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Bola to prvá pú! po sto-
pách sv. Leonarda, farská 
pú! k sv. Martinovi, patró-
novi na"ej bratislavskej arci-
diecézy a aj Slovenská pú! 
k Panne Márii chudobn#ch 
v Belgicku.

Prvá zástavka bola v Ne-
vers s prehliadkou klá"tora 
a Kaplnky sv. Bernadetky 
s jej neporu"en#m telom.
$al"ou zastávkou bolo 

mesto Tours a náv"teva 
Baziliky sv. Martina. Martin 
bol vysväten# za biskupa 4. 
júla 371. Bol v#znamnou 
osobnos!ou a aj ako biskup 
ostal poní%en#m, chudob-
n#m mníchom. Ve&kú úctu 
mu preukazovali aj v Ta-
liansku, Nemecku, Rakúsku 
a najmä v Uhorsku, kde sa 
narodil. Na Slovensku sú mu 
zasvätené mestá, kostoly ako 
Dóm sv. Martina, biskupská 
katedrála sv. Martina v Spi"-
skej Kapitule.

V#znamnou zástavkou 
na na"ej púti bol Parí!, 
kde sme sa zú'astnili sv. 
om"i v Kaplnke Zázra'nej 
Medaily na rue du Bac. V  
Kaplnke sa opakovane zjavi-
la Panna Mária sv. Kataríne 
Labouré a tam je ulo%ené 
aj jej neporu"ené telo. Nad 
oltárom je freska, ktorá pri-

pomína noc z 18. na 19. júla 
1830, kedy sa Panna Mária 
po prv# raz zjavila Kataríne. 
Panna Mária stojí na zeme-
guli. Lú'e, ktoré vychádzajú 
z jej rúk, predstavujú milos-
ti, ktoré panna Mária vysiela 
na t#ch, ktorí ju o ne pro-
sia. Okolo hlavy má koru-
nu z dvanástich hviezd. Je 
Matkou Cirkvi, zalo%enej na 
dvanástich apo"toloch a je 
aj na"ou Matkou. P. Mária 
sa obrátila s prosbou na 
Katarínu Labouré, aby sa 
za'ala razi! zázra'ná medai-
la. Druhá strana medaile má 
v prostriedku písmeno“M“, 
nad ním krí% na prie'nom 
tráme. Dolu Srdce Je%i"ovo, 
oven'ené t(ním a Máriino, 
prebodnuté me'om. Nosi! 
“zázra'nú medailu“ zname-
ná zveri! svoj %ivot i smr! 
do ochrany Nepo"kvrnenej 
Panny Márie.    

Hlbok# zá%itok v nás 
vyvolala náv"teva Kostola  
sv. Vincenta de Paul na 
rue de Sevres a Múzea sv. 
Vincenta de Paul, ktoré nám 
priblí%ilo %ivot a dielo tohto 
v#znamného svätca, zakla-
date&a Misijnej spolo'nosti, 
(ktorí sa volajú tie% lazaristi, 
alebo vincentíni).

V programe Parí%a bola 

zahrnutá aj Katedrala Notre 
Dame, plavba po rieke Seine, 
Versailles, ve'er sv. om"a 
v bazilike Sacré Coeur, kde 
je stála adorácia k Sviatosti 
oltárnej.

Sv. om"u sme mali aj 
v Katedrále Notre Dame 
v Reims, v hlavnom meste 
oblasti Champagne. V tejto 
krásnej katedrále pokrstil sv. 
Leonard francúzskeho krá&a 
Chlodovika. Sv. Leonard je 
patrónom Dolian, z ktor#ch 
sa 'as! obyvate&ov zú'ast-
nila púte.

Dopoludnia posledné-
ho d)a bola prehliadka  
Bruxellesu. Vyvrcholením 
poobede bola náv"teva pút-
nického miesta Banneux. 
O 16.00 hod. sa uskuto'-
nila sv. om"a so slávnos-
!ou posvätenia reliéfu 
Sedemboles tne j  Panny 
Márie otcom arcibiskupom, 
Mons. Alojzom Tká'om. 

Banneux Notre-Dame 
v Belgicku patrí v Európe 
medzi tri oficiálne uznávané 
pútnické miesta Bolo to 
osem zjavení Bo%ej Matky 
pred Marietou Beco, ktoré 
sa uskuto'nili v roku 1933

Mariette mala v 'ase zja-
venia 11 rokov. Pani, ktorá 
sa jej zjavila, sa jej predsta-

vila: “Ja som Panna Mária 
chudobn#ch.“ Zavolala 
ju k ne*alekému prame)u 
a tam povedala: “Tento pra-
me) je vyhraden# pre m)a. 
Je tu pre v"etky národy.“ 
Pri *al"om zjavení, ktor#ch 
bolo vcelku osem, povedala: 
“Ja som matka Vykupite&a, 
matka Bo%ia.“ „Pri"la som 
uti"ova! bolesti. Modlite 
sa!“ Zjavenia boli Cirkvou 
oficiálne uznané za pravé u% 
v roku 1949.

Slováci %ijúci v Belgicku 
a zo Slovenska po%iadali 
správu pútnického miesta 
Banneux (vyslovi!: Bané), 
aby na volanie Panny Márie 
chudobn#ch mohli za )ou 
prichádza!, ako za svojou 
matkou. Nechali preto zho-
tovi! pod&a sochy Piety zo 
+a"tína relief Panny Márie 
Sedembolestnej vo forme 
drevorezby s ve&kos!ou 80 x 

100 cm. Relief je umiestne-
n# v tamoj"om kostole a bol 
odhalen# a po%ehnan# 18. 
septembra 2010.

Modlitba k Panne Márii chu-
dobn#ch:

Panna Mária chudobn!ch, 
nau" nás viacej sa modli#, 
bezv!hradne v teba veri#, 
vola# k Tebe z h$bky na%ej 
biedy, ako hrie%ni &udia, 
ktor!mi sme, ako zajatci 
vo svojom luxuse, aby sme 
otvárali svoje dvere, prekra-
"ovali svoje hranice a otvá-
rali svoje srdcia pre Otcovo 
volanie a pre núdzu na%ich 
bratov.

Erika Otrubová

Po stopách svät!ch
do Francúzska a Belgicka

Piata farská pú" 

Pri príle!itosti 350. jubilea sv. Vincenta de Paul a sv. Lujzy de Marillac a na po"es# 
10. v$ro"ia konsekrácie Kostola sv. Vincenta de Paul v Bratislave-Ru!inove sa 
uskuto"nila v d%och 12.-19. septembra 2010 farská pú# pod duchovn$m vedením 
farára P. Augustína Slaninku,CM.


