto 

púte, v srdci pútnika ukryť poklad viery v Toho, ktorému sv. Katarína zasvätila celý život. 

Na Slovensku nájdeme okolo 60 kostolov zasvätených sv. Kataríne Alexandrijskej. Medzi tie vzácnejšie patrí 

kostol v Čakajovciach, ktorý, ako sa zistilo, v sebe skrýva románsku históriu a neogotický kostol v Dolnom 

Kubíne, neďaleko ktorého sa nachádza aj studnička s prameňom sv. Kataríny. Zaujímavým miesto úcty sv. 

Kataríny je mestečko Kysak, v ktorom sa nachádzajú až dva kostoly zasvätené tejto panne – mučenici. Ďalšie 

kostoly sú napr. v Badíne, Banskej Štiavnici, Dechticiach, Doľanoch, Hertíku, Hornej Porube, Konskej,     

Kvačanoch, Lomničke, Lozorne, Pribyline, Rohove, Rokycanoch, Rosine, Sasinkove, Sáse, Smolníku,       

Spišskom Hrušove, Štefanove, Tarnove, Topoľčiankach aj vo Veľkej Lomnici či Vyšnej Šebastovej.           

Peknú kaplnku sv. Kataríny nájdete aj v centre Bratislavy – na Michalskej ulici, kde sa každý pondelok 

o 17,30hod. konajú modlitby so spevmi Taizé. 

Zdroje: 

www.vypadni.sk,www.farnosthandlova.sk,www.sk.wikipedia.org,www.kremnica.fara.sk,www.howlingpixel.com

wwwpamiatkaroka.spp.sk,www.uzivaj.si,archív Dom Pútnika Trnava                                                   Kremnica 

Kostol sv. Jána Krstiteľa, stred Európy 



GENIUS LOCI... Múry okolo nás (o kostolíku v Zolnej) 

Bol to pekný pohľad na pekný kostolík. Zaujal už 

z diaľky. Vybehla som cestičkou a so zdvihnutou 

hlavou podrobovala jeho múry dôkladnému    

prieskumu. Svrbeli ma dlane túžiac po ešte     

dôkladnejšom. Gesto dôvery, ktorým som        

častovala kostolíky, keď ma oslovili takto na prvý 

pohľad, narazilo na iné múry. Obranný múrik 

strážiaci svojho posvätného zverenca prekazil 

moje snahy o dotyk a pozdravenie. Smutne           

i žiadostivo zároveň som si premeriavala mreže 

vo vstupnej bráničke. Kde však nepustia mreže, 

otvára príležitosť šťastie. 

Vďaka ochote jednej milej pani sa mi toho dňa 

dostalo možnosti uspokojiť svoju túžbu a potrebu. 

Cítiť silu múrov kostola, ba dokonca preniknúť  i do tajov, ktoré strážili rovnako ako múrik ich samotné.         

O pár minút som sedela na lúke povyše kostolíka, stále strhnutá dianím a atmosférou. Srdce mi divoko bilo      

nadšením, radosťou aj výstupom na toto moje vyvýšené útočisko. Takto s dôverou a intimitou dotyku prijatý, 

sa mi zdal kostolík ešte pôsobivejší. Ale zarovno s mojím pohľadom, aj moje myšlienky sa znenazdajky začali 

obracať na múrik, ktorý ešte pred krátkym časom tak schladil moju túžbu a radosť. 

Rovnaký múrik, akých som už videla neúrekom. Kamenie či tehly hatajúce priamu cestu, prístup, dosah           

k vzácnej, posvätnej sile kostolíka, čo strežili. Páčili sa mi. Dávali miestu nádych dôležitosti a dôstojnosti.  

Neraz som premýšľala, čo všetko znamenali pre ľudí v časoch, keď sa stavali, i v tých nasledujúcich. Ochranu, 

azyl. Nepreniknuteľnosť. Múr ochrany. Bytostnejšie než pre chtivosť nadšenca s fotoaparátom okolo krku.  

Čerpajúc silu a nádej z modlitby v Božej ochrane pre dušu, znásobenú silou muriva pre strach a úzkosť       

ľudskosti. Cítila som rešpekt a úctu. 

Čo však dnes, čo znamenajú pre mňa, ak odhliadnem od prvotnej rozčarovanosti z prekážky v chtivosti       

poznávať históriu zaznamenanú v stáročných kronikách múrov kostolov? Vnímam v nich viac než dokreslenie 

scenérie? Týmto smerom sa moje myšlienky ešte neuberali. Teraz sa však v tomto prúde priam rinuli. 

Nespúšťala som oči z kostolíka a múru. Dve súčasti jednej stavebnice. Samé o sebe by mohli existovať, ale 

neboli by tým, čím sú spolu. Pozvoľna som prestala uvažovať o múre ako o kameni. Spomenula som si na moje 

počiatky objavovania viery. Akoby som aj ja celý život postávala pred akýmsi múrom, stenou, cez ktorú som 

nemohla vidieť, čo sa skrýva za námahou a snahou vedúcou k jej prekonaniu. 

Hoci mi to v tej dobe tápania, vnútorných bojov, rozpráv a neistôt rozhodne tak nepripadalo, dnes viem, že 

práve tento boj bol obrovským darom. Darom slobodného rozhodnutia, snahy a obety. Bolo by omnoho      

jednoduchšie, keby som nemusela cez tento múr nepoznania takto zložito preliezať. Prekonávať pády a strach. 

Nikdy by som však nebola stretla ľudí, ktorí mi neváhali podať ruku, pomáhali držať sa kameňov a dodávali 

odvahu, keď som sa bála padnúť, aj pokračovať vo výstupe. Keby mi bol niekto len tak otvoril bráničku, isto 

by som s nadšením vbehla dnu a preveľmi sa tešila. V návale nadšenia, rovnako ako dnes, keď sa vo dverách 

zjavila tá milá pani a pustila nás dnu. Geniálne, rýchle riešenie. Bez námahy. Koľko by mi však trvala táto  

radosť? Isto, tešila som sa a teším sa aj dnes, keď si pozerám fotografie alebo píšem tieto riadky. Ale táto    

radosť bola akoby ohraničená. Jej sila bola viazaná na istý daný okamih. Prijatá. Nedala som do nej nič zo  

seba. Iba som prešla otvorenou bránkou. 

Ľahká cesta. A takej dajú ľudia možno až príliš často prednosť. Načo sa driapať, riskovať odreniny, obetovať 

seba a svoj čas, keď sú i brány, ktoré nám otvoria bez pričinenia. Koľko však trvá takto získaná radosť?        

Pár hodín, deň či pár minút pri spomienke? 

Dnes som vďačná za každú kvapku potu, za každé zaváhanie. Aj keď ani dnes nemám vyhraté.                    

Stále prekonávam rôzne múry - bolestí, smútku, sklamania, túžob i snov. Ale viem, že tieto múry stojí za to         

prekonávať. Skrývajú rovnakú krásu, ktorej leskom je naša snaha uzrieť ju. Netreba hneď zanevrieť a hľadať 

ľahšiu cestu. Veď keby sme sa boli aj my vzdali, hneď ako sme z cesty zbadali múrik, nikdy by sme netušili, čo 

všetko skrýva a ponúka úžasný kostolík v Zolnej. A to by bolo viac než škoda. 

                                                                                                                                             Alexie 

www.putnickemiesta.sk/asociacia-putnickych-organizacii/archiv-putnickych-listov  
Autori textu: Mária Prekopová, Alexandra Podolinská 


