
 
 

 
 

Gidle, Licheň, Čenstochová 

Sanktuárium Matky Božej v Gidle  
Gidle je malé mestečko v Poľsku, ktoré sa nachádza len 13 km od 
Čenstochovej. Nachádzajú sa tam tri kostoly. Najväčší je dominikánsky kostol 
Nanebovzatia Panny Márie. Pokladom tohto chrámu je len 9 cm kamenná soška 
Matky Božej s dieťaťom. Zaujímavý je jej príbeh, ktorý sa začal písať v roku 1516. 
Na jar tohto roku hospodár  Ján Czeczek oral na svojom poli. Na jeho prekvapenie 
voly odrazu prestali orať a padli na kolená. Muž si všimol mimoriadnu žiaru, ktorá 
vychádzala zo zeme a v nej predmetnú sošku vo veľkosti ľudskej dlane. Gazda 
nevedel si vysvetliť tento úkaz a tak sošku vzal so sebou a skryl ju vo svojom dome. 

Zakrátko všetci členovia rodiny stratili zrak. Istá zbožná žena, ktorá 
pomáhala slepým členom rodiny zacítila príjemnú vôňu v dome a našla 
jej zdroj. Bolo to z miesta, kde bola ukrytá soška. Ihneď to rozpovedala 
miestnemu kňazovi. Soška bola umytá, prenesená do kostola a hneď sa 
začali konať verejné pobožnosti. Vodou, ktorá ostala po umytí sošky si  
gazda umyl oči a ihneď sa mu vrátil zrak. To isté urobili ostatní 
členovia rodiny a každému z nich sa prinavrátil zrak. Na pamiatku tejto 

udalosti sa dodnes zachoval zvyk, tzv. „Kapiólky“, t.j. slávnostné obmývanie figúr vo 
víne raz ročne. V plnej dôvere veriaci používajú víno z tejto Kapiólky s vierou 
v uzdravenie od chorôb. Mnohí pútnici, ktorí putovali k Matke Božej Jasnogorskej (v 
Čenstochovej), nevynechali ani púť k Matke Božej Gidelskej – ináč nazývanej – 
Matky Božej od očú. Viera veriacich je, že Svätá Matka Jasnej hory je predovšetkým 
lekárkou duší (konverzie, obrátenia) a Svätá Matka Gidelská je zasa telesnou 
lekárkou. Okolo oltára tohto chrámu sa nachádza veľa kamenných doštičiek 
s poďakovaním Nebeskej Matke za zázračné uzdravenie.  
Sanktuárium Matky Božej v Lichni 
V tomto sanktuáriu je dnes umiestnený zázračný obraz Matky Božej Licheňskej. 
História tohto obrazu je zviazaná s osobami dvoch vizionárov: Tomasz Klossowski 
a Mikolaj Sikatka.  

Klossowski žil v rokoch 1780 – 1848 v Izabeline (6 km od 
Lichne). V októbri 1813 sa ako napoleonský vojak 
zúčastnil bojov v Bitke národov pod Lipskom a bol ťažko 
zranený. Keď sa modlil o záchranu života, zjavila sa mu 
Mária s korunou na hlave a s orlom na hrudi. Mária 
prisľúbila Tomaszovi, že vyzdravie a vráti sa do vlasti. 

Dobrovoľný 
príspevok: 0,20 € 



Prosila ho o nájdenie obrazu, na ktorom je zobrazená tak, ako počas zjavenia 
a o umiestnenie tohto obrazu na verejnom mieste. Tomasz sa uzdravil a vrátil sa do 
Izabelina. Pracoval ako kováč. S nádejou nájsť zázračný obraz Panny Márie 
chodieval často na mariánske púte. Až po rokoch hľadania (r. 1836) ho našiel 
v Logote pri Čenstochovej. Opatroval tento obraz vo svojom dome a krátko pred 
smrťou ho zavesil na borovicu v Grablinskom lese (2 km od Lichni). 
Mikolaj Sikatka bol pastierom. Svoje stádo dobytka pásol v Grablinskom lese 
a denne sa modlil pred obrazom visiacom na borovici. Na začiatku mája 1850 sa mu 
zjavila Panna Mária. Pri opakovaných zjaveniach Mária prosila ľudí o pokánie 
a obrátenie, nabádala ich k modlitbe ruženca a prosila o prenesenie obrazu na 
dôstojnejšie miesto. Mária predpovedala prichádzajúce epidémie a sľúbila svoj 
príhovor u Boha všetkým, ktorí ju budú prosiť o pomoc. Ľudia spočiatku pastierovi 
neverili, až po vypuknutí cholery v r. 1852 si spomenuli na jeho slová. Mnohé 
uzdravenia pútnikov boli dôvodom, že do lesa prichádzalo čím ďalej, tým viac 
veriacich. Vybudovali tam kaplnku, pred ktorou sa  schádzali ľudia vydesení 
epidémiou. Krátko na to zázračný obraz preniesli na dôstojnejšie miesto a to do 
kostola sv. Doroty v Lichni. 
Licheňská bazilika je považovaná za najkrajšiu a najväčšiu svätyňu v Poľsku,             
8. najväčšiu v Európe a 12. na svete.  
Dňa 2. júla 2006 na hodový deň Najsvätejšej Panny Márie Licheňskej bol do baziliky 
slávnostne prenesený Zázračný Obraz a umiestnený na hlavnom oltári. Tak sa 
skončilo putovanie zázračného obrazu, ktorý prešiel cestu od kaplnky v Lgote, cez 
Grabliski les, kaplku v Lichni, kostol sv. Doroty, až do novej svätyne. 

Jasna Gora – Čenstochová 
Jasna Gora je najvýznamnejšie pútnické miesto Poľska, ktoré presahuje 
hranice samotnej krajiny. Ročne ho navštívi okolo 5 mil. pútnikov.         
V kláštornej Bazilike nájdenia svätého Kríža a Nanebovzatia Panny 
Márie sa nachádza slávna ikona Panny Márie Čenstochovskej, ktorej 
mnohí veriaci pripisujú zázračné vlastnosti.  
Autorstvo ikony je podľa tradície pripisované sv. Lukášovi, ktorý ju mal 

namaľovať za života Panny Márie podľa jej skutočnej podoby na doske stola, ktorú 
mala Svätá rodina vo svojom domčeku v Nazarete. Podľa historických prameňov 
ikonu priniesla z Jeruzalema sv. Helena a darovala ju svojmu synovi Konštantínovi. 
V 12. storočí bola prevezená z Konštantínopolu do Ruska, kde sa o sto rokov neskôr 
ocitla v kláštore v Belze (Francúzsko). V r. 1382 napadli Tatári pevnosť v Belze 
a princ v strachu utiekol a zastavil sa až v meste Čenstochová. Princ prikázal 
postaviť paulínsky kláštor, aby zaistil ochranu pre obraz.  
Roku 1430 bol kláštor na Jasnej Hore spustošený husitmi, pričom obraz bol silne 
poškodený. Pamiatkou na túto udalosť sú šrámy na tvári Matky Božej, vzniknuté po 
seknutí šabľou. Mnohí jej prisudzujú podiel na záchrane kláštora a celého Poľska 
v roku 1655, kedy posádka asi 260 mužov ubránila ťažko opevnený kláštor proti asi 
3,5 tisícovej švédskej armáde. Tejto bitke sa pripisuje mimoriadny význam. Po 
porážke Švédov bola Matka Božia Čenstochovská za účasti kráľa Jana Kazimíra 
v Ľvove korunovaná za kráľovnou a ochrankyňou Poľska.  



OZNAMY 
Program aktivít a liturgických slávení na mesiac júl 

   5.7.  -  Slávnosť slovanských vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda. Prvý piatok sa v tomto 
mesiaca neslávi. 

   6.7.  - Fatimská sobota v Hrabovci n./L. začne modlitbou posvätného ruženca o 17:45 
hod. a slávením sv. omše o 18:30 hod. 

   7.7.  - Prvá nedeľa v mesiaci – ofera na kostol. Za Vaše milodary Pán Boh zaplať. 

 26.7.  - V tento deň bude od 17:00 hod. v Slovenskom Krivom sv. zmierenia pred 
odpustovou slávnosťou a po sv. omši adorácia Sviatosti Oltárnej do 21:00. 

 28.7.  –  Odpustová slávnosť k úcte sv. Joachima a Anny v Slovenskom Krivom bude 
o 10:30. Veriaci z tejto filiálnej obce pozývajú celú farnosť putovať k sv. Joachimovi 
a Anne. 

     -------------------- 

Mesiac júl je bohatý na mnohé púte k úcte našej nebeskej Matky Panny Márie. Odporúčam 
vykonať si čo len jednu z mnohých púti: 

 Levočská púť 2019 vyvrcholí 7. júla slávnostnou sv. omšou o 10.00 hod. Hlavným 
celebrantom bude J. Em. kardinál Stanislav Rylko, arcikňaz Baziliky Santa Maria 
Maggiore v Ríme. Program púte si môžete pozrieť na: ik.levoca.eu/levocska-put-2019/ 

 Stropkovský odpust k úcte Panny Márie Karmelskej bude 13. – 14. júla 2019. Program 
stropkovského odpustu si môžete pozrieť na: www.rkfustropkov.sk      

 Veľkošarišský odpust k úcte Panny Márie Karmelskej bude 14. 7. 2019 o 10:30 hod. 
 Arcidiecézna púť k úcte Škapuliarskej Panny Márie v Gaboltove bude tohto roku od    

20. 7. do 21. 7. Slávnostnú sv. omšu bude celebrovať Mons. Henryk Józef Nowacki, 
arcibiskup, emeritný apoštolský nuncius. Program odpustovej slávnosti si môžete 
pozrieť na: www.gaboltov.rimkat.sk 
Ružencové bratstvo ako tradične organizuje púť do Gaboltova. Odchod autobusu bude 
v sobotu (20.7.) o 13:00 hod. 

 Národná cyrilometodská púť v Nitre vrcholí 5. júla na Svätoplukovom námestí o 10:00 
hod. za účasti slovenských biskupov. Bližšie info ja na: http://www.biskupstvo-nitra.sk/  

 13. októbra 2019 v košickej katedrále v rámci Roka sv. košických mučeníkov bude 
o 15:00 sláviť jubileum manželstva (50., 60. a 65. výročie) z celej arcidiecézy. Kto slávi 
v tomto roku takéto jubileum a chce sa zúčastniť tejto slávnosti, nech to nahlási na 
farskom úrade. 

 V dňoch od 15. 7. do 26. 7. budem čerpať dovolenku. Zastupovať ma bude p. farár 
z Medzilaboriec, dp. Marián Halas. V prípade pohrebu alebo súrnej potreby ho môžete 
kontaktovať na tel. č. 0908568954. 

 Program prvopiatkovej sv. spovede na mesiac august je na str. 4. 
 Farská púť do Poľska: Gidle - Licheň – Čenstochová: uskutoční sa v dňoch 30. – 31. 

augusta 2019. (Odchod bude 30.8. v skorých ranných hodinách, príchod 31.8. v noci - 
presnejšie časy upresním).  
Cena: 90€ (pri účasti do 40 pútnikov); 80€ (pri účasti nad 40 pútnikov). V cene je 
zahrnuté: cesta autobusom, ubytovanie a plná penzia (večera, raňajky a obed). Pri 
prihlásení je potrebné uhradiť zálohu 50€. Krátkodobé cestovné poistenie si zadováži 
každý sám. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii kostolov do 28.7.2019. 



RÍM. KAT. FARNOSŤ SV. ŠTEFANA UHORSKÉHO, ZBUDSKÉ DLHÉ 

Júl 2019 Rozpis svätých omší na mesiac: 
DÁTUM LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS MIESTO ÚMYSEL 

Pondelok 1.7.2019 Féria 18:30 Zbudské Dlhé  Andrej Kulan, č. 29 

Utorok 2.7.2019 
Návšteva Panny Márie (sv.) 

18:30 Hrabovec n./L. 
 Ján a Anna Židzik a za  z rodiny 
Kocajovej 

Streda 3.7.2019 
Sv. Tomáš, apoštol (sv.) 

18:30 Slov. Krivé 
 Ján Lopata, Andrej, Mária, Ján a Anna 
Sitko 

Štvrtok 4.7.2019 Vigília sv. Cyrila a Metoda 18:30 Jabloň  Ján Lukáč 

Piatok 5.7.2019 
Sv. Cyrila a Metoda, 

slovanských vierozvestov (sl.) 

8:00 
9:15 

10:30 

Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 
Slov. Krivé 

ZBP pre bohuznámu rodinu  
 Štefan a Mária Šuľak 
Za farnosť 

Sobota 6.7.2019 Vigília 14. nedele cez rok 
16:00 
17:45 
18:30 

Jabloň 
 
Hrabovec n./L. 

Za novomanželov                              /sobáš 

Modlitba posvätného ruženca 
ZBP Júlia Karoľová (80.r.) 

Nedeľa 7.7.2019 
14. nedeľa cez rok 
(ofera na kostol) 

8:00 
9:15 

10:30 

Slov. Krivé 
Jabloň 
Zbudské Dlhé 

Za členov bratstva sv. ruženca 
ZBP Pavol a Lenka (10.r.manž.) 
 Štefan a Tomáš Králik 

Pondelok 8.7.2019 Féria 18:30 Zbudské Dlhé * za  zo Zbudského Dlhého 
Utorok 9.7.2019 Féria 7:00 Slov. Krivé  Juraj a Monika Bachura 
Streda 10.7.2019 Féria 18:30 Hrabovec n./L. * za  z Hrabovca n./L. 

Štvrtok 11.7.2019 Sv. Benedikt, opát (sv.) 
17:30 
18:30 

Slov. Krivé 
Jabloň 

 Miroslav a Gregor 
* za  z Jablone 

Piatok 12.7.2019 Féria 7:00 Hrabovec n./L. Za  z rod. Juhásová a Demčáková 

Sobota 13.7.2019 Vigília 15. nedele cez rok 
15:00 
18:30 

Jabloň 
Slov. Krivé 

Za novomanželov                              /sobáš 
Za farnosť 

Nedeľa 14.7.2019 15. nedeľa cez rok 
8:00 
9:15 

10:30 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 
Jabloň 

 Mária Jacková (1.výr.) 
ZBP rodina Pekalová (55.r.) 
ZBP Mária s rodinou 

Pondelok 15.7.2019 Sv. Bonaventúra, bisk. (sp.) 
7:00 
7:45 

 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 
 

 Michal Jacko ml.  
 Bernardína, Juraj Gamrát a Marta 
Majerníková 

Sobota 20.7.2019 Vigília 16. nedele cez rok 
17:30 
18:30 

Jabloň 
Hrabovec n./L. 

ZBP rodina Lukáčová 
ZBP Martin Fejka (20.r.) 

Nedeľa 21.7.2019 16. nedeľa cez rok 10:30 Zbudské Dlhé  Michal Svičin 

Piatok 26.7.2019 
Sv. Joachim a Anna  (sp.) 
/SK - spoveď a adorácia/ 

18:30 Slov. Krivé ZBP Daniel a Milan 

Sobota 27.7.2019 Vigília 15. nedele cez rok 18:30 Jabloň ZBP Ján (70.r.) 

Nedeľa 28.7.2019 15. nedeľa cez rok 
7:00 
8:00 

10:30 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 
Slov. Krivé 

 Michal Timuľak 
ZBP rod. Doničová a Michal (30.r.) 
ZBP Peter s rodinou (50.r.)                   /odpust 

Pondelok 29.7.2019 Sv. Marta (sp.) 7:00 Jabloň 
 Anna a Michal Labanc;  Helena a Juraj 
Timuľak 

Utorok 30.7.2019 Féria 18:30 Hrabovec n./L.  Edita Šuhajdová (1.výr.) 
Streda 31.7.2019 Sv. Ignác z Loyoly, kňaz (sp.) 18:30 Zbudské Dlhé Na úmysel rodiny 
 

* HR  Henrik Hrin, Bernarda Ferčáková, Jozef Demčák, Ján Folenta, Mária Pastiriková, Ján Demčák, Juraj Karoľ 
* JA   Anna Gribová, Ján Kontuľ, Ján Lukáč, Štefan Dzurov, Ján Gazdik, Ján Janošov 
* ZD  Jozef Hrin, Štefan Bober 
 

Sv. zmierenia - júl 
/prvopiatková/ 

Pondelok 1.7.2019 Zbudské Dlhé 17:30 – 18:30 
Streda 3.7.2019 Slov. Krivé 17:30 – 18:30 

     

Pred odpustom Piatok 26.7.2019 Slov. Krivé 17:00 – 18:30 
     

Sv. zmierenia – aug. 
/prvopiatková/ 

Utorok 
/2 kňazi/ 

30.7.2019 
Jabloň  
Hrabovec n./L. 

16:00 -  17:15* 
17:30 – 18:30 

Streda 31.7.2019 Zbudské Dlhé  17:30 – 18:30 

* sv. prijímanie podávané nebude 
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