
POUŤ NA SLOVENSKO 
 
Ve dnech 24.-27.8.2017 pořádala naše farnost pouť na Slovensko do 
partnerského města Vysokého Mýta – do Spišské Belé. 
Program byl pestrý, kromě návštěvy v partnerském městě v něm 
nechyběly výlety do hor, návštěva termálních lázní či duchovní 
program. Tím jsme také naši pouť začali v nově zbudovaném kostele na 
poutním místě TURZOVKA, kde se v roce 1958 zjevila Panna Marie 
hajnému Matúšovi Lašutovi. Měli jsme štěstí, neboť asi před měsícem 
dostal chrám Panny Marie Matky Církve úplně novou velkolepou 
oltářní mozaiku od slovinského umělce P. Marka Rupnika. Ještě zářila 

novotou.  
Poté jsme vyrazili do LÚČEK, kde už na nás čekali P. Peter Petrek, který 
ještě před měsícem působil jako farář ve Spišské Belé, a dále Marcela a 
Michal Mliečkovi, kteří dříve žili ve Vysokém Mýtě. Vykoupali jsme se a 
vyhřáli v  termálech, někteří se prošli k přírodnímu vodopádu a jiní si 
prohlédli místní faru. 
Ubytovaní jsme byli na internátě v KEŽMARKU, kde se o nás starali i ve 
školní jídelně. Odtud jsme další den vyrazili do SPIŠSKÉ BELÉ, kde na nás 
na radnici již čekal pan primátor JUDr. Štefan Beliak. Přijetí bylo velmi 
milé, mohli jsme ochutnat i to, co je pro Belou typické – specialitu 
z brambor a Spišskou borovičku…  

Zajímavá byla návštěva domu místního rodáka 
Josefa Maximiliána Petzvala, vynálezce 
moderní optiky, díky kterému se podstatně 
zkrátil čas expozice fotografie. Někteří si 
prohlédli i muzeum Dr. Michala Greisigera, 
které přibližuje všechny jeho zájmy – přes 
lékařství, historii, etnografii, botaniku až po 
archeologii. Jedna skupina pak vyrazila do 
Belianské jeskyně, kterou v roce 1881 objevili 
obyvatelé Belé, a skupina turistů vyrazila na 

chatu Plesnivec, 
která leží v nad- 
mořské výšce 1290 
m v Belianských 
Tatrách a je ve vlastnictví města Spišská Belá. Počasí nám opravdu přálo, takže se dalo i 
vykoupat v Belianském rybníce s panoramatem Tater v pozadí. V kostele sv. Antona 
poustevníka jsme pak slavili společně mši sv. a poté poseděli na faře spolu s místními farníky. 

Farářem je tu krátce, teprve měsíc, ICLic. Jakub Grich (OPraem), který nám spolu s ostatními zazpíval goralskou píseň. Měli 
jsme příležitost vzájemně představit obě farnosti a blíže tak poznat náboženský život ve Spišské Belé, kde kromě katolické 
církve působí i církev řeckokatolická a evangelická. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V sobotu jsme vyrazili do TATER. Společně jsme vyjeli lanovkou na 
Skalnaté pleso a poté jsme se dle možností každého rozdělili do 
jednotlivých skupinek. Někteří vyjeli lanovkou na Lomnický štít 
nebo alespoň na Lomnické sedlo, další 
šli pěšky na Hrebienok a odtud pozemní 
lanovkou do Smokovce, ostatní se vydali 
na Svišťovku a Zelené pleso. Trasa byla 
celkem náročná, po velkých kamenech a 
prudce z kopce, ale někteří nakonec 
prošli i malebné Belianské Tatry až do 
Tatranské Javoriny. 
Počasí nám přálo 
nastandardně, takže 

se výlet všem vydařil a v pozdním odpoledni pan řidič Bezděk objížděl 
autobusem pod Tatrami a postupně nabíral všechny poutníky.   

Poslední den v neděli jsme vyrazili na mši 
sv. do LEVOČE, kde jsme mohli obdivovat 
krásné pozdněgotické oltáře z dílny 
známého Mistra Pavla z Levoče. Zastavili 
jsme se i na dalším poutním mariánském 
místě – MARIÁNSKÉ HOŘE nad Levočí. 
Když ji v roce 1995 navštívil papež Jan Pavel II, sešlo se zde 650.000 poutníků. Poté 
jsme se již přesunuli do krásných termálních lázní VRBOV, kde se všichni po výletě do 
hor mohli zrelaxovat v termální vodě, která v některých bazénech dosahovala teploty 
až 38°C.  
Cesta domů vedla přes ŽAKOVCE, kde 
jsme využili nabídky a prohlédli si 
s průvodcem Ferkem Institut Krista 
Velekněze. Mnozí již znali toto dílo 
vybudované P. Mariánem Kuffou, 
který měl před rokem ve Vysokém 
Mýtě duchovní obnovu, z 
jeho vyprávění. Pro všechny to byl ale 
zážitek, vidět na vlastní oči tento 

institut, který dává šanci každému, kdo se ocitne na okraji společnosti – 
bezdomovcům, bývalým alkoholikům, gamblerům… Přijmou každého 
člověka, a ten tu má šanci začít znovu. Ale samozřejmě musí respektovat nastavená pravidla. Tato návštěva stála i za 
zdržení, které jsme pak na zpáteční cestě měli i kvůli četným dopravním zácpám v nedělní podvečer. Čas jsme si krátili 
vyprávěním příběhů a v autobuse bylo stále veselo.  
 

Pouť na Slovensko se nám vydařila a poslaní jsme splnili – nabídli jsme přátelství 
farníkům ze Spišské Belé. Takže se těšíme v budoucnu i na jejich návštěvu v našem 
městě a věříme, že naše návštěva na Slovensku nebyla poslední, protože, i přes nabitý 
program, nám zůstává stále spousta krásných míst, která stojí za to objevit. Děkujeme 
městu Vysoké Mýto a farnosti Spišská Belá za podporu naší poutě.  
 

sepsala Radka Terezie Blajdová 
 
Krásna koruno hor, 
sametově zelená, 
jak jen chytit tvá oblaka? 
Roztáhnout dlaně.... 
jen krátký prchavý okamžik 
a v srdci navždy zůstane tvůj dotyk.   
 

Lenka Prachařová  


