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Kaplnka sa nachádza v areáli 

bývalej Vojenskej zotavovne 

Smrekovica, v súčasnosti   

hotela Granit v katastri mesta 

Ružomberok. Na počesť   

kňaza, politika, národovca, 

ale aj horlivého turistu       

Andreja Hlinku ju 17. augusta 

2008 ju vysvätil ordinár      

Ozbrojených síl a Ozbroje-

ných zborov Mons. František 

Rábek. Kaplnka je zasvätená                   

sv. Gorazdovi.  

Leží v nadmorskej výške       

1 428 m, čím je najvyššie  

položenou sakrálnou stavbou 

na Slovensku. Má rozmery 

5x8 metrov, kapacitu 50 ľudí, 

je postavená celá z dreva. Stojí na mestskom pozemku, ktorý Ružomberskému katolíckemu kruhu 

prenajalo mesto Ružomberok za symbolickú korunu (0,03 eura) na 30 rokov. Postavili ju za          

6 týždňov podľa pôvodného projektu architekta Jozefa Hýravého z Ružomberka. V interiéri      

kaplnky sa nachádza obetný stôl s ambónom, ktorý je dielom Ing. Jančeka z Likavky. Ústredný 

oltárny obraz, ktorý kostolíku daroval ordinár Rábek, zobrazuje výjav, ako sv. Metod ustanovuje 

Gorazda za svojho nástupcu. Autorom diela je umelec Vojtech Starík. Sochy Panny Márie             

a svätého Gorazda zhotovil umelecký rezbár Ján Sivoň z Oravského Veselého. Liaty zvon              

s automatickým ovládaním zhotovili v podnikateľskej dielni Juraja Iváka v Liptovských Sliačoch.  

História kaplnky na Smrekovici je spojená s menom Andreja Hlinku, najvýznamnejšieho            

Ružomberčana, ktorý ju dal postaviť v roku 1935, kedy tu slúžil viacero svätých omší. Andrej 

Hlinka navštevoval Veľkú Fatru ako turista veľmi často. Zvlášť si obľúbil Smrekovicu.               

Na bohoslužbách, ktoré tam v roku 1935 slúžil, bývalo aj 150 veriacich. Počas komunizmu ju však 

zasiahol zrejme úmyselný požiar, a následne celá zhorela. Obnoviť sa ju podarilo až v roku 2008. 

V súčasnosti je kaplnkou Policajnej duchovnej správy pri OR PZ v Ružomberku. Každoročne sa tu 

usporadúva púť k sv. Gorazdovi, ktorá sa koná v závere mesiaca júl. 
 

zdroje: tlačové správy Ordinariátu OSaOZ SR, www.dromedar.zoznam.sk 

Kaplnka sv. Gorazda na Smrekovici  
najvyššie položené pútnické miesto Slovenska 

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



Milí priatelia, drahí pútnici! 

Jedným z medzníkov, ktorý ukrajuje z nášho žitia, je aj prechod zo starého do nového roku.               

Ak si máme stále uvedomovať, že náš život je jedno veľké putovanie, tak v týchto dňoch si to  

uvedomujeme ešte intenzívnejšie. To preto, lebo príchod Nového roku je akoby ukončením            

jedného čiastkového cieľa tohto putovania a začiatkom putovania k novému čiastkovému cieľu. 

Samozrejme, že pre mnohých môže byť tento čiastkový cieľ zároveň aj posledným, veríme, že tým 

víťazným. Pri tomto putovaní sme sprevádzaní našim Spasiteľom, ktorému zverujeme svoje                       

životy. Preto pred všetkým tým novým, čo nás čaká, nemáme strach, ale radostné očakávanie, veď 

sme v Jeho rukách. A ak sa nám aj niekedy zdá, že sme sami, opustení, nie je tomu tak, lebo z Jeho 

dosahu sa nikdy nedostaneme. Môže nás nechať nejaký čas blúdiť, ale navždy sa stratiť              

nemôžeme. Aby sme rástli v tomto presvedčení, ponúkame Vám aj v tomto novom roku ako jednu 

z pomôcok Pútnické listy, ktoré sa k Vám budú dostávať každý mesiac. Aj týmto sa chcem za nás 

všetkých poďakovať ich tvorcom. V nasledujúcom roku Vám v Pútnických listoch budeme                

predstavovať jednotlivé diecézy a eparchie Slovenska, aby sme sa mohli lepšie zorientovať                    

v cirkevnoprávnom členení Cirkvi na našom území, a aby sme sa mohli povzbudiť zo života               

našich bratov a sestier v iných farských  či diecéznych spoločenstvách. Zaujímavé bude aj                

predstavenie Loretánskych kaplniek na Slovensku, čím sa chceme zapojiť do Roku Loretánskej 

Panny Márie, ktorý vyhlásil sv. otec František.  

Milí priatelia, želám Vám, aby ste na všetkých našich pútnických cestách stretávali toho, ktorý  

jediný je zmyslom   nášho života – Ježiša. Vinšujem Vám požehnaný Nový rok! 

                                                                                                                                     o. Peter Beňo 

         L E Ť M E    K   V Ý Š I N Á M  

8. decembra 2019 slávnostným otvorením Svätej brány v Sanktuáriu Svätého domu v Lorete pápež 

František vyhlásil jubilejný rok Loretánskej Panny Márie s mottom Leťme k výšinám. Oficiálne 

bol otvorený na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Pápež František schválil                

Jubilejný loretánsky rok pri príležitosti 100. výročia vyhlásenia Panny Márie z Loreta za patrónku              

všetkých ľudí využívajúcich dopravu vzdušnou cestou, keďže Panna Mária z Loreta                              

je aj patrónkou Talianskeho vojenského letectva.                           (pozn. článok pokračuje na str.7) 



V novom, tohtoročnom tematickom cykle budeme prinášať informácie  

o diecézach, eparchiách na Slovensku a začneme ´diecézou´, ktorá má 

akoby najširšie hranice. Nie územné, ale personálne, lebo jej veriaci sú 

roztrúsení po celom svete. Je ňou Ordinariát ozbrojených síl (OS) a ozbrojených zborov (OZ) 

Slovenskej republiky, ktorý patrí medzi 34 vojenských ordinariátov, ktoré Katolícka Cirkev           

zriadila po celom svete. Tieto cirkevné štruktúry sa vytvorili vzhľadom k tomu, že príslušníci        

a zamestnanci ozbrojených zložiek predstavujú osobitnú vrstvu a v dôsledku ich osobitných              

podmienok potrebujú aj špecifickú formu duchovnej služby, ktorá má v ozbrojených zložkách  

svoje vážne, nezastupiteľné a dôležité miesto. Ordinariát sa teda nachádza všade tam, kde pôsobia 

slovenskí vojaci. Úlohy jeho duchovnej služby sa zameriavajú aj na spoločné dobro štátu, a to       

s ohľadom na všeobecné cítenie a porozumenie spoločnosti pre podstatu a úlohu ozbrojených           

zložiek v ľudskej spoločnosti. Duchovní majú zákonom stanovené a chránené poslanie, úlohy,  

zabezpečenú nedotknuteľnosť osoby a nakladania s informáciami osobného a diskrétneho            

charakteru (spovedné tajomstvo). Cirkev postoj k duchovnej službe prejavila ustanoveniami      

kánonického  práva o vojenských duchovných správcoch a vydaním apoštolskej konštitúcie Jána 

Pavla II.Spirituali militum curae, ktorá kánonicky upravuje duchovnú službu formou personálnych               

diecéz (vojenských ordinariátov, ordinariátov OS a OZ a pod.) na čele s vojenskými biskupmi,   

biskupmi OS a OZ alebo poľnými ordinármi. Ordinariát OS a OZ SR bol zriadený Svätou          

stolicou na základe parciálnej Zmluvy o duchovnej službe 

katolíckym veriacim v OS a OZ Slovenskej republiky                 

a svoju činnosť začal 1.3.2003. Je postavený na úroveň                

diecézy. Vedie ho Mons. František Rábek (pozn. vo funkcii 

je od 20.1.2003). Jeho biskupské heslo znie:                            

Esto fidelis usque ad mortem - Byť verným až do smrti.  

V rámci Konferencie biskupov Slovenska pôsobí v Rade 

pre vedu, vzdelanie a kultúru. Je tiež predsedom Nadácie 

Proglas, ktorej cieľom je podporovať cyrilometodskú               

tradíciu. Prvým náročným, ale zaujímavým projektom            

nadácie sa stala tvorba celovečerného filmu Tajomstvo             

Zoborského kláštora. Ordinariát sídli na pútnickom mieste – 

Marianka (pri Bratislave), v kláštore Kongregácie bratov 

tešiteľov z Getsemany a jeho súčasným generálnym                   

vikárom je mjr. Mons. ThLic. Bartolomej Juhás SDB. Veriaci, podliehajúci pod jurisdikciu                

vojenského ordinariátu, môžu slobodne využívať aj právomoc ordinárov civilných diecéz. Kňazi 

a diakoni ordinariátu vykonávajú duchovnú službu iba podľa príslušných liturgických                           

a kánonických predpisov a spolupracujú aj v ekumenickej duchovnej činnosti. Súčasťou aktivít 

duchovnej pastorácie je aj putovanie. Ordinariát každoročne pozýva svojich veriacich na púť.              

Tradične do Lúrd a do Ríma. 

Hlavným chrámom ordinariátu je Katedrála sv. Šebastiána v Krasňanoch, v mestskej časti      

Bratislava – Rača. Pôvodne sa chrám staval ako kostol sv. Jozefa. 

Katedrála bola slávnostne konsekrovaná 13. júna 2009 arcibisku-

pom  metropolitom Mons. Stanislavom Zvolenským. Novodobá, 

porevolučná stavba kostola sa tým, ktorí obľubujú historické   

chrámy, môže zdať  nezaujímavá. Avšak je to len zdanie. Stavbu 

tvorí oválny chrámový priestor s emporou a 25 m  vysokou vežou 

na strane vstupu, na ktorej je umiestnených 17 zvonov. Chrám má 

veľmi zaujímavo členitú strechu, ktorá zvnútra, vďaka zvláštne 

viazaným trámovým nosníkom,  pripomína tŕňovú  korunu.               

Súčasťou chrámu je aj budova pastoračného centra s otvoreným 

átriom. Autorom projektu je Ing. arch. Ladislav Bánhegyi.  

             P O   C I R K E V N E J   M A P E   S L O V E N S K A    
Ordinariát  OS a OZ  SR 

Mons. František Rábek 

Katedrála sv. Šebastiána 



Po vstupe do chrámu uchváti prichádzajúcich veľkolepá 

mozaika, ktorú v r. 2011 v spolupráci so skupinou umel-

cov z rímskeho centra Centro Aletti vytvoril svetoznámy 

umelec slovinského pôvodu Marko Ivan Rupnik SJ.         

Monumentálne dielo má 150 m². Vytvorili a premodlili 

ho pätnásti umelci rôznych vierovyznaní a národností. 

Boli medzi nimi laici, rehoľné sestry aj štyria kňazi.      

Rupnik sa považuje za žiaka a nasledovníka českého     

kardinála To-máša Špidlíka. 

Ústredným výjavom mozaiky, symbolicky umiestneným 

v centrálnej osi chrámu, je Ježiš Kristus prichádzajúci cez 

zatvorené dvere do večeradla. Na desiatich apoštolov 

(Tomáš tam nie je a Judáš už nežije) Ježiš vdychuje      

Ducha Svätého. Kristov veľký biely plášť objíma            

prítomných apoštolov. 

Autor objasňuje symboliku mozaiky takto: “Kristus        

v ľavej ruke drží zvitok so zmytými, očistenými a Božou 

milosťou premenenými hriechmi celého ľudstva. Všetky 

dlhy sú zaplatené. Nik viac nemôže odplácať zlo zlom. 

Krista zabil hriech človeka, no teraz prichádza vzkriesený 

a ukazuje zvitok s vybieleným zoznamom.“ 

V centrálnej časti mozaiky sa ďalej nachádzajú sv. Cyril  

a Metod, vojak a mučeník sv. Šebastián, sv. Gorazd, 

bl. sestra Zdenka Schelingová a sv. Ján Pavol II. 

V katedrále si pútnici môžu uctiť  relikvie patróna         

ordinariátu - sv. Šebastiána, sr. Zdenky aj slovanského 

pápeža. Okrem hlavného patróna sú nebeskými         

orodovníkmi tejto diecézy aj svätí vojaci a mučeníci 

Florián a Juraj, sv. vojak a biskup – Martin z Tour a tiež 

nebeský bojovník sv. Michal Archanjel. Sú všeobecne 

dobre známi, ich sochy, obrazy či fresky sa nachádzajú 

v mnohých našich kostoloch, mestečkách i dedinách. 

Takto si na celom území SR môžeme pripomenúť       

pôsobenie slovenského vojenského ordinariátu 

a spočinúť v modlitbe či putovaní za pokoj a mier vo 

svete. Hlavného patróna sv. Šebastiána, ktorého sviatok 

slávime 20.januára, sme predstavili už v Pútnickom         

liste 01/2019, a tak dáme priestor inému vojakovi -             

sv. Floriánovi, ktorého mnohí z nás poznajú „len“ ako patróna hasičov.  Sv. Florián sa narodil 

v 3.st. v dnešnom Rakúsku. Jeho rodný kraj patril pod           

Rímsku ríšu ako provincia Noricum. Stal sa vojakom,          

niektoré zdroje uvádzajú, že aj dôstojníkom, rímskej  armády. 

V čase prenasledovania kresťanov, počas vlády cisára            

Diokleciána, pomáhal oslobodzovať nevinne zatknutých.      

Pristihli ho a predviedli pred miestodržiteľa Akvilina. Ako 

kresťan odmietol zaprieť vieru, preto bol vydaný mučiteľom. 

Zomrel utopením v rieke Enns pri meste Lorch. Legenda   

hovorí, že jeho mŕtve telo vyplavila rieka na skalu, kde ho 

strážil orol. Tam ho našla vdova  Valéria a pochovala ho      

neďaleko mesta Linec. V súčasnosti sa tu nachádza  mestečko 

Sankt Florian. Nad jeho hrobom bol neskôr postavený       

benediktínsky kláštor, ktorý v 6.st. nahradil augustiniánsky 

kláštor St. Florian. Dnes patrí  k najväčším barokovým kláštorným komplexom v Rakúsku. 

interiér katedrály, Krasňany 

sv. Šebastián a Gorazd, bl. sr. Zdenka, sv. Ján Pavol II. 

interiér kláštorného chrámu  St.Florian 



Ak  hovoríme o povolaní vojenského kaplána, mnohí z nás si spomenú 

na seriál MASH a postavu otca Johna Mulcahya, v ktorej napriek   

komediálnej príchuti možno rozpoznávať pravý rozmer služby a lásky 

k blížnemu, aj k vojnovému nepriateľovi. Skutočným hrdinom tohto 

povolania sa stal v americko-korejskej vojne aj kaplán Emil Joseph 

Kapaun, pôvodom Čech, občan USA.  Narodil sa  20.4.2016 v meste 

Pilsen v Kansase. V r.1940 sa stal kňazom a pôsobil vo farnosti            

sv. Jána Nepomuckého.  V r.1944 sa stal kaplánom americkej armády. 

Najprv slúžil v Indii a Barme, kde dosiahol hodnosť kapitána. Neskôr 

sa vracia do Spojených štátov, do Washingtonu a na katolíckej univer-

zite dokončuje postgraduálne štúdium. V. r.1948 sa opäť ocitá v službe 

vojenského kaplána, slúži v Japonsku a dostáva sa do Kórei.               

V novembri 1950 sa neďaleko Usanu stal vojnovým zajatcom              

v Severnej Kórei. 23.5.1951 zomiera v zajateckom tábore. 

Svoje ľudské hrdinstvo preukázal svojou vernosťou. V neprehľadnosti 

boja sa mohol podľa viacerých svedkov zachrániť útekom, ale on            

napriek evidentnej prevahe nepriateľských čínskych vojsk, nosil z boja 

ranených, spovedal zomierajúcich, ošetroval zranených. Mnohí na  

neho kričali, aby ušiel, ale on odpovedal, že jeho miesto je pri                 

ranených a pritom sa tváril tak pokojne, ako keď slúžil omšu. Keď ich 

zákop obkľúčili čínski vojaci, kaplán Kapaun sa odhodlal pre             

absolútne riskantný čin. Priblížil sa k ranenému čínskemu dôstojníkovi, povedal mu, že sa vzdávajú a požiadal ho            

o ľudské zaobchádzanie. Dosiahol takmer nemožné. Čínsky dôstojník vydal rozkaz nestrieľať na kryt. Prítomný lekár 

Anderson sa vyjadril, že kaplán Kapaun svojím činom zachránil asi 40 preživších amerických vojakov. Odvážny               

postoj kaplána neopustil ani v prvých minútach zajatia. Neďaleko uvidel ako chce jeden z čínskych vojakov zastreliť  

na zemi ležiaceho a zraneného vojaka Millera. Odhodlaným a pevným postojom kráčal priamo k obom mužom.             

Riskoval guľku do chrbta, ale nikto z nepriateľov nevystrelil. Prišiel až k vojakovi a odsunul mu zbraň. Pomohol          

zranenému postaviť sa a spolu s ním sa vrátil späť k zajateckej skupine. Nasledoval niekoľkodňový pochod                     

- pochod smrti - kedy štíhly a podstatne slabší kaplán pomáhal a občas skutočne aj niesol  na chrbte - vyššieho, ťažšie-

ho čatára Millera. O pár dní začali čínski vojaci strieľať tých, čo nevládali kráčať. Kaplánova úloha sa opäť ukázala:               

chodil  pomedzi vojakov  a nabádal ich, aby si navzájom pomáhali, aby silnejší a zdravší pomohli tým, čo nevládzu. 

Sám bol jedinečným príkladom, - nosil nosidlá. A tak jeho príklad pomohol tam, kde zlyhal rozkaz veliteľov.                  

Takto prešli asi 60 míľ. Koncom novembra 1950 boli niektorí vojnoví zajatci prepustení. Medzi nimi bol aj Samuel 

Cleckner, ktorý podal správu o tom, že v zajateckom tábore slúži vojakom kňaz, ktorý denne navštívi  200 vojakov, 

ošetruje ranených a modlí sa ruženec. Keď sa v zajateckom tábore rozmohol hlad, kňaz sa pridal k tým, ktorí išli    

kradnúť jedlo k dozorcom. Vyzýval k modlitbe k Dismasovi, zlodejovi z kalvárie a veril, že ich ochráni. Mnohí sa 

tejto modlitbe uškŕňali a iní začali volať samotného Kapauna - menom Dismas. Hrdinstvo kaplána Kapauna dosvedčil 

neskôr aj  Lawrence Donovan. Jeho príklad dokázal inšpirovať k hrdinstvu ďalších, a tak sa zajatecký tábor  pri dedine                        

Sombakol začal volať Kapaunovo údolie. V neľudských podmienkach sa vojaci dokázali správať k sebe ľudsky. 

Všimli si to aj dozorcovia, ktorým osobnosť kaplána Kapauna začala čoraz viac prekážať. V prvom rade vzdoroval 

zákazu náboženstva. Každý večer, keď prinášal medzi vojakov kúsok jedla, alebo tabak sa spýtal, či sa s ním nechce 

niekto pomodliť. A modlili sa, aj ateisti. Ťažké podmienky podlomili zdravie aj statočného kaplána. Krátko po Veľkej 

Noci 1951 dostal flebitídu (zápal žíl, spôsobený krvnou zrazeninou) .Trpel silnými bolesťami. Mnohí spoluväzni ho 

chránili, aby dozorci nespozorovali jeho utrpenie, pretože to by znamenalo jediné - ísť do Domu smrti. Boli to              

pozostatky budhistického kláštora, na kopci, kde čínania nechávali zajatcov umierať hladom.                                               

Sv. Florián sa stal obľúbeným svätcom jednoduchých ľudí, jeho sochu nájdete asi v každej          

slovenskej dedine. Znázorňuje sa často ako vojak s kopijou v ruke, ako zalieva horiaci dom.                 

Je oficiálnym patrónom Horného Rakúska a tiež poľského mesta Krakow, kde sa dodnes nachádza 

časť jeho relikvií. 

Počas panovania Karla IV. sa malá časť jeho ostatkov dostala aj na územie Čiech, do Chrámu sv. 

Víta v Prahe. Ďalšie relikvie tohto verného pomocníka nájdete v Katedrále sv. Václava 

v Olomouci, a tiež v mestách: Kladno, Jaromeř, Havlíčkův Brod, Horní Roveň. Na Slovensku sa 

relikvie sv. Floriána nachádzajú na Orave - v Kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Oravskej 

Polhore,  na Spiši - v Kostole sv. Michala v Malom Slavkove, v kostole Sedembolestnej Panny  

Márie v Plavnici a v gréckokatolíckej farnosti mesta Bardejov. 
 

zdroje: www.ordinariat.sk www.mypovazska.sme.sk, www.racaweb.sk, www.raca.fara.sk, www.meinbezirk.at www.plavnica.sk, 

www.plavnica.fara.sk, www.bihk.cz, www.youtube.com, www.lumen.sk, www.bratislava.sme.sk, www.tvlux.sk 

         Z O Z N Á M T E   S A  S  Emilom Kapaunom, vojenským kaplánom  
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fotografia vznikla 7.10.1950, mesiac pred zajatím 

Stav 35ročného kaplána sa za 6 týždňov tajnej starostlivosti začal zlepšovať, avšak všetko ukončila razia dozorcov, pri 

ktorej zobrali do domu smrti aj ťažko chorého kaplána Kapauna. Na smrť odsúdený kňaz aj v tomto momente odvážne 

posilňoval ostatných, Svoj misál odovzdal dôstojníkovi a žiadal ho, aby pokračoval v spoločných modlitbách.                

Povzbudzoval iných, aby po návrate domov žili čestne  a zodpovedne a upokojoval všetkých, aby za ním neplakali. 

Svojím postojom ukázal svoju nezlomnú vieru v nebo a v Ježiša Krista. Zajatí muži sa odvážne postavili pred                

dozorcov a vyhlásili, že nosidlá s otcom Emilom Kapaunom vynesú hore na kopec sami. V Dome smrti prežil otec 

Emil Kapaun dva dni. Pochovali ho hromadného hrobu. 

Uzdravenia na príhovor kaplána 
K prvému uzdraveniu na príhovor kaplána Kapauna došlo krátko po jeho smrti. V Dome smrti sa napriek všetkému 

uzdravil vojak McGreevy, ktorý sa modlil slovami: Otec Kapaun, pomôž mi. 

Druhé uzdravenie na jeho príhovor sa stalo v októbri 2006. Uzdravenou bola 12ročná  Avery Gerlemanová z Kansasu. 

Ocitla sa v kritickom stave v nemocnici, keď počas futbalového zápasu začala vykašliavať krv a následne jej začali 

zlyhávať orgány. Lekári ju uviedli do umelého spánku a povedali rodičom, že ich dcéra môže každú chvíľu zomrieť. 

Rodičia sa modlili k Ježišovi a k tomu kňazovi z Kansasu. K jej uzdraveniu prišlo náhle a je lekármi označené                   

ako nevysvetliteľné. Stalo sa súčasťou prebiehajúceho kanonizačného procesu. 

12.4.2013 vyznamenal americký prezident Barak Obama vojenského kaplána Emila Josepha Kapauna najvyšším   

vojenským vyznamenaním - medailou cti. 
 

zdroje: www.milujte.se, www.kansas.com 

pozvánky na veľtrhy aj o sakrálnej turistike  

Veľtrh sa koná tradične v bratislavskej Inchebe. 

 

Vstupné:  

základné 7,-€,  

žiaci, študenti, ZŤP: 5,-€ 

 

Medzi vystavovateľmi sú zastúpené všetky kraje SR,  

kraje ČR, oblastné organizácie  cestovného ruchu.  

Nechýbajú kúpele, cestovné kancelárie  

a nájdete tu aj niektoré pútnické miesta. 

Veľtrh, kde nájdete aj stánok Pražskej arcidiecézy  

a spoločný velký stan cirkevnej turistiky. 

Široká prezentácia moravských aj českých mestečiek,  

pútnických miest a ciest, bohatá cyklosieť (www.bvv.cz) 

Základné vstupné: 180,-Kč  registrácia cez web: 140,-Kč 



Plnomocné odpustky jubilejného roka môžu získať tí veriaci, ktorí „prejdú Svätou bránou“                    

vyprosujúc si dar obrátenia k Bohu a oživenia svojej synovskej úcty k Loretskej Panne Márii,   

ktorá je ochrankyňou na „cestách lietadlom“, píše sa v komuniké Pápežskej delegácie Baziliky  

Svätého domu v Lorete. Loretská úcta letcov siaha k veteránom Prvej svetovej vojny, ktorí žiadali 

pápeža o schválenie osobitnej ochrany Panny Márie. Keďže aj prvé lietadlá sa v tej dobe nazývali 

„lietajúcimi domami“, tak aj myšlienky prirodzene smerovali k Svätému domu v Lorete, ktorý bol 

podľa tradície prenesený do Loreta z Nazareta. Milosti tohto roku budú zahŕňať všetkých            

pasažierov na vojenských alebo civilných lietadlách, ako aj pútnikov, ktorí prídu do svätyne              

Svätého domu v Lorete.  Loreto je starodávne mariánske pútnické mesto v Taliansku v provincii 

Ancona. Pôvodne to bol vrch, na ktorom rástol vavrínový háj, ktorý vlastnila pani s menom               

Laureta, ktorá mala meno tiež podľa vavrína. Pútnický chrám tu už bol okolo r. 1100. V prekrásnej 

bazilike nad morom sa ukrýva malý kamenný domček – v ktorom podľa tradície vyrastala Panna 

Mária. Tento domček - po taliansky Casa Sancta, teda Svätý dom bol sem ako hovorí tradícia   

prenesený zo Svätej zeme, z Nazareta. V domčeku je umiestnená socha Panny Márie Loretskej         

s Ježiškom v náručí. Figúrka má čiernu farbu. Táto čierna socha bola vyrezaná podľa návrhu              

E. Quatriniho v r. 1922 L. Celanim z libanonského dreva, pochádzajúceho z Vatikánskych záhrad. 

Nahradila tak pôvodnú sochu zo 14.st. zničenú pri požiari v r. 1921. Čierna Madona je zaodetá do 

nádherného rúcha, matka aj dieťa majú na hlave koruny. Interiér baziliky je v tvare latinského              

kríža. Má hlavnú loď a dve bočné, ktoré sú od nej oddelené 12 stĺpmi. „Srdcom“ interiéru je Svätý 

dom. Vo výklenkoch baziliky sú kaplnky jednotlivých národov s prekrásnymi freskami. Slovanská 

kaplnka predstavuje maľby Biagio Biagettiho, zobrazujúce výjavy zo života sv. Cyrila a Metoda, 

apoštolov slovanských národov. Podľa vzoru domčeka Panny Márie z Loreta sa v mnohých                

kostoloch, najmä uršulínskych, stavali kaplnky s čiernou Madonou nazývané tiež Loretánske ka-

plnky. (pozn. viac si môžete prečítať v PL č. 5/2019, nájdete v archíve na www.putnickemiesta.sk) 
 

zdroje: www.news.abs-cbn.com,www.prpchannel.com 

STAŇTE SA PRAVIDELNÝMI ODBERATEĽMI PÚTNICKÉHO LISTU 
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napíšte nám na adresu: prekopova@gmail.com. Zaradíme Vás do adresára čitateľov Pútnického listu.            

Vydávanie Pútnického listu môžete podporiť dobrovoľným príspevkom na č.ú: 

 SK18 7500 0000 0040 1664 7114, do správy pre prijímateľa uveďte: PÚTNICKÝ LIST 
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(pokračovanie článku zo str.2) 



Vojenská kaplnka Loretánskej Panny Márie na Leteckej základni Sliač 

Svätý rok Loretánskeho jubilea, ktorý potrvá do 10. decembra 2020 je  pre nás inšpiráciou,                       

aby sme v tomto roku navštívili a predstavili si kostoly a kaplnky spojené s úctou k Loretskej Matke. 

Neďaleko Sliaču, v blízkosti vtedajšej obce Hájniky a usadlosti Tri Duby vzniklo v tridsiatych  

rokoch minulého storočia - letisko. K 1. septembru 1937 sa na letisko nasťahovala letecká               

posádka. Letisko zohralo dôležitú úlohu v čase Slovenského národného povstania. Operovala               

z neho kombinovaná letka slovenskej armády. Z útvarov bojujúcich v SNP vznikol na letisku                

1. októbra 1949 Vojenský útvar 1105. Vznikom Slovenskej republiky bola 1. januára 1993                 

vytvorená v posádke Sliač letecká základňa, na ktorej sídlil 1. stíhací letecký pluk Vzdušných síl 

Armády SR. Od 28. augusta 2002 nesie letecká základňa meno jedného z najúspešnejších                  

československých stíhačov druhej svetovej vojny, generálmajora Otta SMIKA, ktorý pôsobil             

počas  2. svetovej vojny ako veliteľ 127. britskej stíhacej perute. Pre zabezpečenie duchovných 

potrieb letcov, príslušníkov Slovenskej armády vznikla 1. mája 2004 po odsúhlasení o. biskupom 

Františkom Rábekom na leteckej základni samostatná farnosť zasvätená Panne Márii Loretánskej, 

patrónke letectva. V malej administratívnej budove leteckej základne bola zriadená kaplnka Panny 

Márie Loretánskej, ktorej prvým duchovným správcom sa stal o. František Miháľ. Dominantou 

jednoduchého zariadenia kaplnky je obraz Panny Márie Loretánskej. Kaplnka slúži výlučne pre 

duchovnú službu príslušníkov leteckej základne a nie je prístupná verejnosti, nakoľko sa nachádza 

v objektoch s mimoriadnym režimom. 
 

Z rozprávania o. Františka Miháľa zapísala Mária Hatalová, zdroj: wikipédia 

Svetová sieť modlitby Svätého Otca známa ako 

„Apoštolát modlitby“ šírením pravidelných                  

mesačných úmyslov zjednocuje veriacich v účasti 

na apoštoláte celej Cirkvi obetovaním 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: Aby sa kresťania, príslušníci iných náboženstiev                   

a všetci ľudia dobrej  vôle  zasadzovali  za mier  a spravodlivosť vo svete. 

 

Úmysel našich biskupov:  Aby si každý z nás uvedomoval,                                                  

že  jednota medzi kresťanmi je podmienkou účinnejšieho svedectva o Božej láske. 
 

zdroj: www.vaticannews.va 
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