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Nová krížová cesta na Mariánskej hore v Levoči. Foto: Radoslav Babjarčík 

Mariánska hora v Levoči  
Patrí medzi najvýznamnejšie a najstaršie pútnické      
miesta na Slovensku. Celé generácie farníkov z       
Hniezdneho a Forbas tam rok čo rok putovali, aby         
predniesli svoje prosby, vďaky a modlitby nebeskej       
Matke - Panne Márii za seba, i svojich drahých... 

O najstarších dejinách Mariánskej hory nevieme,      
nezachovali sa žiadne písomnosti, pretože mestský      
archív v Levoči vyhorel v roku 1550. Pôvodne vraj         
stála na kopci kaplnka, ktorú postavili Levočania v        
roku 1247 ako poďakovanie Pánu Bohu za záchranu        
ich životov pred vpádom Tatárov v roku 1241. Vo         
výročný deň záchrany sa konali ďakovné procesie za        
účasti miestnych obyvateľov a obyvateľov susedných      

obcí. Tak vznikla pútnická tradícia. Kto bol patrónom        
prvej ďakovnej kaplnky- nie je známe. Začiatok       
mariánskych púti súvisí s príchodom minoritov do       
Levoče, ktorí od začiatku šírili mariánsku úctu. Názov        
Mariánska hora sa začal používať od roku 1311.        
Kaplnka začala po niekoľkých desaťročiach praskať.      
Oprava bola nevyhnutná. Tú si vzal na starosť vtedajší         
levočský farár Henrich de Lencza. V kaplnke (resp.        
kostolíku) sa v tom čase nachádzala nejaká socha,        
(alebo obraz Madony), zahrnutá veľkou úctou      
obyvateľstva. Preto bola zasvätená Panne Márii. V       
roku 1322 Levočania pod vedením svojho farára       

 



 

Šalamona pristupujú k úprave jej vonkajšieho i       
vnútorného vzhľadu. 

Sviatok Navštívenia Panny Márie bol všeobecne       
uvedený v Cirkvi v 15. storočí a Mariánska hora         
prevzala to patrocínium. Stala sa významným      
pútnickým miestom, ktoré bolo vyhľadávané najmä      
manželmi s deťmi v puberte a neplodnými       
manželskými pármi, ktoré prosili Pannu Máriu o       
dieťa. Na Veľkú noc, v roku 1431 vypukol veľký         
požiar v meste, ktorí spôsobili husiti. Vypálili aj        
Mariánsku horu. Zničili výzdobu, ukradli šperky,      
strieborné a zlaté srdcia. V roku 1453 zase vyplienili         
horu bratríci, odštiepená vetva od Jána Jiskru. V roku         
1470, levočský farár Servác začal so zväčšovaním       
kaplnky (resp.maličkého kostolíka) na hore kvôli      
stúpajúcemu počtu pútnikov. Pravdepodobne vtedy dal      
vyhotoviť miestnemu rezbárovi Jánovi Szillassimu     
sochu Panny Márie. Je to vzácna pamiatka gotického        
umenia. Výraz Madony vystihuje typ gotickej      
krásavice- štíhlej, jemnej, s preduchovneným     
výrazom. Zdá sa, že socha predstavuje Pannu Máriu v         
okamihu zvítania sa so svojou tetou Alžbetou, ktorú        
navštívila, ako nám o tom hovorí evanjelium.       
Vyjadruje to nielen Máriina tvár, ale aj ruky, ktoré sú          
mierne vystreté dopredu. Dlane má otvorené, akoby       
vítala prichádzajúcich. Bohatosť záhybov šiat a plášťa       
dokazuje umelca vysokých kvalít. Nežná Máriina tvár       
má výraz úsmevu, ktorým prejavuje radosť z návštevy        
"svojich" detí. Neskôr jej do pravej ruky vložili        

kráľovské žezlo v barokovom štýle. Pôsobilo rušivo,       
lebo tam vôbec nepatrilo a poškodilo otvorenú dlaň,        
do ktorej ho pribili hrubým klincom. Taktiež       
originalita gotického umenia bola narušená barokovou      
korunkou. Kvôli jej umiestneniu museli zrezať vrch       
hlavy Madony. V čase púte totiž sochu vždy obliekali         
do šiat a na hlavu  kládli korunku.  

Predpokladá sa, že pri kostole bola v tom čase         
postavená aj pustovňa, kde bývali pustovníci, ktorí sa        
starali o kostol a strážili ho (istý čas aj kartuziáni z           
Kláštoriska). V historických záznamoch sa dočítame,      
že napr. v roku 1752 sa o kostol staral iba jeden           
pustovník, ktorý dostával od farára tri chleby a živil sa          
tým, čo mu poskytla štedrosť veriacich. V roku 1698         
prevzal úlohu zveľaďovateľa pútnického miesta farár      
Štefan Gyorffy. Bolo to v období reformácie, keď sa o          
kostol na hore nemal kto starať a výrazne chátral.         
Opadávala omietka, praskali múry. Opravy sa pre       
nedostatok financií a zanietených ľudí nekonali. Púte       
slabli, ale celkovo neprestávali. Keď však na       
Slovensku vypukol mor (a v Levoči dokonca       
šesťkrát), veriaci sa úpenlivo utiekali k Panne Márii a         
hľadali u nej pomoc a oporu. Magistrát mesta Levoča         
pod pokutou 12 zlatých (mesačný plat) zakázal       
pútnikom prechádzať cez mesto. Napádali ich aj       
protestanti s kameňmi a palicami. Ale ani tieto        
ťažkosti nebránili veriacim ísť k svojej Matke, aby si         
u nej vyprosili zdravie, posilu a pomoc. 

Andrea Matfiaková 

 
 

 

Kam na dovolenku  
Takáto otázka začína zaznievať medzi nami už v        
posledných dňoch mesiaca jún. Dovolenku plánujú      
poniektorí aj skôr, tešíme sa na voľné dni. Konečne         
vypadneme z každodenného kolobehu. Deti sa tešia na        
prázdniny, dospelí na oddych. Každý máme svoje       
predstavy.  

Aby bola naša dovolenka krásna, radostná a naplnená,        
to prajem zo srdca deťom a ich rodičom. Preto         
dovolenkový a prázdninový čas využíme čo najlepšie.       
Je to jedno, či si ho naplanujeme na Malte, alebo na           
,,malte”. O tom, kde to bude, samozrejme často        

rozhodujú aj financie. Na to, aby sme sa spolu zabavili          
a strávili príjemné chvíle, niekedy netreba veľa. Preto        
dovolenkový a prázdninový čas využime správne.      
Nezabúdajme na Boha a zverme sa pod jeho ochranu.         
Pokúsme sa prežiť dni oddychu aj s Ním, v Jeho          
láskavej pritomnosti, vo vďačnosti za všetko krásne,       
čo pre nás stvoril. Určite sa takto prežité chvíle         
oddychu stanu pre nás nezabudnuteľnými, najdeme      
osvieženie na tele i na duši. 

Požehnaný čas prázdnin a dovoleniek Vám prajem. 

Anička Jurcová 

 



 

Slávnosť sv. Cyrila a Metoda, 5. júl 2019  
Sviatok spolupatrónov Európy sv. Cyrila a      
Metoda, ktorý sa v univerzálnej Cirkvi slávi 14.        
februára, v deň smrti sv. Konštantína Cyrila, má        
tento rok mimoriadny charakter: pripomíname si      
okrúhle 1150. výročie Cyrilovho narodenia pre      
nebo .  
 
Úlohou apoštolov je byť v pohybe. Radostnú zvesť       
o Ježišovi Kristovi si nemôžu apoštoli nechávať pre       
seba. Preto sv. Pavol, aj sv. Peter putujú do stredu          
vtedy známeho sveta, aby v centre rímskej ríše       
hovorili o Kristovi.  
 
Ten istý motív (ohlasovanie Ježiša Krista) viedol aj        
našich slovanských patrónov sv. Cyrila a Metoda, aby       
odišli zo svojho rodiska, z Byzantskej ríše,      
Konštatntína k Saracénom (Bagdadská ríša), či     
k Chazarom, a napokon obidvoch do Veľkomoravskej     
ríše .  
 
Spoločne prišli na naše územie s jediným cieľom:        
priniesť nám Kristovo svetlo. Títo bratia boli v tejto         
svojej misii takí jednotní, že nám niekedy pri        
uvažovaní nad ich životom môže uniknúť, akí boli        
vlastne rozdielni. Cyril bol učenec a filozof . Zrejme        
bol trochu utiahnutejší ako Metod, čo sa prejavilo aj v          
jeho túžbe zostať na sklonku svojho života v kláštore,         
kde mohol byť sám s Bohom. Metod bol pred misiou          
na našom území úradníkom , ktorý musel vedieť       
pracovať nielen s číslami a faktami, ale aj s ľuďmi .          
Neskôr bol vysvätený za biskupa a napriek       
mnohým intrigám , ktorí proti nemu snovali      
protivníci, chodil po celej našej krajine a upevňoval        
ľudí vo viere , ktorú im s Cyrilom priniesli. 
 
Sv. Cyril sa dožil len 43 rokov . Približne keď mal 36           
rokov, prišiel na Veľkú Moravu. Medzi našimi       
predkami pobudol štyri až päť rokov . Nebolo ich až         
tak veľa. A predsa, jeho dielo i dielo jeho brata je           
neoceniteľné, živé a neustále napĺňajúce .  
 
Misia Solúnskych bratov bola naplnená duchom      
jednoty, jednoty bratskej, jednoty s tými, ktorí ju        
tvorili, jednoty s tými, ku ktorým boli poslaní a v          
prvom rade jednoty s Bohom . 
 
Aj pred 50.-timi rokmi sa udiali veľké veci : okrem         
toho, že sa narodili významné osobnosti :), v Ríme sv.          
pápež Pavol VI. napísal apoštolský list “ctihodným       
spolubratom v biskupskej hodnosti milovanému     
duchovenstvu a veriacemu ľudu Československa na      

1100. výročie smrti sv. Cyrila apoštola jeho národov”        
a v Hniezdnom, v Hniezdnom si Jozefínka vzala za         
manžela Lacka. V tomto kostole, ešte s mriežkami        
pred týmto historickým oltárom. Preto sme sa tu dnes         
zišli. Aby sme si to pripomenuli. Aby sme poďakovali         
za 50 rokov manželského života (jednoty a vernosti).        
Tak ako nemám rád sobáše, pretože sa dnes každé         
druhé manželstvo rozpadá pre vyhasnutú lásku, tak       
zlaté svadby milujem . Pre ich žiarivé svedectvo,       
ktoré kričí: DÁ SA TO . Milí jubilujúci manželia,        
ďakujeme vám za vaše svedectvo, že sa to dá .  
 
Apoštol Pavol dnes prosí svojich bratov vo viere :        
„Prosím vás, žite dôstojne podľa povolania , ktorého       
sa vám dostalo, so všetkou pokorou , miernosťou       
a zhovievavosťou . Znášajte sa navzájom v láske     
a usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku       
pokoja .“  (Ef 4, 1-7. 11-13) 
 
Ako poznám jubilujúcich manželov, myslím, žeby to       
mohol byť aj odkaz rodičov pre svoje deti a vnúčatá          
pri príležitosti zlatej svadby: 
 
ŽITE PODĽA POVOLANIA ( podľa kresťanského     
štýlu života, ktorý sa vám stal povolaním) , úloha na         
každý deň života. Boh vás kedysi zavolal, aby ste ho          
nasledovali, preto žite svoje kresťanské povolanie,      
ktoré je charakteristické LÁSKOU, POKOROU,     
MIERNOSŤOU, ZHOVIEVAVOSŤOU.  
 
ŽITE V JEDNOTE - Nerozdeľujte sa. Nehovorte, ja       
som Pavlov, ja som Apolov. Pretože je „jeden Pán,         
jedna viera, jeden krst“ . 
 
ŽITE V POKOJI – nech vás nič neznepokojuje.       
Žiadne reči, žiadna zlomyseľnosť, žiadna závisť, ktorá       
sa neraz premení na nenávisť. Pretože stredom      
kresťanov je JEŽIŠ . Povedal: „Ja som s vami po        
všetky dni, až do skončenia sveta.“ To je naša sila          
a naše riešenie problémov.  
 
ŽITE, „ kým nedospejeme všetci k jednote viery      
a  poznania Božieho Syna , k zrelosti muža , k miere      
plného Kristovho veku.“ Kým nedozrejeme     
a nebudeme mať plné poznanie Ježiša Krista . Kým       
neuvidíme Boha z tváre do tváre.  
 
Toto je naša viera a nádej. Prežívajme toto       
dobrodružstvo svätého Boha a hriešneho človeka. 
 

Peter Olekšák  
(Dokument. Zaznelo v Hniezdnom na zlatej svadbe 5.7.2019 

 



 

F A R S K É   O Z N A M Y 
14. CEZROČNÁ NEDEĽA 

7. júl 2019 
 
Liturgický kalendár:  

Štvrtok: Svätého Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok 
NEDEĽA: 15. CEZROČNÁ NEDEĽA 

 
Časy a úmysly sv. omší:  
PO 8.7. Hniezdne 7.00 !! + Margita, Júlia a Štefan Ochotnický 
UT 9.7. Forbasy 7.00 !! + Mária, Monika, Anna a Štefan Keklák  
ST 10.7. Hniezdne 18.00 ZBP pre rodiny Ivety a Aleny 
ŠT 11.7. Forbasy 17.00 + z rodiny Margita Polomčáková a Katarína Regešová 
PIA 12.7. Hniezdne 7.00 !! + Helena a Ignác Kleja 
SO 13.7. Hniezdne 18.00 - vigílijná + Vasiľ, Rozália a Veronika 

NE 14.7. Forbasy 9.00 + Žofia a Andrej Keklák 
Hniezdne 10.30 +  Mária a Vojtech Gálik 

♦ SVIATOSŤ ZMIERENIA 30 minút pred sv. omšami. 

♦ PÚŤ SENIOROV SK DO LEVOČE 11. JÚLA 2019 (ŠTVRTOK) : Na túto púť organizuje ZO Jednoty               
dôchodcov v Hniezdnom zájazd. Záujemcovia (nielen seniori) sa môžu prihlásiť u p. Krajgerovej             
(alebo aj v sakristii kostolov) do pondelka 8. júla 2019 , aby sa mohla objednať správna veľkosť                
autobusu. 

♦ KNIHU KOSTOL SV. BARTOLOMEJA V HNIEZDNOM v kultúrno-historických súvislostiach si          
môžete kúpiť v sakristiách kostolov za 25 €, ak chcete podporiť generálnu opravu organu, tak za 30 €. 

♦ DARY: Pri príležitosti životného jubilea darovali na kostol Magdaléna Sýkorová 50 € , Alžbeta Rinkovská              
50 €. Bohuznáma darovala na kostol 50 € . Zo sobáša Matúš Semivan a Anna Compeľová darovali na kostol                  
100 € . P. Abrahámovská pri príležitosti 90.-tich narodenín darovala na kostol 100 € . Rodičia              
prvoprijímajúcich detí darovali na kostol 300 € . Jubilujúci manželia Ladislav a Jozefína Guregovci darovali              
na kostol  500 € . Pán Boh zaplať! 

 
 

 

 
Novokňaz  Martin Tešla na sv. omšiach vo Forbasoch a v Hniezdnom  30. júna 2019.  

(Fotografie novokňaza Adama Konkoľa zo sv. omší v našej farnosti 29. júna bohužiaľ nemáme)  
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