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Kostol Ducha Svätého v  Babíne 

Sme tu pred Tebou, Duch Svätý: zišli sme sa v Tvojom mene. Ty si náš pravý radca. Príď k nám,                        
stoj pri nás, vstúp do našich sŕdc. Pouč nás, kam máme ísť a ukáž nám cestu, po ktorej treba kráčať.                
Nedovoľ, aby sme my, slabí a hriešni, spôsobili neporiadok. Nech nás nezvedie nevedomosť. Daj nám dar 
rozlišovania, nech nie sme zaujatí kvôli predsudkom a falošným ľudským ohľadom. Veď nás k jednote,             
aby sme nezišli z cesty pravdy a spravodlivosti, ale napredovali na púti do večného života. O to prosíme 
Teba, ktorý pôsobíš vo všetkých časoch a na všetkých miestach, v spoločenstve s Otcom i Synom, na veky 
vekov. Amen 
 

modlitba Adsumus sa v dejinách používala na konciloch, synodách a iných cirkevných zhromaždeniach                         

po stáročia. Pripisuje sa sv. Izidorovi zo Sevilly (560 – 636).                                                    zdroj: www.synoda.abuba.sk 

Babín je obec ležiaca na úpätí Oravskej Magury v okrese Námestovo. Jej dejiny sú úzko zviazané 
s oravsko-bytčianskou vetvou rodiny Turzovcov. Názov obce a pomenovania viacerých lokalít             
jej bezprostredného okolia poukazujú na existenciu staršieho slovanského osídlenia, ktoré sa               
nachádzalo na jej mieste alebo v blízkom okolí. Obyvatelia pôvodne v obci nemali vlastný kostol.  



Preto  prekračovali pohorie Magury a navštevovali kostol v Sedliackej Dubovej až do čias,                
keď v Lokci vznikla prvá farnosť Bielej Oravy. Keďže Lokčania si postavili nový kostol,                       
starý drevený predali Babínčanom. Bola to neskorogotická celodrevená stavba z konca 16. st.            
Babínčania kostol rozobrali a previezli do svojej obce, znovu postavili. 30. septembra 1666 bol 
kostol v Babíne vysvätený evanjelickým superintendentom Joachimom Kalinkom, keďže vtedy 
bola obec evanjelická. Po prevzatí kostola katolíkmi bol v r. 1784 z rozhodnutia spišskej diecézy 
zasvätený  Svätému Duchu. V r. 1794  si obyvatelia obce drevený kostol  rozšírili a v decembri 
1923  posvätili nový zvon, ktorý nechali zhotoviť z milodarov veriacich. Starý drevený kostol             
slúžil Babínčnom 264 rokov. S postupným zvyšovaním počtu obyvateľov sa drevený kostol stal 
malým. Preto sa rozhodli postaviť si nový, väčší, kamenný. Ďalším dôvodom boli aj dva ničivé 
požiare, ktoré v r. 1923 a 1934 zdevastovali väčšinu zrubových domov i hospodárskych objektov   
v obci. V starom drevenom kostole sa naposledy slúžila sv. omša 4. mája 1930. Do konca mája 
potom starý kostol rozobrali a drevo predali jednotlivcom, či už  na stavbu, alebo na kúrenie.  
Hneď po rozobraní starého kostola začali Babínčania stavať nový. Projekt kostola vypracoval             
významný slovenský architekt Michal Milan Harminc. 1. júna 1930 bol vtedajším hruštínskym 
farárom Františkom Nadaškayom posvätený základný kameň a v septembri 1930 bol hotový tiež 
vrcholový kríž. Do základného kameňa i do kríža vložili Babínčania pamätné listiny. So stavbou 
spočiatku rýchlo napredovali. Obci však vznikli nečakané problémy s financiami, preto sa v lete          
r. 1931 obrátili s prosbou o podporu dostavby kostola na kanceláriu prezidenta v Prahe.                              
Či prezident Babínčanom nejako pomohol, to sa v kronike neuvádza. Napokon sa babínskym                
farníkom, aj napriek finančným ťažkostiam, podarilo kamenný kostol dostavať.  15. júla 1933 bol 
kostol vysvätený. Do jeho interiéru z dreveného kostola premiestnili niekoľko oltárnych                     
fragmentov (najmä obrazy a  sochy svätcov), krížovú cestu, kazateľnicu, krstiteľnicu, procesiový 
kríž a niektoré liturgické predmety. Redukovaný hlavný oltár sa v novom kostole stal bočným            
oltárom sv. Petra a Pavla. Pôvodný oltárny obraz Zoslania Ducha Svätého nahradil obraz sv. Petra 
a Pavla s datovaním 1728. Z viacerých drevených sôch svätcov, svätíc a  anjelov, ktoré tvorili            
súčasť bohatej výzdoby pôvodných oltárov, sa zachovali len dve postavy neznámych svätcov. 
Dnes sú umiestnené na konzolách v  predsieni kostola ako samostatné voľné sochy. Ďalšia socha 
z  pôvodného oltára - sv. Stanislav Kostka, z  rovnakej dielne - sa stala súčasťou bočného oltára 
Premenenia Pána, ktorý je v  súčasnosti situovaný v bočnej kaplnke nového kostola. V 60. rokoch 
začali uvažovať Babínčania aj o zriadení vlastnej farnosti, čo sa im podarilo až po dostavaní                
farskej budovy v 90. rokoch. V r. 2009 sa v kostole realizovala jeho obnova. Kostol bol pokrytý 
novou strechou, nanovo vymaľovaný a do interiéru bolo nainštalované nové zariadenie – obetný 
stôl, ambona a krstiteľnica podľa návrhu architekta Štefana Hatalu. Obnovený kostol posvätil             
na sviatok Zoslania Svätého Ducha 24. mája 2009 spišský biskup Mons. František Tondra.                     
Z kostola v Babíne sa dá uskutočniť aj  pekná pešia púť (cca 15 km, viac variantov)                         
do mariánskeho pútnického miesta Zákamenné, kde sa nachádza dvojvežový                                  
Kostol Nanebovzatia Panny Márie. Dedinka je rodiskom viacerých významných slovenských 
osobností, medzi nimi aj biskupa Jána Vojtaššáka. Ide o najľudnatejšiu oravskú obec, ktorá bola 
založená na sviatok sv. Jakuba - 28. júla 1615. V úvode trasy, v hone Stodolisko, na hranici              
chotárov obcí Vasiľov a Vaňovka, stojí kamenná kaplnka Sedembolestnej Panny Márie,                
pri ktorej sa začali konávať sv. omše s procesiou. Okolie kaplnky je pre obyvateľov susedných  
obcí miestom na turistickú vychádzku aj príjemné posedenie. Ďalší odpočinok ponúka dedinka 
Krušetnica, v ktorej katastri je aj turistická rozhľadňa (na fotografii dolu). 
zdroje: www.farnostbabin.sk, Spravodajca Babína, noviny občanov Babína, jún 2011, www.vasilovocu.sk, www.mapy.dennikn.sk,    
www.sk.wikipedia.org,  www.vypadni.sk, www.slovenskycestovatel.sk 

mapa trasy 

Babín 



        úvodník 

Rozlišovanie a rozhodovanie. Čierno-biely svet neexistuje.                   
Ani situácie, v ktorých sa ocitáme nie sú vždy jednoznačné.              
Niektoré rozhodnutia robíme v bolesti, iné v rýchlosti.               
Správnosť či chybovosť niektorých ukáže až s odstupom  času 
„ovocie“ našich rozhodnutí. Pred pár rokmi stáli žena a muž pred 
rozhodnutím či pokračovať v tehotenstve aj napriek tomu, že im 
lekári povedali, že ich dieťa, keď sa narodí, bude žiť len 10 minút. 
Odborníci navrhli potrat. Rozhodovanie v bolesti, strachu,               
zodpovednosti, úcte k životu a vo viere v Boha. Narodil sa chlapec. 
Žije. Zdravý. Lekársky omyl. Božia milosť. Dostal meno Ján.          

Príbeh, povedali by sme, s najlepším, šťastným koncom. Čo však, keby sa lekári nezmýlili alebo 
by sa dieťa narodilo postihnuté, s hendikepom? Čo potom? Je zdravie a 100% zdravotný stav                
jedinou cestou k šťastiu? Na začiatku mesiaca sa mihla na internete správa o tom, že prvá                   
archeologicky podložená amputácia sa uskutočnila pred 31 000 rokmi. Dieťaťu amputovali časť 
nohy. Prežilo do dospelosti. Život má - zdá sa - vždy zmysel.             
Život aj s hendikepom či postihnutím, s obmedzenými možnosťami 
nemusí byť neúplný či nešťastný. Je iba iný. Rovnako ako život            
slobodnej či vydatej ženy, otca rodiny alebo rehoľníka.                    
Šťastie nespočíva v stave. A rozhodnutia môže determinovať nielen 
naše poznanie či skúsenosť. Veľmi silný príklad ponúkla                           
Chiara Corbella Petrillo, ktorá povedala: „Narodili sme sa                 
a už nikdy nezomrieme.“ Svoje zásadne životné rozhodnutia oprela 
o Nekonečno, Večnosť, Boha. Jej rakovinou zastretý telesný zrak 
sa stal obrazom našej ľudskej „slepoty“, obmedzenosti. Jej duša                 
sa stala jasnozrivou. V putovaní máme veľmi peknú myšlienku: 
„Cesta bez prekážok určite nikam nevedie!“ V Písme: „Usilujte sa 

vojsť tesnou bránou.“ Udalosti, ktoré nás formujú nemusia byť iba    
príjemné, ľahké, jednoduché. Rast cez skúšky formuje nášho ducha, 
stávame sa zrelšími. Takto, cez životnú skúšku prijatia svojej dcérky 
Terezky - dieťaťa s Downovým syndrómom, dozrievala aj Daniela 
Palková. Svoje boje, nádeje, radosti aj bolesť, obavy, strach a zranenia 
opísala  v dvoch knižkách Zázrak na vlásku a Poštopkané srdcom.  
Písala ich na začiatku 90. rokov 20.st., kedy sa ešte verejne nehovorilo 
o deťoch s mentálnym či kombinovaným postihnutím. Vo svete síce 
už existovalo hnutie Viera a Svetlo, ale u nás bolo ešte len                          
v plienkach. Rodičia, ponechaní viac-menej sami na seba,                                
si hľadali vlastné vhodné riešenia. Postupne sa rozvíjal aj systém             
odbornej pomoci, ktorý dovtedy ponúkal prevažne ústavnú                       
starostlivosť. Pojem INAK OBDAROVANÍ sa začal pomaly,                 
pomaličky objavovať a dnes ho už bežne používame. Najmä                   

v súvislosti s ľuďmi s mentálnym postihnutím, ale nemusia to byť iba oni. V skúškach totiž nielen 
strácame, ale predovšetkým dostávame. Sme inak obdarovaní...a to je ten - už nie čierno-biely,              
ale veľmi farebný svet. Svet, v ktorom je možné za všetkým hľadať čosi dobré...svet,                          

kde s ťažkým údelom prichádza aj radosť. Toto spoznal aj            
Enrico Petrillo (manžel Chiary): „Jednou z charakteristík            
milosti je, že sa nachádza iba v prítomnosti. V Zdravase sa 
modlíme: „Teraz i v hodinu smrti našej.“ To sú jediné                   
momenty nášho života, kedy stretneme Boha. Práve to nás             
naučil náš príbeh. Cez naše deti, cez bolesť. Mali sme na výber: 
žiť v prítomnosti alebo sa zblázniť. Diabol nás vždy pokúša 
budúcnosťou alebo minulosťou. Hovorí nám klamstvá ako 
napr.: „Nikdy v živote nezvládnem žiť ako vdovec.“                        
A nakoniec sa to v podstate dá zvládnuť. Niežeby ma to ako 

vdovca nebolelo. Mám takú istú bolesť ako všetci vdovci na svete. Boh nám nedáva ťažší kríž než 
môžeme uniesť, pretože by nás zničil. A tak, ak ťa Boh prosí o niečo, je to preto, lebo s Ním to      

Chiara zomrela 13.6. 2012 

Daniela Palková a Terezka 

Enrico Petrillo 



        Na cestách ... zjednotení v apoštoláte modlitby 

Cieľom synody nie je produkovať dokumenty, ale „dať vypučať snom,                                
vzbudiť proroctvá a videnia, dať rozkvitnúť  nádejam, podnietiť dôveru, obviazať rany, 
previazať vzťahy, vzbudiť úsvit nádeje, učiť sa jeden od druhého  a vytvoriť pozitívne  
vnímanie, ktoré osvieti mysle, zahreje srdcia, navráti silu rukám.“                

                                                                                                                                                                                                       pápež František 

Svetová sieť modlitby Svätého Otca, známa ako „Apoštolát 
modlitby“ šírením pravidelných mesačných úmyslov                
zjednocuje veriacich v účasti na apoštoláte celej Cirkvi                  
obetovaní  osobnej modlitby, práce, radostí i utrpení               
každého dňa v spojení s Kristovou  eucharistickou obetou.  
 

Modlitba obetovania dňa: 
Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň a svoje modlitby,      
práce, radosti aj utrpenia v spojení s tvojím Synom Ježišom 
Kristom, ktorý sa ti stále obetuje vo svätej omši za spásu sveta. 
Nech ma Duch Svätý vedie a nech mi dá silu svedčiť o tvojej  
láske. S Pannou Máriou, Matkou nášho Pána  a Matkou Cirkvi, 
prosím za úmysly Svätého Otca a našich biskupov na tento           
mesiac: 
 

 

Evanjelizačný úmysel: Modlime sa, aby všetky krajiny sveta vo svojom              
právnom poriadku zrušili trest smrti, ktorý je útokom na ľudskú dôstojnosť.  
 

Úmysel našich biskupov: Aby sme na príhovor Sedembolestnej Panny Márie 
dokázali aj učiť v škole aj nasledovať v živote jej príklad pokory 
a podriadenosti Božej vôli.  

 

zdroje: www.svetkrestanstva.postoj.sk,  www.campostrini.it 

môžeš dokázať. Najskôr nám zomrelo prvé dieťa, potom druhé. No spolu s bolesťou v našich                
srdciach sme prežívali aj radosť. Nazvali sme ju zvláštna radosť. Bol to pre nás podobný zážitok 
ako pre sv. Františka. Radosť sa nachádza tam, kde by racionálne nemala byť. A tak nadobúdaš 
skúsenosť, že tvojim učiteľom je Pán. On ťa učí dôverovať mu, že chce tvoje dobro a namiesto 
toho, aby si videl zlého Otca, povieš: „Pane, ty si Bohom, ktorý len obdarúva!“ Ty si dal život             
mojim deťom, nič si mi nevzal. Dal si život Chiare a daroval si mi ju na desať rokov.                          
Sme to vlastne my, ktorí si niekedy robíme ilúzie, že nám niečo patrí. Opakom lásky je                       
vlastníctvo, preto sa chcem zmocniť niektorých vecí. Chceli by sme, aby boli večné podľa našich 
predstáv. Oni sú večné, avšak inak - tak ako to chce Otec. Práve preto zomrela Chiara šťastná, lebo 
vždy zostala v tomto vzťahu s Otcom. Vždy! Náš život sa nežije s „keby“, ale s „áno“. Často sa 
sťažujeme na hlúposti, napr.: Môj otec mi už odmalička hovoril, že som hlúpy, že som nikdy                
nemal prácu, ktorú viem robiť...atď. Keby som mal to alebo ono...urobil toto...To, čo želám ľuďom 
je: Začnite od Vášho príbehu! Boh Vás čaká vo chvíľach Vášho života, kde ste mu povedali 
„keby“ namiesto „áno“. Tam ho stretnete. Práve tam, kde cítite protirečenie alebo rozpor. Tam, 
kde sú veci, ktoré nechápete:„Keby som len nebol sirotou...“Dobre, ale si ňou! Povedz Bohu áno!“ 

zdroje: ww.youtube.com, www.zurnalist2008.wordpress.com 



        Putovanie k Svätému Krížu 

September je v pútnickom kalendári predovšetkým spájaný s púťami k Panne Márii, lebo v ňom 
máme až tri mariánske sviatky. Významným septembrovým sviatkom je však aj sviatok Povýšenia 
sv. Kríža. Je dávnou tradíciou, že v tento deň putujú veriaci ku krížom, na kalvárie, ku kaplnkám 
i do kostolov zasvätených tomuto titulu. Na Slovensku máme 106 kostolov Povýšenia  sv. Kríža. 
Najviac - až 24 - sa ich nachádza v Prešovskom kraji.  A čo vy? Radi sa zastavíte pri kríži? Máte 
svoje obľúbené kríže vonku v prírode? Páčia sa Vám kríže vedľa ciest? Povýšenie sv. Kríža                
je  titul, ktorý ako svedok ešte aj dnes vypovedá o príbehu najväčšej lásky, obety a milosrdenstva... 

Malým slovenským unikátom je obec 
Košolná, v ktorej sa nachádzajú hneď dva 
kostoly s  týmto zasvätením vedľa seba.          
Dedina s bohatou históriou leží na pravom 
brehu úrodnej nivy riečky Parná asi 12 km 
severozápadne od Trnavy. Prvá písomná 
zmienka o obci je z r. 1296. Po 13. st. sa 
história obce spája s hradom Červený      
kameň a jeho majiteľmi najmä rodmi 
Fuggerovcov a Pálfyovcov V 1. pol. 16. st. 
Košolnú dosídlili habáni z moravského 
Podivína a chorvátski osadníci. Potomkom 
habánov je aj národný umelec, keramikár 
Ignás Bizmayer, ktorý sa v obci narodil. 
Košolnú postihli v minulosti aj rôzne nešťastia. V r. 1663 obec napadli, vyplienili a zapálili Turci, 
46 obyvateľov zavraždili a odvliekli do otroctva. Druhá pohroma súvisela s epidémiou cholery            
v r. 1831 a vyžiadala si veľa životov. Obyvatelia sa zaoberali prevažne poľnohospodárstvom,              
habáni džbankárstvom, ženy začiatkom 20. st. paličkovaním čipky. Dominantou obce je kostol         
Povýšenia  sv. Kríža.  Je to jednoloďová baroková stavba z r. 1732. Kostol má v pôdoryse tvar  
obdĺžnika s polygonálnym lunetovým uzáverom presbytéria a plochým stropom. Predstavaná veža 
je v dolnej časti hranolovitá, no v jednej štvrtine sa v pôdoryse mení na osemuholník. Je ukončená 
ihlancovou strechou na vrchole s makovicou a krížom. Strecha je zaujímavá tým, že nemá žiadnu 
krytinu. Je iba murovaná. Interiér kostola zdobí barokový oltár so stĺpovou architektúrou a v strede 
s obrazom Povýšenia sv. Kríža. Po stranách sú sochy sv. Jána Nepomuckého a sv. Ondreja. Kostol 
v Košolnej dal postaviť miestny roľník Andrej Štrbík, o čom dodnes svedčí nápis nad oltárom:        
I HONOREM EXALTATATES S: CRUCIS EX VOTO CURAVIT DNUS: ANDREAS STRBIK. 
ANO 1732. RENO 1803. Svojou veľkosťou kostol vyhovoval potrebám veriacich pomerne dlho, 
ale neskôr sa obyvatelia do chrámu už nezmestili. Tak padlo rozhodnutie postaviť nový chrám,             
v tesnom susedstve kostola. Autorom - architektom aj projektantom bol architekt Gabriel Zajíček. 
Spoluautorom interiéru zasa akademický sochár Dušan Králik. Na výstavbu nového kostola                  
sa robili zbierky a obyvatelia prispeli aj dobrovoľníckou prácou, Vežu k novej modernej                        
chrámovej lodi ale nepostavili, slúži tá pôvodná a v nej aj zvon, zvolávajúci na bohoslužby.                
Aj nový kostol získal zasvätenie rovnaké ako starý kostol. 25. novembra 2007 ho požehnal                  

trnavský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Sokol. 
Okrem oboch kostolov nájdeme v obci aj novú krížovú 
cestu, ktorú si obyvatelia postavili na obecnom pozemku 
popri ceste v r. 2014 - 2018. Ďalší kostol Povýšenia      
sv. Kríža nájdeme v obci Dvorníky. Ide o barokovo - 
klasicistický kostol postavený v r. 1788 na mieste            
staršieho sakrálneho objektu, spomínaného v r. 1559. Je 
to jednoloďový pozdĺžny priestor s oválnym ukončením 
presbytéria, pristavanou sakristiou  a do západnej fasády 
vstavanou vežou. Loď je zaklenutá pruskými klenbami  
s medziklenbovými pásmi na vstavaných pilieroch. 
Hlavný oltár a dva bočné oltáre sú novoklasicistické        
z konca 19. st. Interiér zdobí  aj neskororokoková                 
kazateľnica z konca 18. st. a krížová cesta z r.1867.        

Košolná 

Dvorníky 
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Ď A K U J E M E! 

Považany sú ďalšou zo starobylých obcí, 
ktoré sa písomne spomínajú už v 13. st. 
Súčasná obec vznikla v r. 1960 zlúčením 
troch obcí Mošovce, Svätý Kríž a Vieska. 
Vo Svätom kríži sa narodil Alexander  
Rudnay – významný katolícky kňaz,              
kardinál a národný dejateľ. Farský kostol 
Povýšenia svätého Kríža bol postavený              
v r. 1830 v obci Svätý Kríž na mieste               
staršieho kostola, ktorý v polovici 13. st. 
postavili pravdepodobne nemeckí križiaci 
a zanikol v dobe reformácie. Súčasný kostol je trojloďová empírová stavba s polkruhovým                
ukončením presbytéria a predstavanou vežou. Kostol vznikol s významným prispením kardinála 
Alexandra Rudnaya. Zariadenie kostola pochádza z doby jeho výstavby. V kostole je zaujímavá 
výmaľba od F. Baslera z r. 1859. Veža je členená kordónovými rímsami a slepými arkádami, 
ukončená je ochodzou a atypickou barokovou helmicou.  Súčasťou kostola je aj krypta, v ktorej 
boli pochovávaní iba členovia rodiny Rudnayovej.  Krásny kostol Povýšenia sv. Kríža nájdeme          
aj v obci Križovany nad Dudváhom. Je národnou kultúrnou pamiatkou vyhlásenou v r. 1963.  
Jeho najstaršou časťou je románska rotunda tvorená valcovou loďou a podkovovitou apsidou.               
V minulosti bol jej súčasťou aj cintorín, na ktorom sa pochovávalo do r. 1775. V r. 1760 - 1780 
rotundu začlenili do nového barokového kostola ako jeho presbytérium tak, že vybúrali murivo             
na západnej strane. Z pôvodnej svätyne sa tak stala sakristia. Po zakomponovaní do nového              
kostola sa rotunda stala jeho bočnou kaplnkou. Ďalšia obec s dávnou históriou je obec Pusté Sady, 
ktorá sa v 14. st. spomína ako dedina kráľovských trubačov. Patrila k hradnému panstvu v Šintave. 
Neskôr sa stala zemianskou obcou a neskôr patrila k majetkom Ostrihomskej kapituly. Historické 
pramene hovoria aj o prítomnosti fary a kostola, ktoré však zanikli počas reformácie. Odvtedy bola 
obec iba filiálkou niektorej inej farnosti. Vlastný kostol Povýšenia sv. Kríža si veriaci postavili              
v r. 1970. V r. 2008 prešiel kostol rozsiahlou rekonštrukciou a v r. 2009 bol vysvätený                         
trnavským arcibiskupom Mons. Róbertom Bezákom.  

zdroje: www.turistika.cz, www.pamiatkynaslovensku.sk, www.konzervativnyweb.sk, www.youtube.sk, www.dvorniky.sk, 
www.povazany.fara.sk, www.vitajtevtrnave.sk, www.obecpustesady.sk, www.apsida.sk 

interiér chrámu, Považany 

   Križovany nad Dudváhom  a  interiér kostola v Pustých Sadoch 



HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ       
LAICKÝCH HNUTÍ  V KATOLÍCKEJ CIRKVI 

Hnutie Viera a Svetlo vzniklo v r. 1971 v Lurdoch.                             
Jeho zakladateľom je Jean Vanier. Na Slovensko prišlo v r. 1988 
a prvotnú myšlienku hnutia priniesli Danka Kočicová a Marta 
Švarcbacherová. V súčasnosti existuje osem oficiálne zriadených 
spoločenstiev. Sú v Košiciach, Nitre, Bratislave, Trnave,                   
Nových Zámkoch, Žiline, Pezinku a v Piešťanoch.                           
Nové - formujúce sa spoločenstvo -  je v Ružomberku.                      

Medzi najstaršie spoločenstvá patrí trnavské - Spoločenstvo Panny Márie Trnavskej.                       
Vzniklo 22.9.1990 a do Trnavy sa dostalo prostredníctvom pani Vierky Bausovej a jej dcéry               
Marušky a pani Majky Vyhničkovej a jej syna Paľka, ktorí chodievali na stretká do Bratislavy.              
Po nadviazaní kontaktu so špeciálnou pedagogičkou Oľgou Radvániovou založili spoločenstvo              
aj v Trnave. Najskôr sa stretávali u Radvániovcov v byte na Halenárskej ulici, kde ich v čase                  
najväčšieho rozkvetu bývalo až do 100 ľudí. V tom čase trnavské spoločenstvo sprevádzal kňaz - 
Boris Travenec, ktorý vtedy slúžil na Myjave a do Trnavy dochádzal každý mesiac                       
na stretnutia. Po ňom členov hnutia duchovne sprevádzal P. František Šatura SJ. Keď po ťažkej 
nehode, zostal pripútaný na lôžko, prebrali duchovnú štafetu trnavskí bratia františkáni, najmä              
br. Cyril Brázda OFM. Členovia spoločenstiev sa pravidelne stretávajú vždy v 1. sobotu v mesiaci. 
Zúčastnia sa na sv. omši v Bazilike sv. Mikuláša a potom už nasleduje spoločný duchovný                
program, pri ktorom františkánom aktívne pomáha aj sestra Marianna Bartošová, OSU.                     
S jej pomocou sa tvoria rôzne pantomímy, do ktorých sa všetci veľmi radi zapájajú.                                
Hlavným zmyslom stretnutia  však je vzájomné spoločenstvo. Sme tu jeden pre druhého a ako sa       
v jednej vierosvetláckej piesni spieva - sme pre seba navzájom darom. Hnutie Viera a Svetlo                
sa zakladá na presvedčení, že každý človek s mentálnym postihnutím je plnohodnotnou osobou 
so všetkými právami ľudskej bytosti: predovšetkým právom byť milovaným, uznávaným 
a rešpektovaným pre seba samého, má mať právo voľby a právo na potrebnú pomoc pre rast              
vo všetkých oblastiach ducha i tela. Okrem pravidelných mesačných stretnutí hnutie organizuje            

aj viaceré akcie počas roka: v januári ples, v máji víkendové stretnutie na chate Katimavik alebo 
v októbri duchovné cvičenia v Piešťanoch. Samozrejmosťou je aj spoločná letná dovolenka.               
Tento čas je pre všetkých veľkým Božím darom, je to čas Jeho milosrdenstva. V hnutí je dôležitá 
vzájomná prepojenosť a jednota. Vytvára sa medzi ľuďmi s mentálnym postihnutím                                
(inak obdarovaní) – rodičmi a súrodencami – priateľmi– duchovnými. V srdci všetkých                       
spoločenstiev hnutia sú ľudia s viac alebo menej závažným mentálnym postihnutím v rôznom            
veku: deti, dospievajúci, alebo dospelí. Hnutie Viera a Svetlo je tiež presvedčené, že Boh rovnako 
miluje každého človeka, zdravého či postihnutého a Ježiš v ňom žije, aj keď to dotyčný človek 
ťažko môže vyjadriť. Každý, aj ten najviac postihnutý, je povolaný prehlbovať svoj život                  
k Ježišovi, prijímať všetko duchovné bohatstvo svojej cirkvi, sviatosti, liturgickú tradíciu, atď...             
Je povolaný byť prameňom milosti a pokoja pre celé spoločenstvo, ale aj pre cirkev a pre ľudstvo. 
V hnutí sa formuje aj vzájomná pomoc a podpora pre rodičov. Cez spoločenstvo si môžu lepšie 
uvedomovať vnútornú krásu ich detí. Mnohí z nich sa potom stávajú zdrojom sily a pomoci pre 
iných rodičov, ktorí sú deptaní svojim utrpením a každodennými ťažkosťami. Súrodenci ľudí         

v kláštore u bratov františkánov 



Z osobného svedectva p. Juraja Gódányho, vedúceho Spoločenstva Panny Márie Trnavskej: 
„S naším hnutím som sa stretol ešte počas môjho štúdia na vysokej škole na pedagogickej fakulte 
univerzity Komenského – odbor špeciálna pedagogika. Síce som tento odbor študoval,                          
ale do r. 2011 som nemal veľkú skúsenosť s inak obdarovanými. Cez jednu známu som sa dostal 
do hnutia, konkrétne do Bratislavského spoločenstva. Možno poznáte ten pocit, keď niekde prídete 
a hneď sa k Vám všetci zbehnú, zaujímajú sa, pýtajú sa a Vám sa zdá, akoby ste všetkých poznali 
už „roky“ a patríte k nim, hoci ste tam len pár desiatok minút. Tak takto to bolo aj so mnou,                 
tá veľká radosť, tá láska ktorá vyžarovala z inak obdarovaných sa dotýkali môjho srdca.                       
Nášmu hnutiu vďačím aj za moju manželku, ktorá navštevovala Trnavské spoločenstvo.                       
Dnes sme obaja vedúci Trnavského spoločenstva a neľutujem ani sekundu, čo strávim v našom 
hnutí: či už sú to spoločné stretnutia, veľké akcie alebo aj môj súkromný čas, ktorý venujem              
inak obdarovaným mimo stretiek; na prechádzkach či v kine. Som tu a vždy aj budem, aby som  
našim inak obdarovaným urobil radosť, obohatil ich život. Oni so svojou jednoduchosťou,                  
skromnosťou zase obohacujú môj život, a tak môžeme spoločne kráčať k Nášmu Bohu. 

s mentálnym postihnutím sú povolaní uvedomiť si,                       
že človek s postihnutím môže byť zdrojom života a jednoty.                           
Ak tento človek narúša ich život, môže ho tiež premieňať            
a skrášľovať. Do spoločenstiev prichádzajú aj mnohí                   
sympatizanti a priatelia. Spoznávajú, že existuje aj iný svet, 
než svet súťaženia, peňazí a materiálnych potešení:                      
tí, ktorí sú slabí a zanedbávaní ich pozývajú do sveta,               
ktorý počúva, do sveta nehy, vernosti a dôvery.                        
Kňazi, rehoľníci nie sú priamo zodpovední za život tohto 
laického hnutia. Vystupujú v úlohe Dobrého pastiera.                 
Ich prítomnosť v spoločenstvách je veľkým darom.                
Pomáhajú prehlbovať život v Kristovi,  prijímať všetko             
duchovné bohatstvo cirkvi skrze modlitbu, Eucharistiu,             
alebo slávenie iných náboženských tradícií. Aj súčasné               
synodálne témy rezonujú v spoločenstvách, ktoré si kladú 
otázky: Prečo do hnutia nepribúdajú noví členovia?                  
Ide o zvykovosť? Je pre mladé rodiny s mentálne                
postihnutým dieťaťom ťažké otvoriť sa? Je pre starších               
členov už náročné počúvať? Otvoriť sa čomusi novému?           
Počúvanie a slávenie sú prirodzenou súčasťou stretnutí..           
Pre inak obdarovaných je dôležité, že ich niekto počúva, 
prejaví im blízkosť. Rovnako prirodzené je spoločne chváliť 
Boha za dar života či už v modlitbe alebo na sv. omši. 

text napísali a fotografie poskytli: Juraj a Lucia Gódányoví vedúci spoločenstva Panny Márie Trnavskej v Trnave  
zdroje: www.vieraasvetlo.sk 

...čo je svetu bláznivé, to si vyvolil Boh,                

aby zahanbil múdrych, a čo je svetu slabé,        

vyvolil si Boh, aby zahanbil silných...                

(1 Kor 1,27) 

Logo hnutia Viera a Svetlo, ktoré vytvoril 
mentálne postihnutý Meb. Bol maliarom. 
Vytvoril toto dielo pri príležitosti prvej 
púte do Lourdes v r. 1971 po tom, ako mu 
prečítali Chartu prvej púte hnutia.                
Urobil niečo veľmi jednoduché. Loďku,            
na ktorú umiestnil malé postavičky.               
Dal ich tam dvanásť. Ježiš musel spať          
kdesi vo vnútri loďky. Slnko a oblaky.                       
Pozn.: Meb nevedel počítať. 
 

Jeho myšlienka: Sme v loďke, napredujeme 
spoločne. Niekedy je more rozbúrené,           
niekedy má rovnú hladinu, niekedy treba 
veslovať, niekedy vietor fúka do plachiet... 
Meb toto všetko pochopil. 

"Oblaky sa otvorili a tvoje svetlo, Pane, prišlo až k nám"... 



   K Sedembolestnej aj koncom septembra - P O Z B A 
Aj keď sviatok Sedembolestnej Panny Márie nemá svoj pôvod na slovenskom území, predsa však 
má svoje mimoriadne miesto v dejinách Slovákov. Silná mariánska úcta, ktorá tvorila súčasť             
cyrilometodského dedičstva Slovákov v spojení so symbolickými siedmymi bolesťami                      
Panny Márie, v ktorých nachádzali počas dlhých stáročí útechu v ich národnom, náboženskom             
a sociálnom útlaku vytvárali silné predpoklady, aby sa úcta k Sedembolestnej stala symbolom      
Slovákov, ktorí ju oddávna považovali za svoju hlavnú patrónku. Na žiadosť slovenských                   
biskupov pápež Pius XI. dekrétom Celebre apud Slovachiae gentem z 22. apríla 1927 dovolil             
používať invokáciu po litániách „Oroduj za nás Matka Sedembolestná“, čím potvrdil tradíciu             
Slovákov uctievať Pannu Máriu Sedembolestnú za svoju patrónku. Ľud sa k Sedembolestnej           
Matke utiekal v ťažkých časoch o čom svedčia mnohé mariánske piesne a modlitby, pútnické 
miesta, početné sochy, oltáre, kaplnky a kostoly zasvätené Božej Matke. Jedno z nich je aj                 
pútnické miesto Studnička Pozba. Nazýva sa aj Svätá studnička (Szentkút) a nájdete ju                  
v nádhernom prostredí tvoreného trojuholníkom obcí Pozba, Bardoňovo a Dedinka.                          
Pútnické miesto je zasvätené Sedembolestnej Panne Márii. Od mája do konca októbra sa tu                 
pravidelne každú nedeľu slúži svätá omša o 11.00 hod. a v zimnom období vždy v prvú nedeľu           
v mesiaci o 11.00 hod. Na jar sa tu koná tradičná Motoristická púť s posvätením motoriek.              
Studnička patrí do farnosti Beša. Lokalita v okolí Pozbianského lesa bola už oddávna obľúbeným 
miestom, kde sa v minulosti pre odpočinok radi zastavovali veriaci, ktorí chodievali na cirkevnú 
púť do paulínskeho kláštora na Máriačaláde (Mariánska Čeľaď). Takto bol pútnikmi objavený  
prameň, ktorý - ako sa zakrátko ukázalo - mal zázračné uzdravujúce účinky, najmä na očné              
choroby a slepotu. Stará legenda vraví, že v 18. st. boli blízko Studničky pasienky, na ktoré sa      
chodili k prameňu umývať pastieri. Často pozorovali bielu holubicu, ktorá sa v prameni kúpavala. 
Jeden pastier mal slepú dcéru a raz, keď sa tam kúpala holubica, poumýval aj dcére oči a vrátil sa 
jej zrak. Táto správa sa veľmi rýchlo rozšírila medzi veriacimi. A keď bol neskôr kláštor                  
v Máriačaláde poškodený úderom blesku, začali sa v Studničke organizovať cirkevné púte.                
Sv. omše sa tu konali v maďarskom aj slovenskom jazyku, vždy v pokoji a v súlade. Maďarské 
omše sa konávali na vyvýšenom mieste pri kríži, slovenské zasa dolu v údolí. Ďalšia legenda             
hovorí, že v údolí rástla stará hruška, pri ktorej sa konala slovenská pobožnosť. Raz počas omše sa 
isté choré dievča zo Strekova zadívalo na hrušku a v jej konároch uvidelo pannu Máriu. Krátko na 
to sa dievča uzdravilo... Neskôr, na mieste starej hrušky postavili kaplnku a z dreva hrušky rezbár 
zhotovil sošku Sedembolestnej Panny Márie, Pietu. Socha je zhotovená z jedného kusa dreva a je 
svojim spôsobom jedinečná, lebo Mária na nej nesedí ako na iných zobrazeniach, ale kľačí                    
na jednej nohe. V r. 1841 bola v blízkosti prameňa postavená prvá kaplnka, ktorá vydržala                  
až do r. 1885, kedy sa rozpadla. Prvá svätá omša sa v Studničke uskutočnila v r. 1869 na žiadosť 
veriacej z Tekovských Lužian, ktorá sa vďaka uzdravujúcemu prameňu vyliečila z ťažkej očnej 
choroby. Vďaka horlivosti vtedajšieho bešianskeho farára Jozefa Hariša bola kaplnka v r. 1914 
nanovo postavená a zasvätená Sedembolestnej Panne Márii. Je to menšia stavba s rovným                  
uzáverom, mierne rozšírenou loďou a do hlavnej fasády čiastočne vstavanou vežou. Jednoduché 
fasády členia okná s polkruhovým zakončením. V interiéri zaklenutom korýtkovou klenbou                   
je neogotický oltár so sochami Ježišovho Božského Najsvätejšieho Srdca a Nepoškvrnenej Panny 
Márie, socha sv. Františka a drevený procesiový 
kríž. V r. 1926 bola z milodarov pútnikov                 
postavená druhá kaplnka, ktorá bola zasvätená 
Panne Márii. Je to jednoloďová stavba                     
s polygonálnym uzáverom, štítovým hlavným 
priečelím a so vstavanou vežičkou. Fasády členia 
výrazne neogotické lomené okná v šambránach. 
Loď je zaklenutá lunetovou klenbou. V interiéri je 
neogotický oltár z čias stavby kaplnky, na ktorom 
chýbajú sochy a tabuľky vďakyvzdania.                   
V posledných rokoch bolo toto pútnické miesto 
výrazne obnovené a pribudla aj nová krížová cesta 

a terasy s lavicami pre pútnikov. zdroje: www.studnickapozba.sk, www.blog.sme.sk 

http://studnickapozba.sk/
https://blog.sme.sk/jozefjavurek/cestovanie/studnicka


Ponúkame celoročné putovanie do chrámov s patrocíniom Svätej rodiny.  
Môžete sa vybrať na cestu podobne ako Sv. rodina, prežiť pekný deň,  

spoznať seba, pekné miesta i zaujímavé kostoly. 
myšlienka na púť(z encykliky): 

                       

PÚŤ SO SV.RODINOU:   v   K O Š I C I A C H 
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A M O R I S   L A E T I T I A 

 

Rodina vždy musí byť aj miestom,  
o ktorom každý, komu sa v živote podarí spraviť niečo dobré vie,  

že to tam s ním oslávia.  

zvonička neďaleko obce Stožok 

Mestská časť Košice - Dargovských hrdi-
nov je jednou z 22 mestských častí Košíc. 
Je situovaná na kopci známom ako Furča, 
čo je tiež ľudový názov tejto mestskej     
časti. Žije v nej okolo 30 tisíc obyvateľov, 
veľká väčšina z nich v sídliskovej                   
zástavbe. Výstavba sídliska Dargovských 
hrdinov sa začala v r. 1976.  Samostatná 
farnosť v tejto časti Košíc bola zriadená 
v r. 1992 a keďže tu bolo veľa mladých 
rodín, dostala názov farnosť sv. Rodiny. 
Veriaci z tejto farnosti začali uvažovať aj 
nad stavbou vlastného kostola. A tak na 
jar v r.  2001 bola vyhlásená súťaž            
na projekt kostola Sv. Rodiny s farským 
pastoračným centrom. Súťaže sa zúčastnili 

štyria architekti. Vybraný bol projekt, ktorý predložil Ing. arch. Marián Sitarčík. S výstavbou           
kostola sa začalo 2. mája 2002. Nový kostol vyrástol na podloží skeletu rozostavaných                          
poschodových garáží, ktorý po odkúpení prispôsobili polkruhovému tvaru novostavby s kapacitou 
800 osôb. Veľmi ťažko bolo hľadať nejaký symbolizujúci tvar kostola, keďže celá stavba bola               
určená pôvodným skeletom. Napriek tomu sa  podarilo zladiť liturgické a pastoračné požiadavky      
s architektonickým výrazom. Vedľa kostola vyrástla aj novostavba farskej budovy a pastoračného 
centra. Nový, ešte nedokončený kostol sa začal užívať slávnosťou polnočnej sv. omše                        
24. decembra 2005. Napokon celé dielo slávnostne posvätil Mons. Alojz Tkáč, košický arcibiskup
- metropolita 3. mája 2007. Pri tejto príležitosti požehnal aj priestory farskej budovy. Srdcom 
a dominantou kostola je oltárny priestor. Samotný oltár – najposvätnejšie miesto v kostole -                 
je zložený zo symbolických dvanástich kameňov, ktoré sú z jednej strany preseknuté a znázorňujú 
prebodnutý Kristov bok. Nad oltárom je zavesený veľký kríž s ukrižovaným Kristom.                         
Oltárny priestor  stavia Kríž a Kristovu Obetu priamo do centra liturgie. Je to nádherný symbol 
kristocentrizmu, ktorý umocňuje silu tejto liturgie. Postavenie celebranta dolu, pod Kristom                 
na kríži, vyjadruje podriadenosť kňaza Kristovi, večnému Veľkňazovi Novej zmluvy.                           
Rodinná púť s deťmi sa dá spojiť aj s prechádzkou, bicyklovaním či korčuľovaním                                
vo furčianskom lesoparku. V Košiciach sa nachádza najväčšia slovenská ZOO (tretia najväčšia             
v Európe), spolu s populárnym Dinoparkom. Neďaleko je aj bobová dráha. Pre milovníkov vedy                    
a techniky je otvorená kreatívna fabrika Steel Park. Medzi obľúbené atrakcie patrí Lanový park 
Tarzania, Detská historická železnica, chata Hrešná, ktorá je domovom koňa - norika muránskeho. 

zdroj: www.kosice.korzar.sme.sk, www.dennikn.sk, www.svrodina.sk, Karol Dučák: Kristocentrizmus svätej omše 

http://www.kosice.korzar.sme.sk
https://svrodina.sk/o-farnosti/

