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Kostol Zoslania Ducha Svätého v  Uhrovci 

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 

Obec Uhrovec sa nachádza v severnej 
časti západného Slovenska.  Leží v údolí 
Radiše na rozhraní Nitrianskej                    
pahorkatiny a Strážovských vrchov pod 
Jankovým vŕškom neďaleko okresného 
mesta Bánovce nad Bebravou.                     
Obec  vznikla  v období na rozhraní             
11. a 12. st. Prvá zmienka o obci                  
pochádza z r. 1258. Do tohto obdobia sa 
zároveň datuje výstavba Uhroveckého 
hradu. Obec neskôr prerástla                       
do remeselného mestečka patriaceho 
panstvu Zayovcov, ktorí sídlili spočiatku 
na hrade Uhrovec, neskôr v kaštieli          
priamo v obci. V r. 1815 sa v dome pod 
týmto kaštieľom narodil Ľudovít Štúr       
a v r. 1921 sa v tom istom dome narodil 
Alexander Dubček. Farnosť v Uhrovci 

sa spomína už v r. 1260 a zahrnutá je aj v zozname pápežských desiatkov z r. 1332-1337.                  
Existovala však podľa všetkého už koncom 12. st. Románsky kostol stál v obci ešte na začiatku   
19. st. a podľa kanonických vizitácií mal byť podobný kostolu v neďalekej Kšinnej. Na základe 
toho možno usudzovať, že šlo o jednoloďovú, bezvežovú stavbu s polkruhovo ukončenou apsidou. 
Okolo sa nachádzal cintorín obohnaný múrom. V areáli stála aj zvonica. Vizitácia z r. 1806 hovorí 
o zlom stave objektu, ktorý bol následne zbúraný a na jeho mieste postavili v r. 1816 -17 súčasný 
klasicistický kostol. Jeho stavbu tvorí centrálne poňaté jednolodie s rovným uzáverom presbytéria, 
po oboch stranách pristavanými priestormi sakristie a oratória a so vstavanou vežou do štítového 
priečelia. Hlavný priestor lode je zaklenutý českou plackou na spôsob plochej kupoly. Na západnej 
strane je vstavaný organový chór. Veža je zastrešená zvonovitou strechou. Dominantou kostola         
je klasicistický hlavný oltár. Je tvorený plochou pilastrovou architektúrou, zakončenou                       
segmentovým štítom a s obrazom Zoslania Ducha svätého. Kazateľnica zdobená na parapete               
rozetami je klasicistická z r. 1817.  V kostole sa nachádza aj klasicistická krstiteľnica zo začiatku 
19. st. Nad vchodom do krypty je zamurovaný renesančný epitaf z predošlého kostola.                                 
Vo veži sa nachádzajú dva cenné zvony - gotický zvon z r. 1511 a renesančný zvon z r. 1653.         

zdroje: www.apsida.sk, www.pamiatkynaslovensku.sk 

https://apsida.sk/c/1697/uhrovec
http://www.pamiatkynaslovensku.sk


       Na cestách ... zjednotení v apoštoláte modlitby 
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 (november): Modlime sa za trpiace deti, najmä za deti bez domova,              
za siroty, za obete vojen, aby mali istotu, že sa im dostane vzdelania, a aby mohli zažiť               
rodinnú lásku.  
Evanjelizačný úmysel (december): Modlime sa, aby neziskové dobrovoľnícke organizácie,             

ktoré pomáhajú ľuďom, mali dostatok pracovníkov nadšených pre spoločné 
dobro a neúnavných v hľadaní nových možností spolupráce na medzinárod-
nej úrovni.  
 
 

Úmysel našich biskupov (november): Aby mladí dokázali byť opravdivými 
Kristovými svedkami.  
Úmysel našich biskupov (december): Aby narodenie Spasiteľa prinieslo svetlo 
do našich rodín a spoločnosti.  

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

Hrad Uhrovec má svoje čaro aj v zime. (zdroj:www.soda.o2.sk) 



        úvodník 

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 

Cesta zmierenia. Táto oblasť síce nefiguruje ako samostatná téma 
súčasnej synody, ale v podstate sa ňou všetko začína. V samotných 
dejinách spásy sa Kristus vydáva na cestu, aby zmieril svet                  
s Otcom. Synoda nás volá kráčať spolu, pričom naším prvotným 
krokom sa stáva zmierenie. Ekumenizmus. Aká široká téma,              
koľko pohľadom ponúka, vedieme o ňom spletité debaty.                      
V Betleheme sa zrkadlí odpoveď. Traja mudrci či králi - inoverci - 
nie Židia, prišli ku Kristovi sledujúc hviezdu. Boh im poslal                
znamenie, ktorému porozumeli. Putovaním prišli k nemu, klaňali 
sa mu, odovzdali dary a inou cestou sa vrátili do svojej krajiny.    

Kráčať spolu a predsa každý „vo svojej krajine“, či náboženstve. Kráčať k Bohu „inou“ cestou              
a predsa ho stretnúť. Boh nepotrebuje  meniť „naše krajiny“, náboženstvá, v ktorých vyrastáme, 
pretože to, čo on mení je naša cesta! Mení spôsob nášho uvažovania, mení náš pohľad, mení nás 
samých. Zjednocuje nás práve tým, že sa nám dáva poznať - On Nemenný - Stále ten istý - Včera 
aj Dnes - Alfa i Omega - Počiatok i Koniec. Prechádza dejinami a hovorí: „Ja som svetlo! Ja som 
Cesta, Pravda i Život!“ My kresťania často uvažujeme o skutočnosti, že raz bude jeden ovčinec          
a jeden pastier. Ale či to znamená, že všetky ovce v stáde budú rovnaké? Budú pochádzať               
z jedného rodu? V r. 1915 sa vo Švajčiarsku protestantským manželom, pastorovi Charlesovi 
Schützovi a Amélie Marsauchovej, narodilo najmladšie, deviate dieťa.Dali mu meno Roger Louis. 
V r. 1931 prekonal ťažkú tuberkulózu a v r. 1936 začal študovať teológiu v Lausanne,                       
neskôr v Štrasburgu. V r. 1939 sa stal predstaveným miestneho študentského spolku, kde zaviedol 
pravidelné stretávanie, rozhovory a rozjímania v ústraní. 20. augusta 1940 prišiel po prvýkrát            
do dedinky Taizé v Burgundsku, kde neskôr založil komunitu Taizé. Tu si kúpil starý dom                  
a pomáhal politickým utečencom, najmä Židom. O dva roky neskôr musel  kvôli práci Taizé                    
opustiť a dva roky žil v Ženeve, kde sa k nemu pripojili prví traja bratia. V r. 1944 sa                           
so spoločníkmi vrátil do Taizé. V r. 1949 zložili sľuby prví siedmi bratia a brat Roger v tom             
istom roku na odporúčanie kardinála Gerliera odišiel na audienciu k pápežovi Piovi XII.                  
Od r. 1951 so svojimi spoločníkmi chodil na miesta veľkej  chudoby, alebo rozkolov: po prevrate  
v Čile, počas a po páde komunizmu v Prahe, počas vojny v Libanone, v Kalkate, Afrike, Bulharsku, 
Poľsku, vo Východnom Nemecku. V r. 1953 predstavil knihu Pravidlá Taizé, v ktorej predložil         
základy komunity. V r. 1958 sa stretol s pápežom Jánom XXIII., po tomto stretnutí sa stretával         
s pápežmi minimálne raz ročne. V r. 1960 po prvýkrát pozval na trojdňové stretnutie katolíckych 
biskupov a protestantských pastorov. Bolo to prvé stretnutie tohto druhu od 16. st. V r. 1962 bol 
pozvaný ako pozorovateľ na Druhý vatikánsky koncil. V r. 1976 navštívila Taizé sv. Matka Tereza            
z Kalkaty. V r. 1981 navštívil Prahu. Súkromne sa stretol s kardinálom Františkom Tomáškom, 
pastorom Alfrédom Kocábom a tajne s biskupom Karlom Otčenáškom. V r. 1988 prišiel tajne             
do ČSSR. V r. 1985 prednášal generálnemu tajomníkovi OSN Javierovi Pérezovi de Cuéllar            
návrhy mladých: ako OSN môže budovať dôveru medzi národmi. V r. 1986 prišiel do komunity          
v Taizé pápež sv. Ján Pavol II. Brat Roger ńaposledy verejne hovoril v r. 2004 v Lisabone             
na XXV. Európskom stretnutí mladých. 16. augusta 2005 bol počas večernej modlitby v Taizé,                         
v prítomnosti asi 2500 modliacich sa mladých ľudí, dobodaný na smrť. Zavraždila ho Luminiţa 
Roxandra Solcan, 36-ročná duševne narušená Rumunka.  

Brat Roger Schütz bol celosvetovo uznávanou autoritou v ekumenickom hnutí. V súčasnej 
dobe má spoločenstvo asi 100 bratov, tak katolíckej cirkvi, ako aj rôznych evanjelických           
cirkví z viac ako 30-tich národov. Komunita z Taizé sa venuje praktickému ekumenizmu  
hlavne medzi mladými kresťanmi. Vznikol tu nový spôsob spolužitia ľudí rôznych vyznaní.  
Do Taizé, každý rok, putujú státisíce mladých ľudí z celej Európy. Za svoje „dielo zmierenia“ 

dostal br. Roger okrem iného Templetonovu cenu (1974), Cenu Karola Veľkého (1989),            
Cenu UNESCO za výchovu k mieru (1988), mierovú Cenu „Friedenspreis des Deutschen 
Buchhandels“, Cenu Roberta Schumana za prínos k budovaniu Európy (1992).  



Brat Roger sa viackrát opakovane pokúšal jasne formulovať svoj pohľad na jednotu kresťanov.              
V texte Výzva k zmiereniu kresťanov brat Alois (súčasný predstavený) cituje slová zakladateľa  
Taizé: „Poznačený svedectvom života mojej starej mamy, nasledujúc ju, som našiel svoju identitu 
kresťana v tom, že som v sebe zmieril vieru svojich predkov s tajomstvom katolíckej viery bez            
prerušenia spoločenstva s kýmkoľvek.“ Osobná cesta brata Rogera začína vnútorným zmierením. 
Ježiš ohlasoval a vyjadroval svojím životom, že Božia láska je pre každú ľudskú bytosť bez             
výnimky. Brat Roger, uvedomujúc si, že Ježiš spoločenstvu svojich učeníkov odovzdal poslanie 
svedčiť o tejto láske a takisto, že v priebehu storočí sa toto spoločenstvo rozdrobilo na časti,               
ktoré boli k sebe navzájom ľahostajné, či zaujaté, si ešte ako mladý položil otázku, čo možno             
urobiť pre to, aby bolo trváce v svojom poslaní. Vedel, že nik nie je schopný sám riešiť všetky     
tieto teologické a mnohé ďalšie problémy, čo rozdeľujú Kristovo telo, Cirkev. Zároveň však,           
stojac pred naliehavou potrebou žiť v spojení s Evanjeliom, nebolo preňho možné zostať                   
pasívnym. Jeho riešenie: „začnime od seba a rozširujme videnie Cirkvi tým, že sa otvoríme darom 
viery, nádeje a láskavosti, ktoré sú žité i inými tradíciami kresťanov.“ Prístup brata Rogera prináša 
dosť odlišný pohľad na Cirkev od toho, ktorý ľudia zvyčajne nadobudli. Krajinu kresťanov              
si zvykneme predstavovať ako kompozíciu rôznych vyznaní existujúcich vedľa seba,                       
každé vyhlasujúc to svoje za pravé Kristovo dedičstvo. No takýto ľudský pohľad na Cirkev je 
klamlivý. V Božích očiach, Cirkev môže byť len jedna. Nie je skutočnosťou súťaženia,                    
ale spoločenstva. Všetci, čo skrze Krista žijú v spoločenstve s Bohom, sú vedení žiť                                
vo vzájomnom spoločenstve medzi sebou: „Podľa toho všetci poznajú, že ste moji učeníci,                    
ak budete mať lásku jeden k druhému,“ hovorí Ježiš (Ján 13,15). Preto, viac než chápanie Cirkvi 
ako množstva kolektívov bez vzájomného vzťahu, je potrebné, aby sme zmenili náš spôsob                   
nazerania a videli ju ako jedinečnú skutočnosť, ktorá rastie (pozri Efezanom 4,15-16).                         
Ak by každá časť kresťanského ľudu lepšie rozvinula niektoré aspekty Tajomstva viery, mohli by 
sme sa posunúť k viditeľnej jednote bez toho aby sme boli vnímaví k darom iných duchovných ro-
dín? Brat Alois ďalej naznačuje niektoré z týchto darov, ktoré dejinné cirkvi v priebehu storočí 
prežívali. Ich hľadaním, objavovaním a prehlbovaním, sa každý jednotlivec a každé spoločenstvo 
pripraví k zmiereniu, ktoré učiní Cirkev jasnejšou v Evanjeliu, ktoré musí ohlasovať. Brat Roger 
bol vedený, aby sa veľmi skoro stal vnímavým k bohatstvu viery katolíckej cirkvi. Zároveň však 
nechcel prerušiť spoločenstvo s kýmkoľvek z protestantskej cirkvi, či byť symbolom rozchodu pre 
tých, ktorí mu odovzdali vieru. Akákoľvek idea "konverzie", zmena jedného vyznania na iné mu 
bola úplne cudzia. Vždy ho fascinovali Ježišove slová "neprišiel som zrušiť, ale naplniť" (Mt 5,17) 
a svojím životom, tak ako aj komunitou, ktorú založil, sa snažil toto naplnenie uskutočňovať.            
Toto zmierenie zakorenené hlboko v srdci zaiste nemôže zostať len vnútornou skutočnosťou.                
Ak by Kristova Cirkev neobnovila svoju viditeľnú jednotu, ako by mohla otvárať cestu pokoja 
svetu, ktorý neustále narušujú konflikty a rozdelenia? V tomto zmysle bol brat Roger presvedčený, 
že jednota nemôže byť ovocím teologických, či diplomatických dohôd. Najprv a predovšetkým,         
je zakorenená v modlitbe. Brat Alois v dokumente pozýva všetkých kresťanov                                
k "vigílií zmierenia" raz mesačne alebo štvrťročne. Zdôrazňuje skutočnosť, že Kristus je ten,             
ktorý nás zjednocuje tým, že nás pozýva vytvoriť spoločenstvo s ním a so svojím Otcom v Duchu 
Svätom (pozri 1 Jn 1,3, Jn 14,23). Jedine takéto spoločenstvo je schopné ponúknuť rozdelenému 
svetu prísľub trvalého zmierenia.                                                                   zdroj:www.taize.fr, www.ndr.de 



        
Kostoly zasvätené  

Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie 
Významným sviatkom adventného obdobia je sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie,               
ktorý slávime 8. decembra. Je spomienkou na počiatok ľudského jestvovania Panny Márie. Pannu 
Máriu ako budúcu matku svojho syna Boh pri jej počatí uchránil od dedičného hriechu,                     
ktorý má inak až do krstu každý človek. Vďaka tomu žila v užšom spojení s Bohom ako ostatní           
veriaci Židia a dostávala osobitné milosti. Ako mariánsky sviatok sa Nepoškvrnené počatie Panny 
Márie začal v cirkvi sláviť v ôsmom storočí na Východe a o sto rokov neskôr i na Západe.                   
V r. 1836 pápež Gregor XVI. oficiálne schválil učenie o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie.             
Pápež Pius IX. apoštolskou konštitúciou Ineffabilis Deus z 8. decembra 1854 vyhlásil učenie 
o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie ako dogmu katolíckej viery. O štyri roky neskôr sa Panna 
Mária zjavila v Lurdoch Bernadette Soubirous, ktorej povedala: „Ja som nepoškvrnené počatie.“  

Na Slovensku máme tento titul vo veľkej úcte. 
Je mu zasvätených takmer 30 kostolov. Jeden 
z nich sa nachádza na jednom z najzápadnejších 
miest Slovenska – v Malackách.  O meste sa 
hovorí, že je centrom Záhoria. V stredoveku  
tadiaľto prechádzala dôležitá obchodná cesta, 
vďaka, ktorej sa mestečko rýchlo rozvíjalo.  
Bolo jadrom Plaveckého panstva a jeho história 
je spätá s dejinami celého Záhoria. Najväčší 
rozkvet dosiahlo, keď sa vlastníkmi panstva stal  
významný šľachtický rod Pálffyovci. Práve        
s nimi je spojená aj história kostola zasväteného 
Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie,              
významného pútnického miesta, ktoré nájdeme 
aj na Mariánskej pútnickej ceste. Dejiny pútí sú 
spojené s pôsobením Rádu menších bratov – 
františkánov – observantov. Tie sa začali konať 
predovšetkým na františkánske sviatky napr. na 
sviatok Porciunkuly – 2. augusta. Na mieste 
dnešného kostola, ktorý je spojený s priľahlým 
kláštorným komplexom stál kedysi vodný hrad. 
Neskôr bol prestavaný na lovecký kaštieľ, ktorý 
patril rodu Balašovcov a v polovici 17. st. 
(r.1653)  ho nový zemepán Pavol IV. Pálffy 
prestaval na kláštor. Povolal sem rehoľu          
Menších bratov - františkánov. Malacký kláštor 
existoval takmer 300 rokov, až do osudného 
rána 14. apríla 1950. Patril medzi najväčšie            
a najvýznamnejšie na slovenskom území.            
Stavba kostola spadá do obdobia založenia 

kláštora, s ktorým je spojený chodbami a chórom. Práce na kostole spolu s kláštorom sa začali         
v r. 1647 a kláštor bol dokončený v r. 1652. Kostol bol dostavaný až v r. 1653. V kostole však ešte 
vtedy neboli oltáre, organ ani kazateľnica. Samotný kostol vysvätil biskup Tomáš Pálffy v r. 1660. 
Chrám tvorí baroková chrámová loď s bočnými kaplnkami, zakončená vpredu svätyňou. Vzadu je 
chrámová loď zakončená chórom. Chrámové steny boli až do r. 1928 iba vybielené. Potom dal 
knieža Mikuláš Pálffy chrám vymaľovať. Dominantou kostola je hlavný oltár. Pochádza z 1. pol. 
18. st. Celý je vyrezávaný z dreva, kolorizovaný a bohato pozlátený. Je to 14 metrov vysoká práca, 
vytváraná podľa loretánskych litánií.  Jeho ústredným motívom je socha Panny Márie -                  
Nepoškvrneného Počatia - v nadživotnej veľkosti. V hornej časti oltára je zobrazená Najsvätejšia 
Trojica a úplne na vrchu aliančný erb Mikuláša V. Pálffyho a jeho manželky Kataríny,                   
rod. barónky Weichs, donátorov celého oltára. Na ľavej strane oltára je socha sv. Kláry, vysoko 
nad ňou sa nachádza sv. Bonaventura. Naproti nim sú: dolu sv. Alžbeta Uhorská, hore sv. Ján         
Kapistránsky. V chrámovej lodi sa nachádzajú ďalšie tri oltáre. Na ľavej strane je to oltár                

Malacky 



info o pútnických miestach a asociácii nájdete na: www.putnickemiesta.sk 

sv. Františka z Assisi a na pravej strane oltár sv. Antona. Oba  pochádzajú z prvej polovice 18. st. 
Tretí oltár - oltár Božského srdca Ježišovho je umiestnený v imitovanej skalnej jaskynke                   
vytvorenej vyhĺbením do steny. Po bokoch sú ešte dva menšie výklenky, rovnako na spôsob                 
jaskynky, v ktorých sú umiestnené sochy Lurdskej Panny Márie a svätého Jozefa. Na ľavej strane 
svätyne je náhrobok palatína Mikuláša V. Pálffyho z r. 1741. Na stene ľavej časti svätyne                    
sa nachádza epitaf grófa Mikuláša V. Pálffyho. Dali ho zhotoviť jeho vnuci Leopold, Mikuláš             
a Rudolf. Ako autor náhrobku sa uvádza Ján Mikuláš Moll. Ten zobrazil v symboloch život                  
a pominuteľnú slávu Mikuláša V. Pálffyho. Na ľavej strane pri vchode do kostola sa nachádza          
Loretánska kaplnka. Dominuje v nej baroková plastika Panny Márie z r. 1725. Naľavo od nej je 
busta sv. Anny a napravo sv. Jozefa. Fresky na stenách predstavujú výjavy zo života Panny Márie. 
V strede kostola na pravej stene je kazateľnica. Pod kazateľnicou je vchod do Kaplnky Bolestnej 
Panny Márie a Márie Magdalény. V juhozápadnej časti kostola je umiestnená kaplnka Svätých 
schodov. Bola postavená na príkaz Pavla Pálffyho spolu s kláštorom. Je kópiou pôvodných                 
jeruzalemských Svätých schodov, ktorými kráčal Kristus do Pilátovej siene. Schodov je 27 a sú         
v nich uložené relikvie sv. Detéria, Valentína a Blaženy (Beatrix). Na vrchole schodov                     
sa nachádza Oltár sv. Kríža. Pod chrámovou loďou a kaplnkami na ľavej strane sú po celej dĺžke 
kostola rozsiahle podzemné pohrebiská – krypty. Sú v nich pochované tri desiatky významných 
členov pálffyovského rodu, ako aj pátrov františkánov. Zaujímavý kostol Nepoškvrneného počatia 
Panny Márie sa nachádza tiež v obci Rybany. Táto obec sa rozkladá na ľavom brehu rieky               

Bebravy, v okr. Bánovce nad 
Bebravou v Trenčianskom   
kraji. Najstaršia písomná 
zmienka o obci Rybany je        
z r. 1323.  Už v 14. st. stál         
v obci gotický kostolík.             
Kostolík zasvätený Všetkým 
svätým postavili ako pozdĺžne 
jednolodie s polygonálnym 
presbytériom a predstavanou 
západnou vežou prístupnou 
vonkajším točitým schodiskom. 
Koncom apríla 1885 kostolík 
vyhorel, čo sa stalo podnetom 
na jeho opravu a rozšírenie.          
Zo severnej strany lode bolo 
pristavané nové presbytérium 
polygonálneho tvaru a z južnej 
strany pristavali novú omnoho 
väčšiu loď a sakristiu.  Koncom  
novembra r.1886 bol rozšírený 
kostol slávnostne požehnaný, 
pričom dostal nové patrocínium 

Nepoškvrneného počatia Panny Márie. V kostole sa nachádza  neskorobarokový hlavný oltár                 
z 18. st. s obrazom  Panny Márie a sochou Piety. Priečelie kostola je členené lizénami                           
a dekoratívnym štítom s vlysom a pilastrami. Dominantou štítu priečelia je  socha Panny Márie 
umiestnená v nike. Nad štítom je ešte malá zvonička ukončená trojuholníkovým štítom                          
s tympanónom a krížom. Z gotického obdobia sa zachovali okrem hrubej stavby tri strieľňové 
otvory na točitom schodisku pri južnej stene lode. Zaujímavosťou kostola je aj  gotický zvon                
z r. 1519 s nápisom ,,Kristus kráľ prichádza s pokojom, Boh stvoril človeka, Ježiš, Mária roku   
Pána 1519“. V deň sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie, 8. decembra, sa v kostole              
konávajú hody a z úcty k Panne Márii 22. augusta býva púť venovaná Panne Márii Kráľovnej.        
a 

Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Rybanoch 



 

Nevšedný, moderný kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie sa nachádza na Kysuciach 
v obci Zborov nad Bystricou v okrese Čadca. V tejto obci mali pred vybudovaním tohto kostola 
iba neskorobarokovú kaplnku Ružencovej Panny Márie. Veriacim slúžila od r. 1870. Bola maličká 
a zmestilo sa do nej veľmi málo ľudí. Obyvatelia preto uvažovali o postavení nového kostola.  
K jeho výstavbe prispela trochu i náhoda. V 60. rokoch minulého storočia sa začalo budovať              
Múzeum kysuckej dediny v Novej Bystrici - Vychylovke a ako kostolík pre tento skanzen bola 
vybraná kaplnka Ružencovej Panny Márie zo Zborova. Oteplenie politickej situácie v r. 1968            
prispelo tiež k tomu, že sa veriaci spolu s vtedajším duchovným správcom dekanom Balážim               
rozhodli začať stavať nový kostol. Projekty na jeho výstavbu boli hotové už v r. 1969.  Vypracoval 
ich 70-ročný dekan Ing. Ferdinant Foltán zo Súľova v spolupráci s bratmi Surovovcami -                     
architektom Antonom a stavebným inžinierom Stanislavom. Výkopové práce sa začali v marci 
1969, no po krátkom čase hrozilo, že stavba bude zastavená. Vďaka neúnavnému zaangažovaniu 
sa miestneho duchovného správcu, ktorý svojou diplomaciou získaval i tých najvplyvnejších,               
sa napokon stavbu podarilo ukončiť, čo sa v tom čase považovalo priam za malý zázrak. Slávnosť 
vysviacky sa konala 8. decembra 1973.  Kostol má tvar sedemcípej hviezdy, čo symbolizuje              
Sedembolestnú Pannu Máriu. Je to stavba, ktorá korešponduje s odkazom druhého vatikánskeho 
koncilu. Je otvorená pre komunikáciu s ľuďmi a veľmi nadčasová. Strešnú oceľovú krytinu                 
vyrobili Vítkovické železiarne. Zvony sú z dielne pani Marie Dittrichovej z Brodku pri Přerove. 
V interiéri je unikátny, štyri metre vysoký kríž a korpus Ukrižovaného z duvalumínia, ktorý                 
vyhotovil akad. sochár Alexander Trizuljak. V kostole sa nachádza aj 40 nádherných vitráží                 
od akad. maliara Vincenta Hložníka. Na jednej strane kostola znázorňujú krížovú cestu a na druhej 
strane výjavy z cirkevných dejín Slovenska. Nie nadarmo sa tomu kostolu hovorí aj KYSUCKÁ 
SIXTÍNSKA KAPLNKA. Vo vnútri sa nachádzajú aj nádherné drevené spovednice od miestnych 
majstrov rezbárov. Zaujímavým a  reprezentatívnym je i organ od firmy Rieger-Kloss Krnov a bol 
postavený vo februári 1979.  Má netradičné priestorové riešenie, pretože je umiestnený do troch 
samostatných skríň. 

zdroje: www.apsida.sk, www.turistika.cz, www.sk.wikipedia.org, www.zborovnadbystricou.sk, 
Čierny kláštor v Malackách, Mestské centrum kultúry Malacky, 2014 

Zborov nad Bystricou 



HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ       
LAICKÝCH HNUTÍ  V KATOLÍCKEJ CIRKVI 

Neokatechumenátna Cesta vznikla v r. 1964 medzi chudobnými, prevažne               
Rómami, ktorí obývali baraky „Palomeras Atlas“ v Madride. Kiko Argüllo,                 
Carmen Hernández spoločne s kňazom Mariom Pezzim vnímali svoje povolanie 
ohlasovať Evanjelium ľuďom na okraji spoločnosti, z marginalizovaných skupín. 
V duchu obnovy Druhého vatikánskeho koncilu založili spoločenstvo                        
Neokatechumenát inšpirované procesom kresťanskej formácie dospelých, ktorí sa 

pripravovali na krst v ranej katolíckej Cirkvi. Členom Cirkvi, ale aj tým, čo sú od Cirkvi ďaleko, 
no oslovilo ich svedectvo týchto kresťanských spoločenstiev, ponúkli pokrstnú formáciu vnútri 
Cirkvi. Postupne sa ich ohlasovanie skonkretizovalo do katechetickej syntézy, ktorá je založená    
na troch základných prvkoch kresťanského života, ktoré zdôraznil aj II. vatikánsky koncil: Božie 
slovo, liturgia, spoločenstvo. Jej snahou je priviesť ľudí k bratskému spoločenstvu a k zrelej viere. 
Táto katechetická skúsenosť sa stretla so živým záujmom arcibiskupa Mons. Casimira Morcilla, 
ktorý povzbudil iniciátorov cesty, aby ju šírili vo farnostiach, ktoré o to požiadajú.                           
Neokatechumenátna cesta sa postupne šírila v madridskej arcidiecéze a následne v iných                     
španielskych diecézach. V r. 1968 prišli iniciátori Neokatechumenátnej cesty do Ríma.                     
So súhlasom kardinála Angela Dell’Aqua sa začali konať prvé katechézy aj vo večnom meste.             
V r. 1978 prišla Neokatechumenátna Cesta aj na Slovensko; prvé katechézy pre veriacich 
z farností Preseľany a Lefantovce dávali poľskí katechisti. V 80. rokoch 20.st. vznikali u nás prvé 
spoločenstvá (Stupava, Vrbové, Vrútky, Žilina). V súlade so svojím štatútom Neokatechumenátna 
cesta vzniká v diecézach so súhlasom diecézneho biskupa a pod vedením tímu zodpovedného                
za Cestu. Proces začína vo farnosti sériou katechéz, ktorá trvá približne 2 mesiace. Jej jadrom je 
príprava a ohlásenie kerygmy – radostnej zvesti o smrti a zmŕtvychvstaní Ježiša Krista. Na konci 
série katechéz sa z tých, čo chcú vstúpiť do pokrstného katechumenátu, vytvorí spoločenstvo,              
ktoré sa spolu stretáva. Neokatechumenát svojim členom tak otvára cestu kresťanskej iniciácie, 
ktorá rozvíja pastoráciu evanjelizácie pre dospelých, privádzajúc k viere mnohých, ktorí dnes žijú 
povrchné kresťanstvo. Modelom komunity je Svätá rodina z Nazareta, kde sa bratia stávajú                 
dospelými vo viere, vzrastajúc v pokore, jednoduchosti a chvále, podriadení Cirkvi. Spoločenstvo 
pomáha objavovať neokatechumenom potrebu neustáleho obrátenia a dospievania vo viere.               
Neokatechumenátna Cesta pomáha farnosti plniť stále viac jej misiu, aby bola ako miestna cirkev 
soľou, svetlom a kvasom sveta, a aby bola sviatosťou spásy. Z Neokatechumenátnej cesty vzišlo 
množstvo zasvätených povolaní, vďaka ktorým sa v spoločenstve začal žiť aj širší misijný rozmer. 
Prostredníctvom viac než 110 misijných diecéznych seminárov „Redemptoris Mater“ (z lat. Matka 
Vykupiteľa), sú vysvätení kňazi posielaní do celého sveta. Vznikajú tiež spoločenstvá rodín                
na misii nazývanej „Missio ad gentes“, ktoré sú ochotné spolu s kňazom odísť žiť na miesto,                
kde je kresťanstvo prítomné málo, ak vôbec, a tam ohlasovať evanjelium. Dnes má                            
Neokatechumenátna cesta vyše 30-tisíc spoločenstiev vo 120 krajinách na piatich kontinentoch 
sveta. Zakladateľom spoločenstva je Francisco José Gómez Argüello Wirtz, známejší ako      
Kiko Argüello (nar. v r. 1939). Študoval výtvarné umenie na Kráľovskej akadémii výtvarných 
umení v San Fernando v Madride. V r. 1959 získal Národnú cenu mládeže za maľbu.                       
Ako vysokoškolský študent navštevoval marxistické a ateistické prostredie. Po prežití hlbokej 
existenciálnej krízy sa v jeho vnútri udialo hlboké obrátenie, ktoré ho priviedlo k tomu, aby svoj 
život venoval Ježišovi Kristovi a Cirkvi. V r. 1960, spolu so sochárom Coomontesom                     
a „vitrážistom“ Muñozom De Pablos založil skupinu výskumu a rozvoja sakrálneho umenia 
„Gremium 62“, a v Madride uskutočnili rozličné výstavy, a tiež reprezentovali Španielsko                     
na Svetovej výstave  sakrálneho umenia vo francúzskom meste Royan. Kiko  v tomto čase                  
niektoré svoje diela predstavil aj v galérii „Nouvelles Images“ v Holandsku Inšpirovaný príkladom 
sv. Charlesa de Foucaulda  v r. 1964 odišiel žiť medzi  chudobných do barakov „Palomeras Atlas“ 

Významnou udalosťou pre Neokatechumenátnu Cestu bolo vydanie dekrétu a schválenie jej Štatútu                  
(29. júna 2002), ktorý vypracovala Pápežská rada pre laikov v spolupráci s viacerými dikastériami                      
Sv. Stolice. Učiteľský úrad cirkvi schválil Štatút na dobu piatich rokov “ad experimentum“.                             
Pápežská rada pre laikov definitívne schválila Štatút neokatechumenátnej cesty dekrétom 11. mája 2008. 
Sv. Ján Pavol II. výstižne definoval Neokatechumenátnu Cestu ako itinerár katolíckej formácie,               
platný pre súčasnú spoločnosť a dnešné časy. 



v Madride, kde spoznal Carmen Hernández. Žena, ktorá neváhala ísť na stretnutie s pápežom      
v adidasovej mikine, sa narodila v r. 1930 v Ólvege. V útlom veku sa s rodinou presťahovala        
do Tudely (Navarra), kde strávila väčšinu svojho detstva a mladosti. Navštevovala jezuitskú školu,                    
ktorá v nej podnietila nadšenie pre misie a na Madridskej univerzite získala diplom v odbore             
chémia. Neskôr vstúpila do ženského inštitútu Misionárok Ježiša Krista a v rámci misionárskej 
prípravy prežila dva roky vo Svätej zemi. Po návrate mala v pláne odísť na misie do Bolívie,              
ale nakoniec spolu s Kikom Argüellom sformovala v prostredí periférie Madridu,                               
medzi chudobnými, hendikepovanými, bývalými prostitútkami a ľuďmi z okraja spoločnosti             
evanjeliovo radikálne a na jednoduchosti založené kresťanské hnutie s originálnou metódou              
katechézy. Počas celého svojho života odmietala rôzne spoločenské ocenenia. V r. 2015 však            
spoločne s Kikom Argüellom prijala čestný titul na Katolíckej univerzite vo Washingtone D.C., 
ako uznanie za "ich oddanosť chudobným a dobrú prácu, ktorú vykonali pre Cirkev". I keď bola       
v závere svojho života veľmi unavená a trpela na otvorený vred predkolenia, na naliehanie iných 
zostala verná službe putujúcej evanjelizátorky. Zomrela v r. 2016. Pohrebná bohoslužba sa konala 
v Katedrále Panny Márie Almudenskej, ktorú zdobia ikony Kika Argüella. O rok neskôr vydali jej 
denníky, v ktorých opísala aj dlhodobé utrpenie z prežívania tzv. „temnej noci duše“. O ktorom 
nevedeli ani jej blízki priatelia či spolupracovníci. Trpela potichu. Minulý rok bol v katolíckej  cir-
kvi zahájený proces jej blahorečenia. Na príhovor Carmen Hernández sa už údajne stali viaceré 
uzdravenia, z ktorých viac ako tretina sa týka tehotenstiev. (pozn. o vypočutí modlitieb                       
na príhovor Carmen Hernández vypovedalo 1500 osôb). Tretím iniciátorom Neokatechumenátnej 
cesty je taliansky kňaz Mario Pezzi. Narodil sa v r. 1941 v mestečku Gottolengo.                         
Už ako desaťročný vstúpil do seminára otcov misionárov Comboni (lat: Missionarii Comboniani 
Cordis Iesu). V 60.rokoch 20 st. sa stal kňazom. V r. 1970 spoznal vo svojej farnosti dielo                
Neokatechumenátnej Cesty a následne začal pôsobiť ako zasvätený člen tímu zodpovedného               
za medzinárodnú cestu. Dnes predstavuje teologicko-pastoračnú víziu v rámci zodpovedného tímu 
a svojím duchovným povolaním reprezentuje kňazov a zasvätené osoby, ktoré sú súčasťou              
Neokatechumenátnej Cesty. 

Kiko Argüllo, Carmen Hernández a Mario Pezzi na stretnutí s pápežom Benediktom XVI. v r. 2010 

zdroje: www.vaticannews.va, www.sk.wikipedia.org, www.en.wikipedia.org, 
www.religionenlibertad.com, www.es.wikipedia.org, www.bratislava.grkatba.sk, 

www.svetkrestanstva.postoj.sk,www.zasvatenyzivot.sk, wwww.pinterest.com 

Katedrála  Almudena v Madride (exteriér a interiér) 
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           P O V E D A L I   O    C A R M E N    H E R N Á N D E Z: 
 

• „Carmen bola slobodnou ženou. Všetky dievčatá Cesty povedali, že vďaka nej objavili hrdosť byť             
ženami, lebo Carmen bola fantastická. Vždy hovorila o dôležitosti ženy v Cirkvi. Žena je najdôležitejšou                    
osobnosťou, preto ju prenasleduje diabol od prvej strany Biblie až po poslednú, od Genezis až po Apokalypsu. 
Carmen mala inšpiráciu vyprosiť dievčatá pre klauzúrne kláštory.“                                                 Kiko Argüello 
• „Poznala, tak ako málokto, dokumenty II. vatikánskeho koncilu, poznala všetky príhovory Jána Pavla II., 
Benedikta XVI. a Františkove. Pre mňa bola akoby teologickou mysľou Cesty: môžem potvrdiť, že vďaka nej 
som mohol veľmi dobre študovať teológiu. Vždy som obdivoval Carmenino poznanie a nástojenie na pravde 
viery.“  
•  „Už veľmi nehovoríme pravdu, lebo nechceme nikoho uraziť, a tak sa pravda zakrýva. Carmen naopak: 
bola úprimná kvôli dobru druhého. Niekedy je pravda nepríjemná: Carmen chcela dobro druhého tým,            

že použila aj nepríjemnú pravdu a neskrývala ju tak, že by všetko pokryla akousi ,jemnou omáčkou‘. To ona nerobila…            
Keď vidím naše cirkevné prostredie: toľko sa toho skrýva! Toľko sa hovorí diskrétne, ukradomky, možno sa o druhom hovorí 
zle… Aj pápež František to povedal. Carmen nemala túto ,chorobu‘. A tak som obdivoval jej odvahu a jej úprimnosť.“ 

                                                      Kardinál Paul Joseph Cordes 

Ikona Narodenia, Kiko Argüello, Katedrála Almudena, Madrid 

 



         B a z i l i k a   N a r o d e n i a   P á n a 

Z biblie vieme, že Ježiš sa narodil 
v Betleheme, ktorý leží na Západnom              
brehu Jordánu asi 8 kilometrov južne                  
od Jeruzalema. Jeho meno znamená Dom 
chleba. Na území dnešného mesta sa našli 
pozostatky mlynov a pekární. Ľudia, ktorí 
tadiaľto prechádzali a smerovali do púšte, 
si práve tu kupovali do zásob chlieb. Práve 
preto dostalo mesto svoje pomenovanie. 
Betlehem sa stal príbytkom pre                        
sv. Hieronyma (347-420), ktorý býval  
neďaleko jaskyne Kristovho narodenia.                  
Na tomto mieste vznikli jeho vzácne                 

preklady Svätého Písma z hebrejčiny známe pod menom Vulgáta. 
Pozostatky sv. Hieronyma boli prevezené do Ríma do baziliky Santa 
Maria Maggiore. Na mieste Ježišovho príchodu na svet v súčasnosti 
stojí Bazilika Narodenia  Pána. Jej dejiny možno spojiť aj 
s dejinami mesta, pretože je jeho srdcom. Prvý chrám tu bol                  
postavený cisárom Konštantínom v r. 326 na mieste, kde podľa             
svedectva Palestínčana Euzébia, biskupa v Cézarei, bola antická 
svätá jaskyňa, ktorú pokryl jeho predchodca Hadrián pohanským 
chrámom. Po jej zničení Samaritánmi dal cisár Justinián v r. 540 
postaviť novú baziliku, ktorej komplex sa vo svojom základnom 
pôdoryse zachoval až do dnešných čias. V r. 614 obsadili Palestínu 
Peržania, ktorí ničili všetky významné stavby a chrámy. Keď však 
videli na priečelí baziliky v Betleheme mozaiku, ktorá predstavovala 
klaňanie sa troch kráľov v charakteristických perzských oblekoch,  
spoznali v nich svojich predchodcov, a preto baziliku nepoškodili. 
V prvých časoch arabskej okupácie moslimskí vodcovia rešpektova-
li kresťanský kult a Pannu Máriu ako matku – ako oni nazývali 
„proroka Ježiša“. Epocha križiackych výprav v 12. st. znamenala 

pre baziliku obdobie rozkvetu. V spolupráci latinskej a gréckej ortodoxnej cirkvi bola bazilika 
upravená a vyzdobená. Krížiaci uskutočnili generálnu opravu baziliky, postavili silné múry a vežu, 
takže dostala vzhľad pevnosti. V rámci obnovy interiéru inštalovali drahé mramorové obklady 
dlažby a opravili mozaiky. Jaskyňu narodenia obložili farebnou mozaikou a perleťou. Práce na jej 
skrášľovaní ukončili v r. 1169 rešpektujúc byzantský štýl v maľbách a mozaikách a strohý                  
križiacky štýl v architektúre stĺpov. Po tejto obnove bola bazilika Narodenia jedinou päťloďovou 
byzantskou bazilikou v Palestíne. V okolí baziliky vyrástol tiež augustiniánsky kláštor. Po páde 
križiackeho kráľovstva moslimský sultán Saladin rešpektoval baziliku a ponechal ju otvorenú pre 
bohoslužby. Po príchode františkánov do Sv. Zeme v 14. st. sa realizovali niektoré opravy 
a úpravy. Keď sa vzťahy medzi františkánmi a ortodoxnými Grékmi v 16. st. zhoršili, františkáni 
museli z baziliky odísť a jej správu prevzali Gréci. Tí v jaskyni vytvorili Oltár Narodenia.                                        

BETLEHEM - Bazilika Narodenia Pána je najdlhšie neprestajne fungujúcim kresťanským        
chrámom na svete. Je zapísaná do zoznamu svetového dedičstva UNESCO a je spojená                         
s najvýznamnejším sviatkom nadchádzajúcich dní, ktorým je sviatok Narodenia Pána.                       
Nepoznáme presne ani deň ani rok narodenia Ježiša Krista, ani dátum jeho smrti, ale niekoľko 
časových údajov z evanjelií poskytuje oporné body pre približné zaradenie biblických udalostí            
do rámca starých dejín, a tak dátum jeho narodenia kladieme do obdobia od roku 6 pred Kr.          
do roku 6, v Betleheme. Slávenie 25. decembra ako sviatku Narodenia Ježiša je doložené po prvý 
raz z r. 336 v Ríme. Na základe odlišných tradícií slávia kresťania rôznych cirkví Vianoce                      
v rôznych termínoch. Katolíci, protestanti a časť pravoslávnych slávia Vianoce 25. decembra      
podľa gregoriánskeho kalendára. Niektoré skupiny veriacich oslavujú vianočné sviatky podľa    
juliánskeho kalendára v januári.    

pohľad na Betlehem 



Spory o baziliku trvali naďalej až do r. 1852, kedy bol              
vyhlásený tzv. status quo, teda kto aký objekt vtedy vlastnil, 
taký mu aj ostal. V r. 1947 na zásah Spojených národov          
sa uzákonilo spoluvlastníctvo významných bazilík i právo 
vykonávať v nich bohoslužby všetkým kresťanským               
cirkvám. Po vzniku Izraelského štátu v r. 1948 začal boj 
o toto územie. V súčasnosti sa na prevádzke Baziliky        
podieľajú 3 cirkevné spoločenstvá – grécka ortodoxná,      
katolícka a arménska ortodoxná. Exteriér baziliky pôsobí na 
prvý pohľad chladným dojmom starej pevnosti. Pôvodné 
monumentálne priečelie zo 6. st. s 3 vstupným portálmi         
zamurovali a spevnili múrmi, ktoré ju mali chrániť pred  
nájazdmi. V dnešnom západnom portáli je nízky vchod,    
ktorý núti každého návštevníka, aby sa zohol. Podľa toho sa 
tento vstup nazýva aj „bránou pokory“. Za vstupnou bránou 
nasleduje nartex – chrámová predsieň. Z nartexu sa vstupuje 
do baziliky dverami, ktorých vyrezávaná horná časť                 
pochádza z 13.st. Päťloďová bazilika má tvar kríža.                      
Jednotlivé lode oddeľujú 4 rady stĺpov z červenkastého        
pieskovca pochádzajúceho z betlehemského kameňolomu. 
Stredná loď je najvyššia s oknami v hornej časti.                       
Od ostatných lodí ju oddeľuje na každej strane 10 stĺpov 
s korintskými hlavicami. Nápisy a ozdoby na stĺpoch sú dielom krížiacich majstrov z r. 1130. 
V hornej časti stĺpov je obraz Panny Márie a obraz svätcov tých krajín, z ktorých pochádzali               
križiaci. Drevený strop hlavnej lode pochádza zo 14. st. Pod dnešnou kamennou dlažbou z 19. st. 
sa nachádzajú časti pôvodnej mozaikovej dlažby zo 4.st. Bočné lode podopierajú taktiež korintské 
stĺpy, ale nižšie. Medzi stĺporadím visia mnohé strieborné lampy, ako to býva v pravoslávnych 
chrámoch. Bočné steny pôvodne zdobili mozaiky, z ktorých sa zachovali iba časti. V pravej bočnej 
lodi je kamenná krstiteľnica zo 6.st. Z ľavej lode vedie vchod do pôvodného stredovekého                     
kláštora, kostola sv. Kataríny i do jaskynného systému.  Priečnu chrámovú loď, tzv. transept a chór 
zdobili mozaiky s výjavmi zo života Krista. Aj z tých sa zachovali iba časti – napr. výjav                       
so slávnostným vstupom Ježiša do Jeruzalema.  

Bazilika Narodenia Pána, Betlehem 

interiér chrámu 



Šesť schodov v strede vedie na chór, kde je umiestnený umelecky vyrezávaný trón patriarchu        
gréckokatolíckej ortodoxnej cirkvi. Z chóru sa vstupuje do presbytéria. Tu pri hlavnom oltári                
v r. 1935 objavili časti pôvodnej Konštantínovej baziliky zo 4. st. s fragmentmi fresiek. Po oboch 
stranách chóru vedie v hornej časti baziliky mramorový vchod ku schodisku vedúcemu nadol                 
do Jaskyne Narodenia. Portál s bronzovými dverami je z 12. st. Bazilika je ukončená tromi                 
poloblúkovými apsidami z čias cisára Justiniána. V centrálnej apside sa nachádza hlavný oltár             
z r. 1764. V r. 1842 pred oltár postavili mohutný drevený vyrezávaný ikonostas. Má dve bočné 
a jednu centrálnu – kráľovskú bránu. V severnej apside stojí oltár Panny Márie a oltár Klaňania 
troch kráľov z 19.st.  V južnej apside je oltár obriezky Ježiša Krista. Vľavo od južnej apsidy je 
malá kaplnka sv. Mikuláša. V podzemnej časti baziliky sa nachádza veľký systém jaskýň vyhĺbený 
do mäkkého vápenca. Jaskyne slúžili od 7. st. ako obydlia i pohrebiská. Podzemie prestavali do 
dnešnej podoby v r. 1964. Najväčšia jaskyňa je Jaskyňa Narodenia. Táto jaskyňa má pravouhlý 
pôdorys, je dlhá 12 metrov a široká 3 metre. Celá je akoby odetá do azbestového súkna, ktoré je 
darom od Mac-Mahona, prezidenta Francúzska z r. 1884, aby tak jaskyňu ochránil pred prípadným 
požiarom. Jej interiér je vyzdobený v grécko-ortodoxnom štýle visiacimi lampami. Jaskyňa je 
rozčlenená na dve časti s troma oltármi. Vo východnom priestore jaskyne je jaskynný výklenok 
s Kaplnkou či oltárom Narodenia. Dominuje jej oltár s obrazom Svätej rodiny. Pod ním je rad 
menších obrazov s výjavmi zo života Krista. Po stranách sú brokátové závesy. Na stene nad               
oltárom vidno zvyšky mozaiky z 12.st., ktorá zobrazuje narodenie Ježiša Krista. Do mramorovej 
dlažby pod oltárom vsadili v r. 1853 veľkú striebornú 14-ramennú hviezdu. Hviezda označuje 
miesto narodenia Ježiša Krista a 14 ramien má pripomenúť 14 zastávok utrpenia Krista, ale aj             
3 x14 pokolení od Abraháma po Ježiša. Okolo hviezdy je do polkruhu zavesených 15 lámp, ktoré 
majú symbolizovať 15 kresťanských cirkví.  V južnej časti jaskyne je nižšia časť nazývaná                  
jaskyňa, či oltár jasličiek. Táto časť, kde mali stáť pôvodné jasličky, patrí rímsko-katolíckej cirkvi. 
Priestor vytesali do skaly a obložili mramorom. Treťou časťou jaskyne je jaskyňa,                                  
či oltár Klaňania mudrcov (ľudovo nazývaný ´traja králi´). Túto časť vlastnia františkáni                       
a len na malom oltári v nej je dovolené slúžiť katolícku svätú omšu. V západnej časti jaskyne                
Narodenia je vchod do labyrintu chodieb a jaskynných priestorov z 12. st.  

zdroje: Martin Mojžiš: Putujeme spolu po Svätej zemi, www.en.wikipedia.org, www.sk.wikipedia.org, 
www.blog.sme.sk/trstensky, www.horcicnezrnko.sk 
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https://blog.sme.sk/trstensky/kultura/historia-baziliky-narodenia-jezisa-krista-v-betleheme


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 neďaleko Nitry 

A M O R I S   L A E T I T I A 

Kráčajme, rodiny, pokračujme v kráčaní!  
Čo je nám prisľúbené, je stále väčšie.  

Nestrácajme nádej kvôli svojim obmedzeniam, ale sa ani nevzdávajme hľadania 
tej plnosti lásky a spoločenstva, ktorá nám bola prisľúbená.  

zvonička neďaleko obce Stožok 

Aj v zimnom čase je zasnežená Nitra príjemným miestom, 
ktoré sa oplatí navštíviť. V rámci rodinného putovania autom 
odporúčame navštíviť obec Dolný Ohaj. Leží južne od Nitry, 
v blízkosti Šurian, neďaleko Podhájskej a mariánskeho            
pútnického miesta Pozba (Studnička). Názov obce Dolný Ohaj 
má slovanský pôvod, lebo staroslovienske slova ogoj bolo  
výrazom pre „hojnosť“.  Meno obce sa po prvý raz spomína   
v listine z r. 1293 ako menšia osada pri rieke Žitave. V 14. st. 
tu už existovala farnosť. Obec patrila miestnym zemanom 
a okolitým zemianskym rodinám. Počas stredoveku bolo jej 
územie poznamenávané vojenskými vpádmi, ktoré boli                 
najničivejšie v čase tureckých vojen počas 17. st. Nakoľko 
Ohaj sa nachádzal v blízkosti Nitrianskeho kniežatstva,                  
je pravdepodobné, že najstaršia tradícia kresťanstva a cirkvi          
v obci siaha až do tohto obdobia. O výstavbe prvého kostolíka 
v osade nie sú známe bližšie údaje. Je pravdepodobné,                  
že po tureckých nájazdoch bol pôvodný kostolík v Ohaji                 
zničený. Ku koncu 17. st. postavili nový, podobajúci sa skôr 
na menšiu kaplnku. Kostol bol zasvätený k úcte Všetkých    
svätých. V pol. 18. st. kostol prestavbou zväčšili. Pôvodnú 
klenbovú časť ponechali ako svätyňu, pričom ju predĺžili o hlavnú chrámovú loď a časť,                       
nad ktorou sa vypínala veža. V r. 1795 - na Bielu sobotu - počas svätenia ohňa vznikol požiar.                   
Poškodil vežu, ktorá zhorela do tla. Kostol následne prešiel nevyhnutnou rekonštrukciou.                    
Jeho stav sa postupne zhoršoval.  Kňaz a národný buditeľ Jozef Holeček, ktorý v obci pôsobil,                      
zvažoval jeho rozšírenie, no jeho plány sa nepodarilo zrealizovať. Niekoľko rokov                               
po Holčekovom odchode hrozilo neudržiavanému ohajskému kostolu zrútenie. Miestni konšeli 
spolu s farárom Štefanom Emérym, urýchlene rozhodli, že treba vybudovať nový a väčší chrám. 
V r. 1872 sa začalo s prípravnými prácami. Zeman Imrich Benkovič dal v Pešti namalovať obraz 
sv. Imricha a farár Eméry následne požiadal o zmenu patróna ešte nedostavaného kostola.                   
Stavba kostola bola ukončená v r. 1783. Kostol postavili ako jednoloďovú neoklasicistickú stavbu 
s pravouhlým ukončením presbytéria a predstavanou vežou ukončenou ihlancovou helmicou. 
K presbytériu je pristavená kaplnka zasvätená sv. Františkovi z Assisi s nástennými maľbami                
zo života svätca. Koncom 19. st. boli do kostola zakúpené mnohé bohoslužobné predmety, sochy, 
organ a krížová cesta. V r. 1919 bol kostol poškodený pri ostreľovaní guľou z kanóna.                    
V čase pôsobenia farára Ľudovíta Kozmona ( 1959 - 1969 ) sa s povolením biskupského úradu               
v Trnave zmenil patrón kostola a stala sa ním Svätá rodina. Spolupatrónom je Svätý Imrich.                
Od r. 1987 má kostol nový hlavný oltár i bočné oltáre. Zhotovil ich majster Jozef Pekara                      
z Rajeckých Teplíc. Od toho istého autora  je aj vyrezávaná krížová cesta, ktorú v r. 1993 posvätil 
arcibiskup Mons. Ján Sokol. V r. 2017 získala farnosť od maďarského prímasa kardinála Erdóa 
relikviu  z kosti svätého Imricha, ktorý je spolupatrónom chrámu. Pozdĺž prístupovej cesty do 
kostola sa nachádza murovaná krížová cesta s maľovanými zobrazeniami jednotlivých zastavení.                  
Záver súboru tvorí umelý pahorok s tromi krížmi pred kostolom z r. 1876. V dolnej časti pahorku   



 

je výjav modliaceho sa Krista na Olivovej hore. Od kostola sa ulicou popri cintoríne dá prejsť        
k malebnému rybníku (na fotografii hore) . Popri ňom vedie zelená turistická značka a cyklotrasa, 
ktorá spája Dolný Ohaj s Podhájskou. Nenáročná prechádzka, ktorá je pre rodiny s deťmi ideálna  
skôr v  jarnom ako v zimnom období (v dĺžke 15 - 20 km), vedie poliami, cez obec Veľké Lovce. 
Zaujímavými odbočkami na ceste sú zrúcanina paulínskeho kláštora Mariánska Čelaď                        
(na fotografii dolu) a pútnická kaplnka Panny Márie pri Studničke (Pozba) - viac v PL 6/2018.             
Rodinám s menšími deťmi odporúčame kratšiu výletnú trasu - 10 km (pešo, bicykel,                      
po zelenej značke) z Dolného Ohaja do Branova (okolo Lótskeho kríža), kde sa nachádza                    
gazdovský dvor s chovom rôznych domácich hospodárskych zvierat. 

zdroje: www.faradolnyohaj.wbl.sk, www.sk.wikipedia.org, www. blog.sme.sk/lisinovic, www.pokladyslovenska.sk  
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https://sk.wikipedia.org/wiki/Doln%C3%BD_Ohaj
http://blog.sme.sk/lisinovic


Všeobecný cirkevný kalendár sa končí liturgickou                      
spomienkou na pápeža sv. Silvestra I. Bol to prvý pápež            
po období prenasledovania kresťanov a popri sv. Levovi 
Veľkom (440-461) najdlhšie pôsobiaci pápež kresťanského 
staroveku. Využil slobodu, ktorú Cirkvi daroval Konštantín 
Veľký, ale musel bojovať z vnútorným nepriateľom -              
herézou. Pápež Silvester bol mimoriadne múdry a odvážny. 
Dokázal sa vzoprieť i cisárovi Konštantínovi Veľkému.             
Horlivo pomáhal chudobným. Zaslúžil sa o úpravu                    
bohoslužieb a vydal niekoľko liturgických nariadení.                  
Počas Silvestrovho pontifikátu dal cisár v Ríme postaviť    
štyri slávne baziliky: baziliku sv. Jána v Laterane, baziliku 
sv. Petra vo Vatikáne, baziliku sv. Pavla za hradbami               
a baziliku sv. Vavrinca za hradbami. Pápež Silvester zomrel 
31. decembra 335. Bol jedným z prvých mužov cirkvi, ktorí nezomreli mučeníckou smrťou.                 
V Ríme, neďaleko Fontány di Trevy nájdeme chrám zasvätený sv. Silvestrovi, San Silvestro in 
Capite, do ktorého boli v 8. st. prenesené telesné pozostatky pápeža Silvestra. Do trasy pútnických 
itinerárov sa tento chrám dostal hlavne vďaka dvom významným relikviám – hlave sv. Jána 
Krstiteľa a tzv. Mandilionu – obrazu z Edessy s podobu Kristovej tváre. Bazilika sv. Silvestra 
je bazilikou minor a titulárnym kostolom. Pôvodný kostol bol postavený s priľahlým baziliánskym 
kláštorom v 8. storočí pápežmi Pavlom I. a Štefanom III., na ruinách pohanského chrámu.                    
Za zakladateľa kostola sa považuje pápež Pavol I., ktorý  okolo r. 760  preniesol do Ríma 
a umiestnil do tohto kostola telá sv. pápeža Silvestra, pápeža a mučeníka sv. Štefana.  Založenie 
baziliky spadá do obdobia, kedy sa hromadne prenášali relikvie z katakomb do kostolov                      
za hradbami. Zoznam tých, ktoré sa dostali do kostola sv. Silvestra sa nachádza na dvoch                   
mramorových tabuliach po stranách vstupu do kostola. Sú to kópie nápisov z 8. st. Priľahlý kláštor 
obdarený rozľahlými pozemkami patril najprv gréckym mníchom, baziliánom. Tí priniesli                   
do kostola relikviu z údajnej hlavy sv. Jána Krstiteľa a tzv. Edesský obraz.  V 12. st. prešiel kostol 
do vlastníctva benediktínov a od r. 1285, až do vyvlastnenia v 70. rokoch 19. st., patril klariskám. 
Stredoveká bazilika z 8. st. mala tri lode a kryptu pre relikvie. Kostolu predchádzalo átrium                   
a podľa starých záznamov bolo bohato zdobené mozaikami, mramorom a vzácnou liturgickou              
výbavou. Medzi 12. a 14. st. (za pontifikátu Inocenta III.) pribudol pravouhlý chór, niekoľko               
kaplniek po pravej strane a dodnes zachovaná päťposchodová zvonica. Za pontifikátu pápeža          
Leva X., ktorý zvýšil počet kardinálov, sa kostol stal (r. 1517) titulárnym chrámom kardinálov.                  
V r. 1591–1601 ho prestavali architekti Francesco Capriani da Volterra a Carlo Maderno.                

        U sv. Silvestra v Ríme - San Silvestro in Capite 

relikviár s údajnou časťou hlavy sv. Jána Krstiteľa Oltár s obrazom Kristovej tváre z Edessy 
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Ď A K U J E M E! 

Jedným z mecénov prestavby bol aj olomoucký biskup a od r. 1599 kardinál František                     
Dietrichstein. Bazilika sv. Silvestra bola jeho titulárnym kostolom až do roku 1623, kedy získal 
významný chrám P. Márie v Trastevere. V kostole sa nachádzajú jeho erby. Kardinál Dietrichstein 
obnovený kostol 13. mája 1601 posvätil. Relikvie pápeža Silvestra I., pápeža Štefana I. a pápeža 
Dionýzia boli vtedy exhumované a pri vysvätení obnoveného kostola v r. 1601 znovu uložené pod 
hlavným oltárom. V kostole sa nachádzajú aj relikvie sv. Tarzícia a v roku 1610 v ňom bol                  
pochovaný aj synovec kardinála Dietrichsteina Ján Adam z Dietrichsteina. Na konci 17. st. bol 
kostol prestavaný v barokovom slohu architektom Giovanni Antoniom de Rossim a bol vyzdobený 
cyklom fresiek, ktorých autormi sú Giacinto Brandi a Ludovico Gimignani. Na návrhoch                   
pre monumentálny hlavný oltár a pre náhrobky v závere kostola pracoval Michelangelo. Výsledná 
verzia je ale dielom toskánskeho sochára Piera Rosselliniho a od návrhov slávneho majstra sa             
odchyľuje. Tabernákulum pripojil Rainaldi v r. 1686. Obrazy po stranách oltára s výjavmi 
o mučeníckej smrti sv. pápeža Štefana a o povolaní pápeža Silvestra ku Konštantínovi pripisované 
maliarovi Oraziovi Borgiannimu boli osadené medzi r. 1609-1610. V malej kaplnke po ľavej              
strane baziliky je vo vzácnom striebornom relikviári uchovávaná relikvia, ktorou je podľa tradície 
časť z hlavy sv. Jána Krstiteľa. Vzácny relikviár s erbom kardinála Angela Acciaioliho pochádza 
z r. 1391. Druhú z významných relikvií - Kristov obraz z Edessy - získali križiaci po dobytí               
Konštantínopolu v r. 1204. Obraz tváre Krista sa nazýva aj veraikon, či mandilion a podľa legendy 
ho dostal ťažko chorý Abgar, kráľ z Edessy. Obraz patrí medzi tzv. acheiropita, tj zobrazenia              
nenamaľované ľudskou rukou. V r. 1869 bol prenesený do Vatikánu. Kostol má átrium a predsieň, 
ktoré izolujú kostol od vonkajšieho rušného námestia. V stenách átria sú osadené fragmenty              
ranokresťanského sochárstva, mnohé s nápismi. Fasáda bola dokončená v r. 1703. Priečelie je             
zakončené štyrmi barokovými sochami zobrazujúcimi sv. pápeža Silvestra, sv. pápeža Štefana,          
sv. Kláru a sv. Františka. Bazilika Sv. Silvestra patrí v súčasnosti anglickým katolíkom 
a pravidelne sa tu slúžia sv. omše v anglickom jazyku. Zároveň je od r. 2017 titulárnym chrámom 
kardinála Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun, prímasa Vietnamu. 
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vitráž s obrazom sv. Silvestra v augustiniánskom kostole vo Fribourgu 
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