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 Ubehol mesiac od našej farskej púte na známe pútnické 

miesta na Morave. A tak chcem v krátkosti zhrnúť túto našu púť. 

Začala 10. júla ráno o 5,00 hod. na zástavke v Dedinkách, kde bol zrast 

všetkých účastníkov púte, aj tých, ktorých priviezol autobus s vodičom 

zo Spišskej Novej Vsi. Pred sebou sme mali okolo 400 km cesty do 

cieľovej zastávky, ktorým bol Svatý Hostín. Ešte skôr, ako sme 

prišli na naše miesto sme sa cestou zastavili na Turzovke, známom 

pútnickom mieste, kde sme so zatajeným dychom a zrýchlenou 

tepovou frekvenciou a určite aj modlitbami o ktorých nikto 

nevedelobdivovali šoférske umenie p. vodiča, ktorý nás 

autobusom vyviezol až na vrch Živčákovej hory, kde sme si prezreli 

miesto pôvodného zjavenia, ktoré mal p. Lašút. Na tom mieste sme sa 

spoločne pomodlili a po krátkej prestávke sme sa vrátili naspäť, 

a prezreli sme si nádherný Boží stánok Panny Márie Matky Cirkvi. 

Po nastúpení do autobusu a pomalom schádzaní z vrchu hory Živčákovej nás v miestnom penzióne Mária čakal 

obed, ktorým sme sa posilnili a doplnili spálené kalórie s predchádzajúcej adrenalínovej jazdy. Cestou 

k autobusu nás na krátku chvíľu skropil príjemný dážď. Z pod hory Živčákovej nás čakala cesta už len na Svatý 

Hostín, kde sme dorazili okolo 16,30 hod., hoci s problémami, ale k tým sa v tomto príspevku nechcem vracať 

. Po príchode do pútnických domov sme sa ubytovali a spoločne sa stretli o 17,30 hod. v bazilike 

Nanebovzatia Panny Márie pri slávení sv. omše. Po večeri a trošku náročnom dni sme sa uložili na nočný 

odpočinok. Ráno sme už nedočkavo čakali na raňajky, po ktorých sme sa autobusom presunuli na ďalšie 

pútnické miesto na Svatý Kopeček, kde nás čakala prehliadka nádhernej baziliky Božej Matky v barokovom 

štýle a po nej sv. omša. Nebýva zvykom pri pútnických zájazdoch navštíviť napr. zoologickú záhradu, túto 

výnimku som urobil, keďže sa spomínaná záhrada nachádza v blízkosti pútnického miesta. Po výbornom obede 

v reštaurácii Archa, kde sme si pochutnali na kačke s červenou kapustou a knedlíkami sme si išli pozrieť Božie 

stvorenia, niektorí peši, niektorí na pristavených vláčikoch. Unavení, ale s úsmevom na tvári sme sa vo 

večerných hodinách vrátili na ubytovanie, kde nás čakala večera, ktorú sme už po výbornom obede „nasilu 

tlačili“ do naplnených žalúdkov . Aby sme na chvíľku zabudli na ľudské ťažkosti, niektorí využili možnosť 

pozerať futbalový zápas z MS, ostatní (väčšina ) sme sa presunuli do kaplnky na večerné chvály, kde sme 

oslavovali Boha spevom, modlitbou, s vďakou za všetko. Pookriatí na duši po hodinke sme sa rozišli do svojich 

izieb na nočný odpočinok. Na tretí deň našej púte nás po raňajkách čakal odchod autobusom na známe pútnické 

miesto Velehrad. Po veľmi peknej prehliadke mariánskej baziliky sme sa zúčastnili sv. omše, po ktorej 

smerovali naše kroky na blízkej reštaurácie na obed. Posilnení, občerstvení na tele nás čakala prehliadka 

podzemia baziliky, kde sme si mohli prezrieť v zúžených priestoroch rôzne artefakty, ktoré sa našli pri 

vykopávkach. Mnohí, ak nie všetci sme chceli v podzemí vidieť „zlatú ružu“ o ktorej nám pred tým rozprávala 

milá sprievodkyňa. Túto „zlatú ružu“ daruje Svätý Otec pre nejakú výnimočnosť miesta alebo kostola. Je pre 

mňa trošku zvláštne, že táto „zlatá ruža“ sa nenachádza v bazilike na nejakom výnimočnom mieste, ale asi je na 

to zvláštny dôvod, prečo je uložená v podzemí baziliky. Po prehliadke sme si mohli na chvíľku oddýchnuť, či 

už v cukrárni pri kávičke a koláčiku alebo pri nákupe náboženských 

predmetov v karmelitánskej predajni. Večer sme sa presunuli 

autobusom na Svatý Hostín. Po večeri sme sa zúčastnili Krížovej cesty 

v areáli pútnického miesta a unavení s peknými zážitkami z dnešného 

dňa sme sa odobrali na nočný odpočinok. V piatok ráno po raňajkách, 

nachystaní a pobalení sme sa vybrali naspäť domov. Cestou sme sa 

zastavili ešte na jednom mieste, ktoré je na Slovensku veľmi dobre 

známe Rajecká Lesná – pohyblivý betlehem. Skôr ako sme si ho mohli 

pozrieť, v bazilike Narodenia Panny Márie sme slávili sv. omšu, pred 



ktorou nás veľmi láskavo privítal a prihovoril sa k nám miestny pán farár Ján Rusnák, pochádzajúci zo Spišskej 

diecézy. Ako je dôležitý duchovný pokrm pre dušu, tak je dôležitý telesný pokrm pre telo, takže sme sa všetci 

spoločne vydali na náš posledný obed počas púte. Zdraví, plní zážitkov sme sa vo večerných hodinách šťastne 

vrátili domov. Ďakujem Pánu Bohu za tieto dni, za všetko, čo sme spolu prežili. Nech Pán žehná všetkých, ktorí 

ste sa tejto púte zúčastnili a nech vás Božia Matka sprevádza a ochraňuje.  

pán farár 


