Staré Hory – Slovenské Lurdy
Približne päťtisíc členov Rodiny Nepoškvrnenej z celého Slovenska aj z Čiech a Moravy sa
stretlo na Starých Horách. V programe sobotnej púte nechýbala svätá omša na Studničke,
pomazanie chorých, prednáška a modlitba svätého ruženca. Rodina Nepoškvrnenej sa stretáva
pravidelne každý rok buď v Šaštíne, na Velehrade alebo v Martine a každé dva roky putuje aj do
Lúrd.
Tradícia pútí na Starých Horách je stará ako samotný kostol postavený v roku 1448, prípadne
odkedy bola na hlavný oltár umiestnená milostivá socha Panny Márie. Madona zo Starých Hôr je
poňatím a spracovaním blízka Madone v pútnickom kostole v rakúskom Tamswegu v arcidiecéze
Salzburg, ktorá pochádza z rokov 1460 – 70. Rozkvet pútí k Starohorskej Panne Márii nastal po roku
1652, keď do Španej Doliny prišli jezuiti. Počas posledného stavovského povstania okolo roku 1700
obyvatelia Starých Hôr skryli sochu Panny Márie v neďalekej dolinke na mieste dnešnej studničky.
Socha bola ukrytá určite jedno desaťročie.
Po podpísaní mierovej zmluvy v máji 1711 preniesli sochu Panny Márie naspäť do pútnického
chrámu na hlavný oltár. Tento moment ako aj hodnoverné správy o vyslyšaní prosieb a výpovede
o náhlych uzdraveniach priniesol veľké oživenie pútí.
Prvé verejné stretnutie členov Rodiny Nepoškvrnenej sa uskutočnilo 1. augusta 1992, teda pred
20 rokmi. Otec biskup Rudolf Baláž pozval sr. Bernadetu a členov RN, najmä chorých, na fatimskú
sobotu na Staré Hory.
V tomto roku 2012 Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok oslavuje 170.
výročie svojho založenia. Na stretnutí na Starých Horách rehoľné sestry ďakovali Bohu za všetky
milosti. Vďaka patrí Nepoškvrnenej, hlavnej patrónke kongregácie aj RN, za jej ochranu.
Tento rok sa členovia RN stretli na Starých Horách, kde ich pozvali otcovia karmelitáni.
Štatutárna zástupkyňa RN sestra Alice Marienková o tom hovorí: „Toto pútnické miesto je prekrásne,
ale pre chorých a telesne postihnutých je výstup na Studničku náročný. Verím, že Panna Mária určite
zariadi všetko tak, aby sa chorí prostredníctvom našich dobrovoľníkov na Studničku dostali. V túto
májovú sobotu nás s otvoreným srdcom a náručím na tomto pútnickom mieste čaká Panna Mária
Starohorská. “
Otec Stanislav Miernik – starohorský karmelitán, neskrýval radosť z tohto stretnutia: „Veľmi sa
teším z toho, že dnes Rodina Nepoškvrnenej putuje tu na Staré Hory a vyprosuje potrebné milosti
pre seba a pre všetkých členov, pre chorých aj pre všetkých, ktorí sa o nich starajú.“
Pútnikov na úvod privítal administrátor Banskobystrickej diecézy Marián Bublinec. Zdôraznil, že je
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„O vás opieram svoju službu.“
A vy, chorí, ste mu najviac
pomáhali v tejto službe, ako to viac ráz priznal, v tej jeho veľmi ťažkej službe. A ku koncu svojho

života niesol presne váš osud, pretože pomaly strácal pohyblivosť, pomaly strácal hlas... Neostalo
mu nič, iba srdce, ktoré horelo láskou k Bohu a láskou k blížnemu, a tým tiež vykupoval svet. Možno
najviac, možno vtedy, keď nepovedal nič, vtedy povedal najviac. A vy ste tiež takí, že nám veľmi veľa
hovoríte svojím príkladom, svojou trpezlivosťou.“
Podľa generálneho riaditeľa Rádia LUMEN Juraja Spuchľáka sa vďaka stretnutiu Rodiny
Nepoškvrnenej Staré Hory premenili na slovenské Lurdy. „Nech aj táto svätá omša bude pre nás tu,
ktorí sme na Starých Horách, povzbudením a nech je povzbudením pre všetkých, ktorí tvoria
spoločenstvo s nami cez rozhlasové vlny, ale najmä cez modlitbu. Nech všetky obety, ktoré sú tu pri
oltári, ktoré prednesiete pri svätej omši, ktoré tu vy chorí predkladáte, prinesú hojné duchovné
ovocie,“ povedal Juraj Spuchľák.
Slávnostnú svätú omšu s pomazaním chorých celebroval riaditeľ Biskupského úradu v Banskej
Bystrici Mons. Vladimír Farkaš spolu s mnohými kňazmi z celého Slovenska. Vo svojom príhovore sa
zamyslel nad otázkou, komu patríme ako kresťania: „Dvíhame oči k nadprirodzenému, dvíhame oči k
nepominuteľnému, srdcom cítime Ježišovu blízkosť, teda naša odpoveď znie: Patríme osobe,
nasledujeme Ježiša z Nazareta.“ Slávnosť ukončili spoločnou modlitbou rozjímavého ruženca a
pobožnosťou s eucharistickým požehnaním.
Vdp. Pavol Jurčaga
Fotogaléria zo stretnutia na Facebooku:
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.448725655138376.107535.348542011823408&type=1

