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Kostol Ducha Svätého v Dúbravke 

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 

Dúbravka. Kedysi samostatná obec s bohatou históriou bola 
súčasťou panstva Devín. Od r.1946 sa stala súčasťou             
Bratislavy. V 70. rokoch 20. st. tu vyrástlo veľké sídlisko            
a pôvodný počet obyvateľov sa zvýšil z 1.500 na 40.000. 
Pôvodný farský barokový kostol kapacitne nepostačoval, 
preto sa začalo  uvažovať o novom, centrálne položenom 
kostole s pastoračným  centrom. Základný kameň nového 
kostola posvätil pápež  sv. Ján Pavol II. v r. 1995 pri svojej 
návšteve Slovenska. Jeho výstavba sa začala v septembri             
v r. 2000 podľa víťazného projektu architektov Ing. arch. 
Ľudovíta Režuchu a Ing. arch. Mariána Luptáka, ktorí navrhli aj interiérové vybavenie.                    
Kostol s patrocíniom Ducha Svätého bol vysvätený 26. októbra 2002 Mons. Jánom Sokolom,            
za účasti Mons. Henryka Józefa Nowackého, apoštolského nuncia na Slovensku. Z architektonicko
-urbanistického hľadiska je kostol majákom viery v šedivom prostredí panelákového sídliska.  
Vertikálne stvárnenie chrámového priestoru sa sústreďuje na oslavu Ducha Svätého a na pozdvih-
nutie duše k Bohu. Je to atypický jednopriestorový objekt bez vnútorných podpôr s vejárovitým 
usporiadaním sedadiel a s netradične riešenou strechou. Veža kostola je vysoká 30m a má kruhovú 
základňu. Kostol pozostáva z chrámovej a pastoračnej časti. Na kostole dominuje jednoduchosť          
a účelnosť. Namiesto oltárneho obrazu visí na stene kovová podoba Ducha Svätého – holubice - 
dielo umeleckého drotára Ladislava Jurovatého. Pod ňou sa nachádza svätostánok. Ľavej strane 
svätostánku dominuje "Večné Svetlo" ako znak prítomnosti Ježiša Krista vo Sviatosti Oltárnej,      
a nad svätostánkom je nápis IHS. V r. 2005 pribudli k vnútornému liturgickému vybaveniu krížová 
cesta a socha Panny Márie – Matky Cirkvi. Obe diela pochádzajú z rezbárskych dielní v Rajeckej 
Lesnej. Pri príležitosti 1150. výročia príchodu solúnskych vierozvestcov Cyrila a Metoda                     
na Veľkú Moravu bol pred kostolom vztýčený drevený dvojkríž. Kostol Ducha Svätého sa za           
krátky čas svojej existencie stal katolíckym duchovným centrom Dúbravky. Okrem pravidelných 
bohoslužieb sa tu konajú aj slávnostné kultúrne podujatia, koncerty vážnej a sakrálnej hudby.  
zdroje: www.katolici.szm.com, www.sk.wikipedia.org, www.facebook, www. kds.szm.sk 

Hrad Devín 



Spoločenstvá, hnutia, združenia, či rôzne iné formy spoločenstiev sú               
v Cirkvi od prvopočiatkov.  Už Ježiš si zakladal spoločenstvo učeníkov, 
potom v prvotnej Cirkvi sa budovali ďalšie spoločenstvá, kde spoločne 
budovali svoj vzťah s Bohom, zdieľali svoje životy a hlásali evanjelium 
ďalej. Ako nám to pripomenul sv. otec František 13.9.2021 v katedrále 
sv. Martina: „Zdieľanie, to  bol štýl prvej kresťanskej komunity:                   
jednomyseľne zotrvávali na modlitbách, kráčali spoločne (porov. Sk 1,12
-14). Aj sa hádali, ale kráčali spoločne. To je prvá́ vec,                             
ktorú potrebujeme: Cirkev, ktorá kráča spolu a prechádza po cestách 

života s horiacou fakľou Evanjelia. Cirkev nie je pevnosťou, nie je mocenskou štruktúrou,                     
či hradom, ktorý je postavený na návrší, hľadiaci zhora na svet s odstupom a vystačí si sám.“  
Práve toto tajomstvo a zároveň obohatenie toho, že si človek nevystačí sám je často hnacím                 
motorom našich spoločenstiev. Budovanie vzťahov je výzva, ku ktorej pápež pozýva: „Moji drahí, 
nebojte sa formovať ľudí tak, aby mali zrelý a slobodný vzťah k Bohu. Dôležitý je tento vzťah.              
Budeme mať možno pocit, že nemáme všetko pod kontrolou a že strácame silu a autoritu,                      
ale Kristova cirkev nechce ovládať svedomie a obsadiť miesta; chce byť „fontánou“ nádeje                     
v živote ľudí. Je to riziko. Je to výzva.“¹ 
 

Sloboda, kreativita a dialóg je to, čo charakterizuje zdravé spoločenstvá. Dialóg sa deje v láske, 
kde každý vychádza z pohodlia svojho ja, obnažuje sa pred druhým v pravde a stretáva sa s jeho 
svetom. Práve v spoločenstvách zažívame aj istú zraniteľnosť, ktorá je nutná pre blízkosť.                    
Isto je často aj miestom zranení, ktoré potrebujeme uzdraviť a darovať Bohu, aby sme sa mohli 
stať bližšími a zároveň slobodnejšími. Nikdy sa nenechajme zatlačiť do vnútornej „kukly“,                    
len na dobu, kým je možné, aby motýľ vyletel. Spoločenstvá na Slovensku majú dlhodobú tradíciu             
z podzemnej Cirkvi, ale aj v súčasnosti, kde Duch spôsobuje rast nových hnutí,                                       
ale aj rozvoj starších komunít či spoločenstiev. „Cirkev, keďže je spoločenstvom,                                 
musí uskutočňovať lásku. Dôsledkom toho je, že aj láska potrebuje organizáciu ako predpokladu 
usporiadanej služby spoločenstva.“² 
 

V rade pre laické a apoštolské hnutie, pod vedením otca biskupa Rusnáka sa snažíme o sieťovanie 
týchto spoločenstiev ako aj prepájanie v rámci diecéz. Vždy máme obrovskú radosť nad kreativitou 
a rôznorodosťou spoločenstiev, hnutí, združení a stretiek. Je to životodarný organizmus Cirkvi, 
ktorá žije v spoločenstvách, či už farských (farnosť je tiež spoločenstvom veriacich) alebo iných.  
Práve prebieha skvelý synodálny proces, ktorý naštartoval pápež František www.synoda.sk ,                
do ktorého pozývame sa zapojiť všetkých - v spoločenstvách aj mimo nich.                                         
Spoločenstvo, spoluúčasť a misia sú hlavnými motívmi tejto synody. Nech sa nám ich darí napĺňať.  
 

zdroj: ¹www.vaticannews.va, ²Ondrej Šmidriak: Malé spoločenstvá mládeže a ich antropologický a spirituálny rozmer 

        úvodník 

Milí čitatelia, 
 
Pútnický list vstupuje do piateho ročníka                           
a zároveň sme v Cirkvi vstúpili aj do prvej fázy               
Synody o synodalite. Sme v nej vyzvaní počúvať sa            
navzájom, prosiť v modlitbe o dar múdrosti,                 
rozlišovania. Vieme, že spoločenstvo Cirkvi tvoríme          
všetci pokrstení  a práve takto sme k synode pozvaní  - 
každý/á - a spoločne. V Pútnickom liste predstavíme         
kostoly s patrocíniom Ducha Svätého, pozveme Vás         
do celoročného pútnického cyklu Amoris Laetitia, a tiež 
ponúkneme  priestor laickým spoločenstvám, hnutiam, 
združeniam. Dozvieme sa viac o ich historických             
koreňoch aj o súčasných výzvach a témach, ktoré v nich rezonujú. V rámci Katolíckej Cirkvi na Slovensku, 
pri KBS, existuje Rada pre laické a apoštolské hnutia. Predsedá jej Mons. Peter Rusnák a sekretariát  
vedie Mgr. Monika Hricáková, riaditeľka Domu Quo Vadis v Bratislave (www.domquovadis.sk),               
ktorá pripravila aj úvodný príhovor k tejto téme.                 



        B E T L E H E M Y na Slovensku 

Jasličky a betlehemy nájdeme v tomto čase vo všetkých našich kostoloch, ale i na iných miestach 
našich miest a obcí. Tradícia stavania betlehemov je veľmi stará. Prvé živé jasličky postavil                    
v 13. st. sv. František z Assisi. Podľa Františkovho príkladu si v ďalších rokoch ľudia sami                        
vytvárali podobné scenérie a rozdávali darčeky, aby napodobnili lásku Boha, ktorý sa nám sám dal 
ako dar. Tento zvyk sa neskôr rozšíril do všetkých krajín.  Pre Slovensko sú typické predovšetkým 
drevené vyrezávané betlehemy. K najkrajším patria stredoslovenské, v okolí banských miest,                     
pretože rezbárski majstri bývali najmä v ich okolí. Tieto betlehemy sa vyznačovali veľkým                 
množstvom vyrezávaných maľovaných postáv a bohatými dekoráciami. V dnešných Štiavnických 
Baniach, kde bola v 19. st. odborná rezbárska škola, sa žiaci učili vyrezávať popri iných veciach aj 
betlehemy. Na severnom a východnom Slovensku prevládali jednoduchšie betlehemy. Často boli 
prenosné a slúžili pri typických vianočných obchôdzkových hrách, ktoré sa nazývali tiež                   
betlehemské hry. Tie vznikli už v 15. a 16 st. a stali sa európskym dedičstvom. Základnou                
rekvizitou pri hrách bol betlehem a tradičnými postavami boli pastieri, ďalej Kubo, Bača a Anjel, 
ktorí zvestovali Božie narodenie. Hovorené slovo dopĺňali piesne a dramatické výstupy                  
a betlehemské hry sa odovzdávali z generácie na generáciu. Hrávali sa popoludní, napríklad               
po Štedrej večeri, po sviatkoch Narodenia Pána až do sviatku sv. Štefana. Azda najznámejším,           
ale aj najväčším betlehemom na Slovensku je betlehem v známom pútnickom mieste Rajeckej 
Lesnej. Nádherný drevený betlehem sa nachádza v samostatnej budove v Dome Božieho                    
narodenia v blízkosti baziliky. Monumentálny betlehem nezobrazuje len Kristovo narodenie,                

ale aj dejiny slovenského národa, jeho prírodných krás, stavieb, práce i zábavy jeho obyvateľov. 
Preto dostal názov Slovenský betlehem. Dielo je dlhé 8,5m, široké 2,5m a vysoké 3m. Spolu je tu 
rozmiestnených asi 300 postáv, z ktorých sa polovica aj pohybuje. Toto obdivuhodné dielo                
vytvoril drevársky majster Jozef Pekara z Rajeckých Teplíc na podnet miestneho kňaza             
Vojtecha Valenta. Dielo vznikalo postupne v r. 1980 – 1997.  Jeden z unikátnych slovenských  
pohyblivých betlehemov sa nachádza sa v Banskej Štiavnici a je rozložený v miestnosti domu na 
Radničnom námestí. Autorom tohto unikátu, ktorý je vraj najväčším pohyblivým betlehemom, je 
architekt Peter Chovan, ktorý pochádza z neďalekej obce Dekýš. Od r. 2007 spolu so synovcom 
Petrom a ďalšími nadšencami postavili krásny 
pohyblivý betlehem. Zobrazuje vývoj, históriu         
a tradície Banskej Štiavnice v rezbárskej podobe. 
Betlehem tvorí asi 800 postavičiek z toho asi 400 
je pohyblivých. Drevorezba je hierarchicky              
rozdelená na niekoľko častí: – základ tvorí               
samotný biblický motív - scéna zobrazujúca           
narodenie Ježiška v jeho historickej podobe.             
Ďalej tu nájdeme ukážky stredovekého dobývania 
zlata a striebra. Nad týmito motívmi je panoráma 
Banskej Štiavnice s jej dominantami,                        
ale i sochami a  historickými postavičkami.                  
V strede miestnosti okolo nosného stĺpa pribudla   

Banská Štiavnica 

článok pokračuje na str. 10 



Existenciu chariziem  - prejavov a darov Ducha Svätého - poznáme už zo života prvotnej Cirkvi 
v Jeruzaleme. Sú opísané v Skutkoch apoštolov. Následne, sledujúc dejiny Cirkvi, vidíme,                  

že Duch Svätý sa rozličným spôsobom prejavoval, najmä v konkrétnych životoch svätcov,                  
aby takto, prostredníctvom nich, riadil a usmerňoval Cirkev, viedol ju na nové polia, alebo jej            
ukazoval aktuálne spôsoby žitia viery. Otázkou novodobého významu chariziem a ich možného 

rozvoja sa Katolícka Cirkev zaoberala aj počas Druhého vatikánskeho koncilu (1962-1965).            
Kardinál Ruffi a kardinál Suenens tu viedli spolu zaujímavú polemiku. Zatiaľ čo prvý poukazoval 
na to, že charizmy sú záležitosťou minulosti a skôr sa obával nebezpečenstva, ktoré by ich rozvoj 

mohol predstavovať, druhý si kládol otázku, čo by bolo s Cirkvou bez charizmatických darov?   
Nakoniec koncil zaujal k charizmám prijateľné a otvorené stanovisko a poukázal na stále aktuálny 
význam chariziem. Stalo sa tak teda ešte pred oficiálnym vznikom hnutia Katolíckej                           

charizmatickej obnovy. To sa zrodilo v USA, na Univerzite v Pittsburgu. V čase vrcholiacej              
sociálnej a náboženskej krízy, ktorá postihla prakticky celý svet, a zároveň so skúsenosťou vlastnej                
bezmocnosti zmeniť spoločnosť len vlastnými silami, sa skupina mladých študentov rozhodla 

modliť, postiť sa a vzývať Ducha Svätého. Viacerí z nich vtedy čítali knihu Dýka a kríž                  
(pozn.autor David Wilkerson, ide o príbeh pastora, ktorý na základe viery a mocou Ducha Svätého             
spôsobil zázrak obrátenia vodcov pouličných gangov v New Yorku). Študenti si po celý rok denne 

čítali listy sv. Pavla. Túžili po nových Turícach, ktoré na začiatku Druhého vatikánskeho koncilu 
vyprosoval pápež sv. Ján XXIII. a modlili sa k Duchu Svätému, aby znovu obnovil Cirkev a zem.                                
Odpoveď, ktorú dostali, bolo vyliatie Ducha Svätého, podobne ako sa  to stalo Ježišovým                   

učeníkom vo večeradle. Počas víkendových duchovných cvičení dostali tzv. krst Duchom Svätým.                      
Odohrala sa v nich hlboká duchovná premena. Hovorili o novom povedomí Božej lásky,                      
o neobyčajnej túžbe modliť sa a oslavovať Boha, o novej príťažlivosti Písma a o vnútornej sile      

vydávať svedectvo o zmŕtvychvstalom Kristovi. Svedčili o krste v Duchu Svätom                                 
a prijatých daroch milostí podobne, ako to bolo v prvotnej Cirkvi. Túto „skúsenosť v Duchu“              
vôbec nepokladali za náhradu sviatosti krstu a birmovania. Bolo to skôr upevnenie a obnovenie 

týchto sviatostí. Stalo sa to 17. februára 1967. To bol začiatok existencie hnutia katolíckej                  

charizmatickej obnovy (KCHO), ktoré sa odvtedy začalo šíriť veľmi rýchlo ďalej.                       

HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ       
LAICKÝCH HNUTÍ  V KATOLÍCKEJ CIRKVI 

Charizmatická konferencia v Brne 2019 



Už 4. marca 1967 sa na katolíckej univerzite Notre Dame v South Bende, v štáte Indiana,                  
stretli študenti, ktorí podobne prosili o krst Duchom Svätým a aj oni zažili novú hlbokú duchovnú 
skúsenosť. Podobné stretnutia sa konali v tom čase aj na univerzitách v iných mestách,                    
v Michigane, v New Orleanse či v Los Angeles. Následne vznikali takéto „modlitbové skupiny“ 
nielen na pôde univerzít, ale aj v pastoračných centrách, kláštoroch a konventoch. Na prvom               
národnom kongrese KCHO v USA, ktorý sa konal 7. – 8. apríla 1967 na katolíckej univerzite              
Notre Dame v South Bende, sa zišlo asi deväťdesiat ľudí. Odvtedy sa však charizmatické hnutie 
začalo veľmi rýchlo šíriť po celom svete, na všetkých kontinentoch. V r. 1974 sa v South Bende 
konal druhý kongres KCHO, ktorý bol už medzinárodný. Zúčastnilo sa ňom asi 30 000 účastníkov, 
z 35 krajín, medzi nimi asi 700 kňazov a 15 biskupov. Prítomný bol aj kardinál Leon - Joseph 

Suenens, ktorý na stretnutie prišiel vďaka pozvaniu              
Veroniky O´Brien a stal sa výraznou osobnosťou KCHO. 
Veriacim odporučil, aby prišli do Ríma, za pápežom            
sv. Pavlom VI. a takto prejavili aj poslušnosť a podriade-
nosť hlave Katolíckej Cirkvi. Medzi ďalších významných 
predstaviteľov charizmatickej obnovy od jej počiatkov 
patrili: K. McDonnel, D. H. Camara a H. Muhlen.                  
Prvým stretnutím vedúcich animátorov KCHO bola             
medzinárodná konferencia v Grottaferrate, v blízkosti        
Ríma, v r. 1973. Zúčastnilo sa na nej 120 delegátov             
z 34 krajín. Významnou udalosťou v histórii KCHO               
sa stal aj prvý svetový charizmatický kongres,                   
ktorý v r. 1975 v Ríme otvoril kardinál Suenens                           
a navštívil ho aj pápež sv. Pavol VI. Hnutie, ktoré patrí             
aj dnes k najpočetnejším v Katolíckej Cirkvi je plne                   
podriadené cirkevnej hierarchii, prispieva nielen 
k rozvoju katolíckej cirkvi, ale aj k náboženskému                  
ekumenizmu. Na koordináciu a animáciu charizmatickej 
obnovy vo svete vznikla Medzinárodná rada pre                    
charizmatickú obnovu (ICCRS). Bola schválená Svätou 
stolicou ako súkromné združenie veriacich pápežského 

práva, ktoré spolupracovalo s Pápežskou radou pre laikov. Jej  úlohou bolo podporovať ciele                  
charizmatickej obnovy všade vo svete a jednotu medzi rozličnými vyjadreniami KCHO, viesť               
dialóg a rozvíjať vzťahy s inými cirkevnými hnutiami a spoločenstvami v rámci Katolíckej Cirkvi 
i s inými kresťanskými spoločenstvami a cirkvami. Na Turíce v r. 1998 ICCRS v spolupráci                  
s Pápežskou radou pre laikov a ďalšími laickými hnutiami pripravila medzinárodné stretnutie 
laických hnutí, na ktoré prišlo viac ako 300 tis. ľudí. 8.decembra 2018                 
zasiahol do štruktúry hnutia pápež František, ktorý nielen zlúčil dve           
organizačné zložky KCHO: ICCRS a Katolícke bratstvo charizmatických   
komunít a združení – Fraternita (CF), ale aj zriadil novú centrálu katolíckeho                          
charizmatického hnutia - CHARIS, ktorá svoju činnosť začala na Turíce 
2019. Podľa želania  pápeža Františka táto inštitúcia nie je vládnym orgánom, 
ale stáva sa čímsi novým - službou spoločenstvu. Moderátorom Jeanovi-
Lucovi Moensovi a Pinovi Scafurovi asistuje skupina poradcov nazvaná           
Medzinárodná služba spoločenstvu a tvorí ju 18 ľudí z celého sveta.               
Duchovným asistentom inštitúcie je P. Raniero Cantalamessa OFMCap.        

Kardinál Leon-Joseph Suenens z Belgicka,                 
(na foto s pápežom  sv. Pavlom VI.)                            

moderátor Druhého vatikánskeho koncilu,                                
držiteľ Templetonovej ceny,                                        

protektor charizmatického hnutia. 

„Bolo by skvelé, keby Charizmatická obnova ako taká mohla zaniknúť a zmeniť sa na Turíčnu milosť                  
pre celú Cirkev: na to, aby rieka bola verná svojmu pôvodu, musí sa stratiť v oceáne.                                        

Prvá chyba, ktorej musíme predísť, je, zaradiť Charizmatickú obnovu do kategórie hnutí.                                         
Nie je to špeciálne hnutie, obnova nie je hnutie v bežnom sociologickom zmysle,  nemá zakladateľov,                     

nie je homogénna a zahŕňa veľmi pestrú  skutočnosť,                                                                          
je to prúd milosti, obnovujúce vanutie Ducha pre všetkých členov Cirkvi, laikov,                                             

rehoľníkov, kňazov a biskupov. Je to výzva pre všetkých.                                                                     
Človek sa nezačleňuje do Obnovy, ale skôr Obnova sa stáva našou súčasťou,                                                    

keď prijímame milosť, ktorú nám ponúka.“                                                                                                      
(z kázne kardinála L.J. Suenesa na prvom svetovom charizmatickom kongrese v r. 1975) 



Na Slovensku sa podobne formuje národný tím. Za cirkevného asistenta služby pre charizmatické 
spoločenstvá Charis bol menovaný košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč.                                
V Československu sa prvé charizmatické spoločenstvá objavili na prelome 70.- 80. rokov 20. st., 
takmer súčasne v katolíckej, metodistickej, českobratskej, evanjelickej a československej husitskej 
cirkvi. V rámci Katolíckej cirkvi sa hnutie KCHO rozvíjalo aj s pomocou kontaktov s hnutím                
v susedných štátoch (Poľsko, bývalá Juhoslávia, bývala NDR a Maďarsko). Dôležitou sa stala          
samizdatová literatúra, najmä preklady kníh kardinála Suenensa a tiež Úvod do kresťanstva                  
a Úvod do kresťanskej praxe od teológa Herberta Muhlena. Významnú úlohu ešte počas                       
komunizmu zohralo charizmatické spoločenstvo v Slušoviciach, ktoré vzniklo v r. 1981.                      
V Čechách v tej dobe bolo v charizmatickej obnove angažovaných viacero kňazov,                             
napr. Anton Dohnal, Aleš Opatrný, Ludvík Kolek, Václav Chroust, Michael Slavík a ďalší.                 
Niektorí z nich organizovali na území Čiech a Moravy pravidelné semináre pre animátorov chariz-
matickej obnovy, na ktoré prichádzali aj veriaci zo Slovenska. Po páde komunizmu sa v júni 1990 
v Hradci Králové konala pod záštitou Mons. Karla Otčenáška prvá katolícka charizmatická 
konferencia v Československu, na ktorej sa zúčastnilo asi 350 veriacich. Počas konferencie bolo 
ustanovené prvé Informačné stredisko pre charizmatickú obnovu so sídlom v Prahe,                            
ktoré od septembra toho istého roku začalo vydávať časopis Effatha. V súčasnosti prebiehajú             
celonárodné  stretnutia KCHO v Čechách a na Slovensku už samostatne. V Českej republike sa 
konajú pravidelne na začiatku letných prázdnin na brnianskom výstavisku. Pravidelnými                    
prednášajúcimi sú: P. Vojtěch Kodet, O.Carm., Kateřina Lachmanová, sr. Veronika Barátová                    
z Komunity blahoslavenstiev, P. Bogdan Stępień, OSPPE a ďalší. Stretáva sa tu viac                            
ako 7000 veriacich nielen z Čiech a Moravy, ale aj zo Slovenska. Súčasťou bohatého 4-dňového 
celodenného programu je sv. omša, adorácia, sv. spoveď, prednášky, program pre deti, prímluvná 
modlitba, koncerty, bábkové divadlo, posedenie pri moravskom vínku, či biblický tanec.                
Okrem širokého neformálneho spoločenstva sa ľudia môžu povzbudiť aj kvalitnou literatúrou,  
výstavou fotografií, prezentáciou misijných a pastoračných diel. Spoločenstvá KCHO,                        
a tiež spoločenstvá, ktoré majú znaky charizmatickej obnovy (napr. modlitby chvál) nájdeme                 
v každej diecéze na Slovensku. V prvých rokoch sa o jej rozvoj zaslúžili diecézny kňaz                       
Václav Kocian a združenie JAS. V súčasnosti je organizačným vedením KCHO poverený                     
dp. Dušan Lukáč z Gelnice. Výraznou osobnosťou hnutia je aj Mons. Peter Brodek, generálny  
vikár Nitrianskej diecézy. KCHO na Slovensku sa usiluje o to, aby v každej diecéze bol vytvorený 
zodpovedný tím - kňaz a laik - ktorý by slúžil diecéze a s biskupom a veriacimi by mohol zdieľať 
milosti a Božie slovo na budovanie dobra v Cirkvi, v spoločnosti. V r. 2017 na stretnutí v Ríme 
pápež František vyzval členov charizmatického hnutia, aby si so všetkými členmi Cirkvi zdieľali 
milosť krstu Duchom Svätým. Je tu čas budovania spoločenstva a vydávania svedectva o tom,                  
že Boh chce vyliať svojho Ducha na každého človeka. Pápež František pozval všetkých,                     
aby evanjelizovali Božím Slovom, preto aj členovia KCHO na Slovensku nemôžu ostať nečinní            
v šírení evanjelia. Božia láska opäť túži zvestovať každému človeku, že ho Kristus miluje.                   
Súčasné poslanie KCHO sa dotýka aj ekumenizmu, ktorý sa prejavil už pri prvom vyliatí Ducha 
Svätého v Jeruzaleme. Tvoriť jednotu najmä v rámci kresťanstva je nielen snahou, ale podstatou 
KCHO.  Ako kresťania rozpoznávame v každom človeku slávu Krista, ako aj Boh zjavil milosť 
krstu Duchom Svätým ľuďom rôznych kresťanských cirkví a náboženských spoločenstiev.                  
Svet očakáva a potrebuje jednotu, úctu človeka k človeku. V súčasných spoločenských                                
a politických výzvach je KCHO povolaná aj k núdznym a trpiacim, k ľuďom na okraji                         
spoločnosti. Členovia KCHO, ktorí spoznali aká radosť a nádej plynie z Ducha Svätého sú volaní 
k tomu, aby išli a rozdávali nádej najmä tým, ktorí ju stratili. Napriek tomu, že KCHO existuje                
v novodobých dejinách Katolíckej Cirkvi už viac ako 50 rokov, mnohí veriaci aj u nás,                        
na Slovensku, ju ešte nepoznajú, nerozumejú jej podstate, nechápu zmysel modlitby v jazykoch, 
niektorých odrádzajú vonkajšie prejavy tejto modlitby, prípadne majú iné predsudky,                         
ktoré im bránia spoznať ju bližšie. Katolícka charizmatická obnova však je živým prúdom,                
kde sa veriaci predovšetkým s odovzdanosťou a pokorou modlia: „Príď Duchu Svätý, tvorivý...“     

P. Bogdan Stępień, OSPPE                       Dušan Lukáč                         Mons. Peter Brodek                        sr. Veronika Barátová                           Kateřina          
                  Lachmanová 



zdroje: www.spiritualita.jezuiti.org, www.konference.cho.cz, www.sites.google.com, www.katolickenoviny.sk, 
www.zasvatenyzivot.sk, www.sk.wikipedia.org, www.en.wikipedia.org, www.fihnec.cr, www.issuu.com, 
www.novesvitanie.sk, www.youtube.com, www.bip.cz, www.festivalunited.signaly.cz 

Katolícka charizmatická obnova sa usiluje prispieť k obráteniu, spáse a posväcovaniu všetkých 
ľudí a k ich zjednoteniu v účinnom spoločenstve Božieho ľudu. Záleží jej na tom, aby každé dielo         
v Cirkvi bolo založené na rozpoznávaní Božích zámerov a plánov. Kladie dôraz na: poznanie Boha                           
ako milujúceho a odpúšťajúceho Otca, nadviazanie osobného vzťahu s Ježišom, potrebu                      
posilňovať v sebe prítomnosť Ducha Svätého, dôležitosť Svätého písma, sviatostí,                                
bohoslužby, modlitby, modlitby chvál, dôležitosť chariziem alebo darov Ducha Svätého pre službu 
Cirkvi, potrebu budovať spoločenstvo, poslanie ohlasovať evanjelium a vydávať svedectvo.             

Krst Duchom Svätým v iných kresťanských cirkvách 
 

Protestantské cirkvi - prvé tzv. Vyliatie Ducha Svätého v novodobých dejinách kresťanstva 
24.5.1738: John Wesley (1703-1791) mladý muž anglikánskej cirkvi, zakladateľ 
metodistickej cirkvi, zažil hlbokú náboženskú skúsenosť – tzv.“ krst Duchom“. 
Opísal, že vo svojom srdci pocítil hlbokú premenu: „Cítil som, že odovzdávam 
seba a svoju spásu Kristovi, jedine Kristovi, a v srdci som pocítil tú istotu,                     
že on zo mňa sňal všetky hriechy, moje osobné hriechy, a vykúpil ma zo zákona 
hriechu.“ Podobné skúsenosti – konkrétnej a osobnej lásky Boha, ktorý sa dáva 
prostredníctvom vyliatia Ducha spoznať ako milujúci Otec a tiež Spasiteľ -             
neskôr (19.st.) zažili aj ďalší americkí kazatelia                            
napr. Charles Finney (1792 – 1876) a Asa Mahan (1799 – 1875) 

a mnoho amerických kresťanov.  
1.1.1901: Agnes Ozman, študentka na biblickej škole v Topeke, v štáte Kansas, 
ktorú založil metodistický kazateľ Charles F. Parham požiadala Parhama,                  
aby sa nad ňou modlil prostredníctvom vkladania rúk s prosbou o krst Duchom. 
Počas modlitby Agnes nadobudla novú náboženskú skúsenosť a dostala                   
dar jazykov. Čoskoro takmer každý poslucháč v tejto škole dostal krst Duchom,                  
čo následne dalo vzniknúť hnutiu, ktoré sa z Kansasu rozšírilo do Texasu                      
a do Los Angeles.  
 

Pravoslávna Cirkev a proroctvo v Arménsku 
19.st.: skúsenosť s krstom Ducha Svätého zažili aj pravoslávni veriaci v Rusku, ktorí s týmto               
svedectvom prišli do Arménska. Tu uskutočnili stretnutia veriacich sprevádzané modlitbou                   
v jazykoch, proroctvami, uzdraveniami a ďalšími charizmatickými prejavmi pôsobenia                      
Ducha Svätého. V r. 1855 v dedine Kara Kala Duch Svätý oznámil významnú prozreteľnostnú 
udalosť a tiež tragédiu pre arménsky ľud. Prostredníctvom 11ročného negramotného chlapca           
Efima Gerasimoviča Klubnikena bolo zjavené písomné proroctvo, že majú byť vyvraždené           
státisíce mužov a žien. Boh vyzval ľudí, aby utiekli do krajiny na druhú stranu oceánu a usadili sa 
na západnom pobreží Spojených štátov. Tam potom Boh požehná arménsky národ.                        
Toto proroctvo sa bolestne naplnilo v r. 1914 počas náboženského prenasledovania pravoslávnych 
kresťanov Turkami, počas ktorého zahynulo či bolo zabitých viac ako 1,5 milióna Arméncov,   
vrátane všetkých obyvateľov dedinky Kara Kala.  
 

Los Angeles a vznik turíčneho hnutia 
V r. 1906 sa dvaja pravoslávni Arménci, Demos Shakarian (na foto,                  
v r. 1952 založil medzinárodnú sieť kresťanských podnikateľov: The Full 
Gospel Business Men's Fellowship International (FGBMFI) a Magardich 
Mushegen, ktorí odišli z krajiny na základe proroctva, stretli v Los Angeles                            
so spoločenstvom veriacich, ktorí sa modlili a chválili Boha v jazykoch.           
Išlo o komunitu na Azus street, ktorú viedol kazateľ William Seymor.              
Z nej vyrástlo tzv. turíčne (letničné) hnutie, ktoré učilo, že turíčna skúsenosť 
je normatívnou skúsenosťou pre každého kresťana a všetky kresťanské spoločenstvá.                         
Hlásalo, že krst Duchom je skutočným vtedy, keď je sprevádzaný darom modlitby v jazykoch.  
Prvotní zástanci turíčneho hnutia boli členmi rozličných protestantských denominácií. Nemali             
v úmysle utvárať nové cirkevné zbory. Ich úmyslom bolo iba šíriť novú, turíčnu skúsenosť.            
Keďže však   často neboli prijatí vo svojich cirkvách, prakticky vznikla uprostred protestantských 
denominácií nová, turíčna denominácia, ktorá je známa aj ako turíčna či „pentekostálna“ cirkev.     



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: Kostolíkmi v okolí v.n. Kráľová 
Kostol Svätej rodiny v Šali - Veči a Kostol Svätej rodiny v Gáni 

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

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

Pekná rodinná cyklopúť sa dá uskutočniť          
na juhozápade Slovenska, neďaleko Galanty, 
v blízkosti vodného diela Kráľová. Dostať sa 
sem dá pohodlne aj vlakom z Bratislavy,            
ktorý ide do obce Šaľa aj cez víkend každú 
hodinu. Tu v mestskej časti Veča sa nachá-
dza pravdepodobne najstaršie zasvätenie 
kostola Sv. rodine na našom území.           
Veča bola pôvodne samostatná obec ležiaca 
na ľavom brehu rieky Váh a patrila zoborské-
mu kláštoru. So Šaľou sa zlúčila 1. januára 
1960. Z historických prameňov nie je presne             
doložené, kedy bol v tejto obci postavený 
kostol. Prvý pravdepodobne gotický kostol           
z pevného materiálu mohol byť postavený           
vo Veči už v 13. st. V r. 1345 už kostol stál         
a bol zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi.               
Pri kostole pravdepodobne existovala aj fara, čo dokladá aj kanonická vizitácia z r. 1670.                 
Od r. 1529 bola Veča niekoľkokrát vyplienená tureckými vojskami. Nájazdy trvali až do r. 1685. 
V tom čase bol aj pôvodný kostol takmer úplne zničený. Od začiatku 18. st. sa Večania snažili              
o vybudovanie nového kostola. To sa podarilo a v r. 1725 bol na starých základoch dokončený   
nový kostol. Ten zasvätili Sv. rodine (Ad Sacram Christi familiam).  Stavba sa realizovala               
pravdepodobne s finančnou podporou rodiny Hertelendiovej. V r. 1825 sakrálny objekt rozšírili 
o sakristiu na severnej strane presbytéria. Nad ňou vzniklo panské oratórium. V zadnej časti               
kostola vybudovali kryptu so samostatným vchodom z vonkajšej strany. Kostol bol obnovený           
v r. 1956 - 1958, pričom starú drevenú vežu prebudovali na murovanú. V tomto období boli             
obnovené aj vnútorné maľby kostola. Po ukončení reštaurátorských prác bol kostol vysvätený           
trnavským biskupom Mons. Ambrózom Lazíkom. Posledná väčšia rekonštrukcia a obnova kostola 
sa uskutočnila v r. 1996. Samotný kostol je jednoloďový so segmentovým uzáverom a vstavanou 
vežou. Presbytérium je zaklenuté jedným poľom pruskej klenby, loď má krížovú hrebienkovú 
klenbu, ktorá dosadá na vtiahnuté piliere s rímsovými hlavicami. Fasády sú členené pilastrami              
a lizénami. Na strednú os priečelia je situovaná veža, zakončená ihlanom, ktorý dosadá                         
na trojuholníkové štíty. Hlavný oltár je z r. 1820 s oltárnym obrazom z polovice 19. st.                      
Kazateľnica je klasicistická zo začiatku 19. st., má štvoruholníkové rečnište zdobené drevorezbou 
ružíc a peniažkových pásov. Aj keď v r. 2007 bol postavený vo Veči nový kostol, zasvätený Panne 
Márii Pomocnici kresťanov, oslava sviatku Sv. rodiny sa každoročne konáva v starom                       
historickom kostole. Od neho sa môžete vydať najlepšie na bicykloch cez most a potom popri             
Váhu, po hrádzi smerom na obec Kráľová nad Váhom a ďalej k vodnej nádrži. Pri časti Únovce           
sa dá zmeniť trasa. Rodiny s menšími cyklistami si môžu trasu skrátiť cez Galantu a použiť                
do Gáňa opäť osobný vlak. Zdatnejší môžu pokračovať smerom na Váhovce, po hrádzi alebo cez 
pole. Zaujímavý a unikátny Kostol Svätej rodiny sa nachádza na okraji obce Gáň, neďaleko 
železničnej stanice. Prvá písomná zmienka o tejto obci sa zachovala v zoborskej listine z r. 1113.    

          koledníci v Kostole Svätej rodiny v Šali - Veči 

„Kontemplovať každú milovanú osobu očami Boha  
a spoznávať v nej Krista je hlbokou duchovnou skúsenosťou.  

Žiada si to nezištnú ochotu, ktorá umožní oceniť jej dôstojnosť .“ 



STAŇTE SA PRAVIDELNÝMI ODBERATEĽMI PÚTNICKÉHO LISTU 
Ak máte záujem dostávať Pútnický list do Vašej e-mailovej pošty, prosíme Vás,      

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 

Ď A K U J E M E! 

Románsky kostolík ako neveľké 
tehlové jednolodie s podkovovitou 
apsidou bol postavený už na              
prelome 12. a 13. st. Zrejme počas 
tatárskeho vpádu bola stavba   
značne poškodená, čo si vyžiadalo 
rozsiahlu opravu v 2.pol. 13. st. 
Plieniace oddiely Matúša Čáka 
Trenčianskeho, doložené v tomto 
regióne v r. 1312, značne kostol 
tiež poškodili, o čom svedčia         
stavebné úpravy z obdobia gotiky. 
Ku kostolíku pristavali zo severnej 
strany sakristiu. Poškodeniu sa 
kostol nevyhol ani v ďalšom             
období. Reformácia a neustále  
boje v priebehu 17. st. spôsobili, 
že v r. 1694 sa spomína ako spustnutý a opustený. V r. 1745 prešiel barokovou rekonštrukciou  
financovanou šľachticom Petrom Pacerom, ktorá však do značnej miery zachovala jeho pôvodný 
románsky vzhľad. V kostole vybudovali západnú tribúnu a kryptu pre rodinu Pacerovcov.                 
Románske okná na južnej strane lode boli zamurované a nahradené súčasnou dvojicou okien                
s polkruhovým záklenkom. V južnej stene apsidy bolo prerazené kruhové okno. V r. 1756 bolo 
zmenené pôvodné patrocínium sv. Ondreja na Svätej rodiny. Interiér bol vybavený tromi oltármi. 
Hlavnému dominoval obraz Svätej rodiny so sv. Annou a sv. Joachimom. Následne sa však stav 
kostola zhoršoval, lebo sa vážne poškodila strecha. V r. 1761 stál vo vnútri už iba jeden (hlavný) 
oltár. V období r. 1761 a 1781 sa realizovala ďalšia obnova. V interiéri pribudli nové bočné oltáre, 
sv. Jána Nepomuckého postavený Jozefom Hartvighom a oltár sv. Jozefa. Vo veži situovanej                
v strede zastrešenia lode boli zavesené dva zvony. Starý cintorín okolo kostola ohraničovala              
murovaná ohrada.  V r. 1845 zbúrali kvôli zlému stavu gotickú sakristiu a nahradili ju novou               
prístavbou k južnej stene apsidy. Obnova kostolíka sa realizovala  aj v 20. rokoch minulého                 
storočia.  Pri nej v západnej polovici lode pribudla murovaná tribúna. Podrobný pamiatkový               
výskum spojený s novou obnovou sa realizoval v r. 1967-68. Obnova priniesla objavy                       
zamurovaných vstupov do lode, sakristie, ako aj románskych okien a unikátnej výzdoby                      
vonkajších fasád kostola. Vďaka tomu patrí kostolíku významné miesto v dejinách umenia             
Slovenska. Fasády členia po celom obvode stavby tzv. slepé arkády – naznačené oblúky v murive. 
Jeho západné priečelie je navyše zdobené zdvojenými arkádami, keď do oboch väčších oblúkov  
na krajoch sú vpísané dva menšie.                       
Na východnej strane apsidy sa zachovalo            
pôvodné románske okno. Na južnej strane lode 
je prezentovaný zamurovaný románsky                
ústupkový portál. Posledný výskum a obnova 
fasád kostola boli realizované v r. 2012 – 
2013. V interiéri kostolíka nájdeme sochy           
hovoriace o ľudovej zbožnosti: sochu                  
Panny Márie a sochu Božského Srdca Ježišov-
ho a na hlavnom oltári obraz Svätej rodiny,                
ktorej je kostolík zasvätený. V kostole                  
sa  nachádza aj obraz sv. Jozefa (18. st.).          

Kostol Svätej rodiny v Gáni 

zdroje: www.veca.sk, www.sala.sk, www.apsida.sk, 
www.pamiatkynaslovensku.sk, www.turistickamapa.sk, 
www.gan.fara.sk, www.blog.sme.sk/lisinovic 

http://www.veca.sk
http://www.sala.sk


najnovšia časť Banskoštiavnického betlehemu – remeslá, ale i známa Štiavnická Anča, vláčik               
a nad ňou remeselníci. Na samom vrchu sa nachádza štiavnický trh na ktorom vyhráva muzika. 
K zaujímavým betlehemom patrí aj betlehem v obci Terchová. Betlehem sa nachádza v predsieni 
kostola sv. Cyrila a Metoda v centre obce a je už neodmysliteľnou súčasťou Vianoc ostatných            
rokov v Terchovej.  Jeho autorom je dedinský rezbár Štefan Hanuliak, ktorý ho postupne spolu          
s priateľmi Jozefom Holúbkom a Štefanom Krištofíkom vytváral od r. 1976. Spoločné dielo            
pozostáva z troch častí. 
Prvú predstavuje „stará“ 
Terchová s remeslami          
a charakteristickým                
koloritom, druhú miesto 
Ježišovho narodenia 
„skromný“ Betlehem,         
a tretiu „prepychový“                
Jeruzalem. Každý rok 
pribúdajú na betlehem 
nové figúrky a výjavy.  
Betlehem je aj ozvučený          
typickou terchovskou muzikou, ktorá zabáva nielen obyvateľov obce, ale i návštevníkov.                    
Ďalší netradičný betlehem nájdeme v Jalnej, miestnej časti obce Trnavá Hora v okrese                   
Žiar nad Hronom. Je to drevený betlehem a je vystavený v Kultúrnom dome v Jalnej.                       
Jeho autorom je Jozef Turoň,  ktorému pri tvorbe pomáhal Ján Truban. Hoci autor rezbárstvo 
nikdy neštudoval,  vytvoril unikátne dielo. Betlehem sa tvoril v dvoch etapách. V prvej etape             
vyrezal autor z lipového dreva približne deväťdesiat postavičiek betlehemu, vyjadrujúcich biblické 
udalosti. Postavičky, z ktorých niektoré sú aj v pohybe, sú umiestnené v jednej úrovni. V druhej 
etape doplnili tvorcovia biblické udalosti i výjavmi z bežného života. Zásadnou inováciou diela je 
rozčlenenie diela do troch poschodí, čo zvýraznilo jednotlivé scénky. Dielo dopĺňajú maľby                
v pozadí od Aleny Pilníkovej. Betlehem je zaujímavý aj tým, že nezobrazuje iba scénku narodenia            
Ježiška, ale aj biblický príbeh od zvestovania, cez kľúčové momenty života Krista, ako posledná 
večera, Judášova zrada, ukrižovanie až po zmŕtvychvstanie. Nájdeme tu však aj tradičné scénky               
z každodenného života. Jeden z krásnych chrámových betlehemov nájdeme v kostole zasvätenom 
Sedembolestnej Panne Márii  na košickej Kalvárii.  Betlehem zaujme svojím rozsiahlym                 
spôsobom inštalácie a množstvom farebne príťažlivých polychrómovaných drevených figúrok. 
Pochádza od rezbárov z oblasti Hornej Nitry a dal ho zhotoviť salezián don Timko. Zaujímavý                 
betlehem charakterizujú vyššie drevené figúry vyrezané z jedného kusa dreva. Majstrovský fortieľ 
tvorcu je badať v jednoznačnom poňatí anatómie i všetkých odevných častí jednotlivých                     
postavičiek. Veľmi príťažlivé sú postavy dedinského naturelu, ale i postavičky troch černoškov. 
Na najvyššom stupni betlehemskej kompozície sa okrem anjela vynímajú aj dve postavy                        
s lampášmi v ruke, symbolizujúce strážcov – „ochrancov mesta a svedkov božieho narodenia“.    
Betlehem má aj pohyblivé prvky.  Najväčší mestský betlehem so sochami vysokými vyše dvoch 
metrov nájdeme na námestí M. Sch. Trnavského v Novom Meste nad Váhom. Betlehem má              
30 postáv a štyri zvieratá. Sochy sú z osikového a lipového dreva. Hmotnosť každej z nich                
je niekoľko sto kilogramov. Sochy postupne vyrezávajú ľudoví rezbári z Nového mesta a okolia 
od r. 2006 na letnom rezbárskom sympóziu. V r. 2011 ho zapísali  do Slovenskej knihy rekordov 
ako najväčší betlehem na Slovensku.      

zdroje: www.globtroter.pl, www.banskastiavnica.travel, www.teraz.sk, www.mytrencin.sme.sk, www.tvkosice.sk, www.turistika.cz, 
www.blog.sme.sk/urda, www.webnoviny.sk 

Terchová 

Nové Mesto nad Váhom 

Jezuliatko v Betleheme  
na Košickej Kalvárii 

dokončenie článku zo str. č. 3 
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NEPREDAJNÉ, VOĽNE ŠÍRITEĽNÉ 

PUTOVANIE S DOMOM PÚTNIKA 2022  

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 za všetkých diskriminovaných pre svoje 
náboženstvo a prenasledovaných, aby spoločenstvá, v ktorých žijú,                    
uznali ich dôstojnosť a práva vyplývajúce z bratstva všetkých ľudí.  
 
 

Úmysel našich biskupov: Aby sme si prehlbovali úctu k Svätému písmu ako 
prameňu Božieho zjavenia, lepšie spoznávali Božie slovo a podľa neho žili.  

        Na cestách ... zjednotení v apoštoláte modlitby 

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

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 

Pozývame Vás na tieto pešie či kombinované (auto + pešo) zahraničné putovania. 
Uskutočnia sa podľa záujmu pútnikov a podľa aktuálnej situácie (vzhľadom na pandémiu).  

Viac + info o putovaní na Slovensku nájdete na: www.spojeneruky.sk 

 
 
 
 
 
 

Púť v pôste 
8. - 10. apríl 2022:  

Svatá Hora u Příbrami 
a okolie (Karlštejn) 

Púť s Božským Srdcom  
15. - 25. jún 2022 

Kopeček - Pustevny - Hostýn 
(Evropská kulturní stezka sv. Cyrila  

a Metoděje, ČR) Mariánska púť do Lúrd 
august - september 2022 

(zatiaľ iba v príprave) 
(Chemin st. Jacques, Francúzsko) 

Púť so sv. Františkom  
2 . - 15. október 2022 

Greccio - Spoleto - Trevi - Assisi - 
Gubbio - Sansepolcro - La Verna 

(Via di San Francesco, Taliansko) 


