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Farská púť či náboženská „turistika“ ?

-pokračovanie na 2.str.-

Pred pár dňami sme sa vrátili z výletu ... ehm ... opravujem ... z púte z Fatimy a Lúrd. 
Výlet a púť - je v tom vlastne rozdiel? Myslím, že áno. 
Ak ide človek na výlet či TURISITIKU, jeho cieľom je zdolať nejaký vrchol, prejsť 
turistickou trasou či navštíviť kultúrne pamiatky a pod. Pokiaľ ideme na púť, tak tie 
vonkajšie okolností sú často skoro rovnaké – musíme urobiť veľa krokov peši či zdo-
lať mnoho kilometrov autobusom, znášať horúčavu dňa či daždivé vrtochy počasia, 
zápasiť s vlastnou únavou alebo hladom a pod. Avšak PUTOVANIE má ešte jeden 
„bonus“ navyše, nazvime ho duchovný – kedy človek danú púť obetuje za niekoho, 
vyprosuje sebe či blízkym Božiu pomoc, požehnanie či posilu v trápení. Takto, ak si 
človek zvolí správny úmysel, sa putovanie stáva modlitbou.
Najmä v stredoveku boli veľmi populárne púte do Jeruzalema, Ríma či Santiaga de 
Compostela. Pútnici sa v tom čase vydávali na dlhú, niekoľko mesačnú cestu, ktorá 
bola nie len náročná, ale aj nebezpečná. Túto púť zväčša absolvovali ako pokánie za 
svoje ťažké hriechy.
Dnes, s rozvojom dopravy, tieto púte nie sú už také náročné ani nákladné. Ľudia ich 
už neabsolvujú ako kňazom určené pokánie za svoje hriechy ako kedysi. A predsa aj 
dnes ľudia putujú. Hľadajú posilu v ťažkých životných situáciách, uzdravenie z cho-
roby, vyprosujú si dobrého manžela či manželku alebo zvolávajú Božie požehnanie 
na svoje rodiny.
Zdá sa, že pomaly vzniká trend „náboženskej turistiky“ - čímsi medzi turistikou a 
púťou. Takáto aktivita má síce zdanlivo duchovný obsah – človek navštevuje kostoly, 
kláštory či iné náboženské pamiatky – ale stále je to len turistika. Odfotíme sa pred 
kostolom, obdivujeme krásne gotické oblúky či žasneme nad nádhernými barokový-
mi oltármi a sochami – ale s modlitbou to nemá nič spoločné. Je to iba obdivovanie 
architektúry či histórie.
Ale späť k našej farskej púti. Začali sme v piatok 25. augusta 2017 o 9:30 svätou omšu, 
pri ktorej farár Jozef požehnal pútnikov. Okolo desiatej sme „sa nalodili“ a vyrazili 
cez Košice, kde sme doplnili kapacitu autobusu veriacimi z farnosti Košice – sídlisko 
Ťahanovce. Naša cesta smerovala cez Maďarsko a Slovinsko do Talianska. V ranných 
hodinách sme dorazili do Turína. Tu sme si vychutnali skoro celý deň vo Waldocu, 
don Boscovom oratóriu, kde sa zrodili saleziáni. Neskoro popoludní sme vyrazili 
ďalej do Francúzska, a opäť po „nekonečných“ hodinách v autobuse nás čakal prvý 
nocľah – Grenoble. 
V nedeľu ráno sme vyrazili do neďalekého La Salette, kde sa Panna Mária zjavila 
v roku 1846 dvom pastierikom Maximovi a Melánii. Aj napriek nádhernej prírode 
a neskutočnému pokoju, ale tlačený časom, sme sa po svätej omši pobrali ďalej do 
Lúrd, kde poniektorí stihli ešte neskorý večerný program pri Masabielskej jaskyni.
Pondelok 28.8. sme trávili „konečne“ bez autobusu. Celý deň patril prehliadke Lúrd 
– farský kostol, miesta kde žila Bernadetta, miesto zjavenia a ďalšie. Najsilnejším 
modlitbovým zážitkom tohto mestečka bol asi sviečkový sprievod počas modlitby 
ruženca. A nevadil nám ani hustý lejak.



Počas prípravy v kňazskom seminári v Košiciach chlapci vstu-
pujú po druhom ročníku teológie do „medziročníka“ - tzv. pas-
toračný ročník. Vtedy sa ich domovom namiesto seminára stá-
va nejaká farnosť, kde spolu s farárom (prípadne aj kaplánmi) 
a miestnymi  veriaci prežijú celý rok. Cieľom tejto pastoračnej 
praxe je pomôcť „potencionálnym“ kňazom lepšie spoznať ich 
budúce povolanie. Takto mladí muži majú rok „na premyslenie“, 

V utorok nás opäť čakala dlhá cesta autobusom a presun do Santiaga de Compostela, kam 
sme dorazili vo večerných hodinách. Cestou sme stihli svätú omšu na pútnickom mieste 
Limpias, aj krátke osvieženie v Atlantickom oceáne.
Stredajšie dopoludnie patrilo Santiagu de Compostela, kam aj dnes putuje celoročne množ-
stvo ľudí pešo. Pútnické trasy, tzv. „camino“ sú dobre značené a dá sa nimi dostať k sv. Ja-
kubovi pomaly z celej Európy. Po poludňajšej medzinárodnej svätej omši v španielčine sme 
vyrazili do „konečnej destinácie“ našej púte – Fatimy.
Aj keď vo Fatime je čo „robiť“, predsa len sme si vo štvrtok „odskočili“ do krásnych histo-
rických mestečiek Alcobaca, Bathala a nakoniec hlavného mesta Lisabon. Nakoniec celý 
piatok už patril len a len Fatime – návšteva domčekov, kde žili Lucia, František a Hyacinta, 
modlitba krížovej cesty, prehliadka jednotlivých chrámov a večer modlitba svätého ruženca 
so sviečkovým sprievodom.
V sobotu ráno, na záver našej púte nám neostávalo nič iné, ako sa pobaliť a presunúť do 
historického centra mesta Porto, odkiaľ sme večer leteli do Budapešti. Domov sme sa vrátili 
v nedeľu ráno okolo deviatej hodiny – rovno na našu odpustovú slávnosť.
Ako vidíte, program bol dosť bohatý. Precestovali sme sedem tisíc kilometrov za desať dní. 
Navštívili tri veľké mariánske pútnické miesta, a ešte čosi „popri tom“. Ďakujeme Bohu za 
ochranu, že sme to všetko zvládli a vám za vaše modlitby. A samozrejme, všetkých vás sme 
niesli vo svojich srdciach a v modlitbách predkladali našej nebeskej Matke i Otcovi. Už teraz 
sa tešíme na ďalšiu farskú púť ...
                  kaplán Marián
PS: Fotografie z našej púte nájdete na našom farskom webe.

Nová „POSILA“ na fare rozhovor

aby získali reálnejší obraz o kňazstve, konfrontovali svoje predstavy s realitou a nanovo sa 
rozhodli, či kňazstvo je naozaj povolanie „pre nich“. Tento rok sa aj naša farnosť stáva ta-
kýmto „tréningovým centrom“. Od 1. septembra k nám nastúpil na prax seminarista Šimon 
Chrzaser, ktorého vám chceme predstaviť.
Šimon, odkiaľ pochádzaš? Povedz nám niečo o sebe či o svojej rodine.
Pochádzam z malej dedinky Božčice, v okrese Trebišov, ktorá je filiálkou farnosti Parchova-
ny. Moja mama je ženou v domácnosti, a zároveň je horliteľkou Ružencového bratstva. Otec 
zasa pracuje ako traktorista v obecnom družstve. Mám ešte staršieho brata, ktorý tento rok 
promoval. Asi „najdôležitejší“ článok našej rodiny je babka, ktorá sa za mňa neustále modlí.
Aké máš hobby, čo robíš rád vo voľnom čase?
Vo voľnom čase rád športujem, ale nepohrdnem ani dobrou knihou. Čo sa týka športu - 
hrám futbal, florbal, hokej a sem tam si aj zaplávam.
Od tvojho príchodu k nám už ubehlo niekoľko dní. Absolvoval si odpust v našej 
farnosti, dokonca si bol s nami aj na letnom tábore. Aké sú tvoje prvé dojmy?
Moje prvé dojmy sú ... Ani sa to nedá opísať. Sú tu super kňazi, farár Jozef a kaplán Marián, 
ktorého som ešte ako diakona zastihol v seminári. Ľudia sú taktiež dobrosrdeční a ochotní. 
Prvý dojem je naozaj veľmi dobrý. Teším sa na spoločný čas s veriacimi v tejto farnosti.



OZNAMY
V piatok 8.9.2017 sme začali s prípravou k prvému sv. prijímaniu, žiakov tretieho ročníka ZŠ. Kto ešte nestihol 
a chcel by prihlásiť dieťa k príprave tlačivá nájdete na našom farskom webe. Najbližšia detská sv. omša bude 

v piatok 22. 9.2017.

V stredu 13. septembra vás pozývame na prvú mládežnícku sv. omšu spojenú s Veni Sancte. Po skončení sv. omše 
bude prvé stretnutie a odovzdávanie prihlášok k príprave

 k sv. birmovania. Na prvé stretnutie pozývame aj rodičov našich birmovancov.

V piatok 15.9.2017 si pripomenieme výročie biskupskej vysviacky kardinála Jozefa Tomka, titulárneho arcibisku-
pa, emeritného prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov (1979) Pozývame k modlitbe za nášho rodáka. 

Na nedeľu 17.9.2017 vyhlásila Konferencia biskupov Slovenska zbierku na Rádio Lumen.
V utorok 19.9.2017 od 14.00 hod. vás pozývame na dekanátne večeradlo.

 
V týždni od 18.-24.9.2017 máme Jesenné kántrové dni (v stredu, piatok a sobotu). Záväzný  je iba jeden deň.

Obsah jesenných kántrových dní: Poďakovanie za úrodu. My poďakujeme za úrodu v stredu 20.9.2017.

V nedeľu 24.9.2017 vás pozývame na stretnutie Združenia Faustínum. Začíname o 15.00 hod. spoločnou 
modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva.

V druhej polovici septembra začína akademický rok na vysokých školách. Povzbudzujeme vysokoškolákov, aby aj 
v meste, v ktorom študujú naďalej žili svoju vieru. Pre stretávanie a pastoráciu vysokoškolákov funguje Univer-
zitné pastoračné centrum v každom univerzitnom meste. Milí vysokoškoláci, zistite si, kde sú omše na vašom 

internáte alebo vysokej škole. Viac informácii na http://upece.sk/upece-slovenska   

Ohlášky 
Oznamujeme Vám, že sviatosť manželstva chcú prijať:

16.9.2017 : Ing. Milan Kríž, syn rodičov Milan a Mária rod. Demjanová, bývajúci: Zvončekova, Michalovce 
a Miriama Hrobková, dcéra rodičov Ladislav a Renáta rod. Capová bývajúca: Třebíčska, Humenné

23.9.2017: Bc. Štefan Veľas, syn rodičov Štefan a Ing. Ľudmila rod. Ducková,  bývajúci: Hankovce 
a Veronika Skysľaková, dcéra rodičov Ing. Alexander a RNDr. Oľga rod. Šalátová, bývajúca: Lackovce

23.9. 2017: Mgr. Ľuboš Bezeg, syn rodičov Štefan a Ľudmila rod. Demská bývajúci: Brestov 
a Bc. Lívia Urbanová, dcéra rodičov Daniel a Adriana rod. Ščerbová, bývajúca: Třebíčska, Humenné

 
29.9. 2017: Marcel Albičuk, syn rodičov Jozef a Tatiana rod. Chaľová, bývajúci: Laborecká, Humenné 
   a Radka Dzurenková,dcéra rodičov Jozef a Emília rod. Fedorková, bývajúca: Laborecká, Humenné 

30.9. 2017: Juraj Poltorák, syn rodičov  Jozef a Iveta rod. Minkaničová, bývajúci: Zbudza 
a Zuzana Uhrinová, dcéra rodičov Ondrej a Edita rod. Bodnárová, bývajúca: Laborecká, Humenné

Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, ktorá by im zabraňovala uzavrieť sviatosť manželstva, 
je to povinný nahlásiť na farskom úrade. Zároveň snúbencov zverujeme do vašich modlitieb.
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