LEVOČSKÁ PÚŤ 2012
Putovanie je v kresťanskej tradícii od vekov vyjadrením starobylej
múdrosti. Pomáha pochopiť, že život nie je nekonečnou potulkou,
prechádzkou, na ktorej naše kroky nemajú väčší zmysel a hodnotu. Nie
je únavným túlaním sa, ale radostným kráčaním v spoločenstve
blížnych. Je to nočná púť vedúca k úsvitu, do náručia Matky, ktorá nás
očakáva.
Celý odpustový týždeň na Mariánskej hore od 1. do 8. júla 2012 sa
niesol v znamení jubilejného roka sv. Cyrila a Metoda i úcty k levočskej
Panne Márii. Pútnici na tomto milostiplnom mieste modlitby, očistných
kajúcnych sĺz, neutíchajúcej novej nádeje a rozpomienok poďakovali
Všemohúcemu a Panne Márii za život a dielo troch zosnulých
slovenských biskupov, ktorých si Pán povolal v medzičase od
minuloročnej púte; banskobystrického diecézneho Mons. Rudolfa
Baláža a dvoch emeritných: rožňavského Mons. Eduarda Kojnoka a
spišského Mons. Františka Tondru.
Pripomenuli si taktiež 70. výročie kňazskej vysviacky apoštolského
administrátora a kapitulského vikára Štefana Garaja. Vďaka
neohrozenosti, statočnosti a oddanosti tohto ctiteľa levočskej Panny
Márie môžu prichádzať na Mariánsku horu do Baziliky minor, o ktorú sa
Mons. Štefan Garaj výrazne zaslúžil.
V sobotu sa na otváracej odpustovej sv. omši Mons. Františka
Dlugoša zúčastnilo vyše dvestotisíc pútnikov. Usporiadateľov však
príjemne prekvapila hojná účasť veriacich na bohoslužbách počas
celého týždňa.
Svoje vyznania levočskej Panne Márii prišli vyspieva Kandráčovci so
sólistkou Monikou Kandráčovou aj dvanásťčlenný zbor sv. Cecílie z
Košíc pod umeleckým vedením Viliama Gurbaľa a dirigenta Júliusa
Selčana.
Pásmom staroslovienskych nápevov a prostopínií popretkávaných
slovom i veršami Priniesli nám svetlo viery vzdal v nedeľu ráno úctu sv.
Cyrilovi a Metodovi zmiešaný spevácky zbor Musica cameratta pri
Gymnáziu sv. Františka Assiského v Levoči. Dirigovala Mgr. Petronella
Procházková, hlasovo, pedagogicky a umelecky viedla ansámbel Mgr.
Martina Procházková, PhD. Proglas Konštantína Filozofa predniesol
mo-derátor púte Jozef Lapšanský. Slovom sprevádzali Denisa Ledecká
a Jozef Petrovič.
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Slávnostnou odpustovou svätou omšou, ktorú celebroval spišský
diecézny biskup Mons. Štefan Sečka, sa tohtoročná levočská púť
skončila. Levočský dekan, farár a rektor Baziliky Navštívenia Panny
Márie na Mariánskej hore Mons. František Dlugoš v úvode záverečnej
nedeľnej bohoslužby privítal košického arcibiskupa, metropolitu Mons.
Bernarda Bo- bera, ordinára ozbrojených síl a zborov Slovenskej
republiky Mons. Františka Rábeka, nitrianskeho pomocného biskupa
Mons. Mariána Chovanca, spišského pomocného biskupa Mons.
Andreja Imricha a jasovského opáta Ambróza Štrbáka. Osobitne
srdečne privítal členov spoločenstva pešej púte Muráň – Levoča, ktorí
tohto roku absolvovali už svoju 21. cestu do Levoče.
Hlavný celebrant vo svojej homílii niekoľkokrát zdôraznil
nezastupiteľný zástoj rodiny rešpektujúcej prirodzené právo na život,
kresťanskú mravnosť, pevnú vieru a hlbokú, úprimnú zbožnosť v
dnešných časoch rozkolísaných hodnôt a spoločenskej krízy.
V závere sv. omše prečítal kancelár a hovorca Spišskej diecézy Peter
Majda posolstvo pápežovi Benediktovi XVI. Pozdravným listov vyjadril
vyše päťstotisícový zástup pútnikov modlitbovú podporu Svätému
Otcovi v jeho pôsobení na apoštolskom stolci.
Odpustový víkend na levočskej hore prebiehal dôstojne, v perfektnej
organizácii obetavých dobrovoľníkov a kultivovanosti väčšiny pútnikov.
Posilnená zdravotná záchranná služba nemusela napriek extrémnym
horúčavám riešiť ani jeden vážnejší prípad. Lekári a zdravotníci
zasahovali len pri menších nevoľnostiach a drobných úrazoch.

PÚŤ SENIOROV
Kroky lemované láskou, vierou, modlitbou a zbožnosťou priviedli k
Bazilike Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore bezmála
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štyridsaťtisíc účastníkov 15. ročníka celoslovenskej púte seniorov
usporiadanej Združením kresťanských seniorov Slovenska – Územným
centrom Prešov v spolupráci s Rímskokatolíckym farským úradom v
Levoči a pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska.
Socha levočskej Madony prívetivým úsmevom a otvorenou náručou
pozýva všetky dietky bez rozdielu veku či sociálneho statusu.
Kresťanskí seniori na svojej jubilejnej púti oslovili Božiu Matku modlitbou
sv. ruženca pod liturgickým vedením Mons. Františka Dlugoša.

Levočský dekan, farár a rektor Baziliky Navštívenia Panny Márie
poskytuje túto duchovnú službu pravidelne: „Rád sa modlievam svätý
ruženec so seniormi. Môžem im takto vyjadri svoju osobnú aj
dušpastiersku úctu a pripoji sa k ich prosbám. Tieto púte významne
dotvárajú profil Mariánskej hory, ktorá duchovne, liturgicky a nábožne
žije celý rok, nielen počas hlavnej púte.“
Generálny riaditeľ Rádia Lumen Juraj Spuchľák vo svojej pútavej
úvahe o kresťanských dimenziách Európskeho roku starnutia načrtol aj
ocenil zástoj životných skúseností a duchovnej zrelosti seniorov.
Zdôraznil predovšetkým nevyčísliteľnú hodnotu daru viery a modlitby.
Práve ľudia v ctihodnom veku môžu odovzdávaním svojich
kresťanských chariziem obohati spektrum aktivít v roku aktívneho
starnutia aj proces novej evanjelizácie.
Hlavným celebrantom a kazateľom slávnostnej sv. omše bol Mons.
Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup a metropolita, predseda
KBS.
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Vo svojej homílii aktualizoval posolstvo z Lukášovho evanjelia i verš
responzóriového žalmu: „Plesajme a jasajme, lebo uprostred nás je
Svätý Boh.“ Vyzdvihol pokoru, s akou sa sv. Alžbeta a Panna Mária
podriadili Stvoriteľovmu zámeru. Poďakoval seniorom za ich vytrvalosť
vo viere aj za vrúcny vzťah k milostiplnému pútnickému centru nad
Levočou. Pripomenul mariánsku tradíciu, ktorá práve na levočskej hore,
ale aj na iných miestach, približuje kresťana k Bohu.
Počas sv. omše a v celom programe púte účinkoval chrámový zbor
Trinitas z farnosti Najsvätejšej Trojice z Prešova-Solivaru s dirigentkou
Evou Demeterovou.
Mons. Stanislav Zvolenský a Mons. František Dlugoš absolvovali s
pútnikmi vyše polhodinový dialóg. S. Zvolenský v úvode besedy tlmočil
aktuálne stanovisko slovenských biskupov k odvolaniu trnavského
arcibiskupa Mons. Róberta Bezáka.
V diskusii zazneli napríklad aj otázky o kánonickom práve vo vzťahu k
vekovej skupine seniorov, či o optimálnej miere zaangažovanosti
Katolíckej cirkvi v riešení pálčivých sociálnych problémov dôchodcov.
Bratislavský arcibiskup a metropolita so šarmantným humorom
dementoval chýry o svojom údajnom menovaní za kardinála.
Mons. F. Dlugoš pripomenul osobnosť bývalého apoštolského
administrátora Spišskej diecézy a kapitulského vikára Mons. Štefana
Garaja. Opísal dramatické okolnosti, v akých tento verný ctiteľ levočskej
Panny Márie prečítal, napriek značnému osobnému riziku, 8. júla 1984
počas hlavnej odpustovej sv. omše, apoštolské breve blahoslaveného
Jána Pavla II. o povýšení tunajšieho kostola na baziliku minor.
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Sotvakto zráta, koľko súžení pútnici na Mariánsku horu vyniesli a
koľko vyslyšaných prosieb si z levočskej mariánskej svätyne odniesli.
Kresťanskí seniori si túto symbiózu utrpenia a nádeje pripomenuli
pobožnosťou krížovej cesty v závere svojej výročnej pätnástej púte.
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