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PRÍNOS PÚTÍ PRE MLÁDEŽ A VERIACICH 

 
Ján Husár 

 

Naprav ma, Bože, na Tvoju cestu  
a ja budem chodiť v Tvojej pravde. 

(Ž 85, 11) 
 

Či náš život nie je púť, na ktorú vykročí raz ten, potom ďalší a po ktorej jeden po 

druhom kráčame? Ak nahliadneme do slov Svätého Písma, odpoveď je áno. Ľudský 

život je púťou po zemi, cestou k Bohu, cestou do Božieho kráľovstva. Dokonca toho, 

kto kráča po správnej ceste, nazýva Sväté Písmo blaženým: „Blažení nepoškvrnení na 

ceste, ktorí chodia podľa Hospodinovho Zákona...“ (Ž 118, 1) a „blažený muž, ktorí 

nechodil na zhromaždenie bezbožných, na ceste hriešnikov nestál a v spoločnosti 

s rúhajúcimi sa nesedel“ (Ž 1, 1). 

My všetci, každý na svojom pôsobisku - v zamestnaní, v práci, v škole, každý 

z nás kráča k svojmu cieľu, preto sme všetci akoby pútnici na ceste. Sme pútnikmi 

v tomto živote, všetko prechádzame, všetko zanechávame za sebou. Na svojej ceste 

raz vidíme lesy, inokedy trávu, vodu alebo čokoľvek iné, čo je krásne pre náš zrak, 

pokocháme sa trochu a ideme ďalej. Potom stretneme ostré kamene, hlboké priepasti, 

zradné útesy a skaly, niekedy divé zvery, jedovaté hady, tŕnie alebo niečo iné, čo je 

nepríjemné, potrápime sa trochu a kráčame ďalej. Stále ideme ďalej. Taký je život, 

neposkytuje ani neustále potešenie, ani ustavičné starosti. Raz človek prechádza 

ľahšie, inokedy s veľkou námahou. 

Písmo hovorí, že sú dve životné cesty, obe si navzájom protirečia, sú rozdielne. Je 

cesta široká, priestranná a cesta úzka a namáhavá. Dvaja sú aj sprievodcovi a každý 

chce človeka obrátiť k sebe. Na ceste rovnej a miernej je sprievodcom luhár - diabol, 

ktorý prostredníctvom pôžitkov vlečie za sebou nasledovníkov do zatratenia, do 

záhuby. Na ceste, ktorá nie je rovná, ale ťažká, je sprievodcom Boží anjel, ktorý cez 
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namáhavosť získavania a osvojovania si cností, vedie za sebou nasledovníkov 

k blaženému koncu. 

Život každého človeka na tomto svete je ako cesta, ako putovanie. Spravodlivému 

Sudcovi, hovorí bl. Theodorit Kýrsky, sú od počiatku známe cesty spravodlivých aj 

bezbožných.1 Prorok Dávid hovorí, že nikto sa pred Bohom neukryje. Lebo Boh cesty 

spravodlivých pozná, ako je napísané: „Pozná Hospodin cesty nepoškvrnených“ (Ž 

36, 18) a tiež: „Pozná Boh tých, ktorí sú Jeho“ (2Tim 2, 19). A aj on sám povedal: 

„Ja som cesta“ (Jn 14, 6), takže je nevyhnutné, aby poznal aj tých, ktorí po nej 

kráčajú - žijú podľa Jeho prikázaní. 

Mladý človek, najmä v dnešnej dobe sa naháňa sa za tým, čo ho uspokojuje teraz, 

chce vždy to, čo je moderné, čo je „in“ alebo „trendy“, zvyčajne nemyslí na 

zajtrajšok, na čas, keď nebude mladý, je uspokojený prítomnosťou, svojou silou, a 

tak sa predsa nebude starať o budúce. No keď sa stane dospelým, keď sa jeho 

chápanie sveta, rozmýšľanie stane dokonalejším, vtedy uvidí, že život sa pred ním 

rozdeľuje a vedie buď k blaženému koncu alebo k záhube. Ak na to bude pozorne 

hľadieť svojim duchovným zrakom, rozlíši, čo vedie k dobrému, a čo k zlému. 

Pozoruhodne nádherne opísal počiatok cesty k blaženosti kráľ a prorok Dávid 

a správne zhodnotil, že veľký vplyv na duchovný rast alebo úpadok človeka má 

spoločnosť, v akej sa nachádza (pozri Ž 1, 1). Je veľmi obťažné, ba priam nemožné, 

aby človek, ktorý sa nachádza v spoločnosti hriešnikov, neupadol alebo nepodľahol 

ich spôsobu života. A dnes to platí prinajmenšom dvojnásobne. Počiatkom úspešného 

vykročenia k duchovnému rastu je tak nespolčovanie sa s takými ľuďmi, ale nasle-

dovanie tých, ktorí kráčajú podľa rád Hospodinovho Zákona. To isté napríklad radil 

Isusovi Navinovi (Jozuovi) aj prorok Mojžiš: „Buď tvrdý a mužný a nech neodstúpi 

kniha Božieho Zákona od tvojich úst a nech sa z nej poúčaš dňom i nocou: vtedy 

budeš úspešný na všetkých cestách a vo všetkých tvojich skutkoch“ (Nav 1, 7-8). Lebo 

                                                 
1 БЛ. ФЕОДОРИТ КИРСКИЙ: Изъяснение псалмов. Москва 2004, c. 16. 
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Hospodin, dopĺňa prorok Dávid, „napráva kroky človeka a na jeho ceste ho 

sprevádza“ (Ž 36, 23). 

Je veľmi veľkým darom v súčasnom svete správne usudzovať a rozhodnúť sa, 

s kým sa má mladý človek spriateliť. Je preto dobré, že k tomuto rozhodovaniu môže 

prispieť organizácia akou je Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku - 

SYNDESMOS. Jeho hlavnou úlohou dnes je poskytnúť mladému človeku alternatívu 

využitia jeho voľného času tak, aby bol nasmerovaný na správnu cestu - cestu 

k spáse. Všetky aktivity tejto mládežníckej organizácie musia byť dnes nasmerované 

na získanie mladého človeka, pretože lákadlá sveta sú dnes omnoho mocnejšie 

a možností ako zahubiť svoju dušu má mladý človek nespočítateľné množstvo. 

Spomínali sme, že spoločenstvo, v ktorom sa človek nachádza, má veľký vplyv na 

jeho formovanie, na formovanie jeho duchovného života. Bratstvo pravoslávnej 

mládeže musí dnes byť takým spoločenstvom, v ktorom každý mladý človek nájde 

zmysel svojej cesty (života), nájde pomoc a podporu pri prekonávaní prekážok, ktoré 

ho budú rozptyľovať a odolávaní ponukám sveta, ktoré sa mu budú vidieť často 

jednoduchšie, no v konečnom dôsledku nespasiteľné.  

Jednou z alternatívnych ponúk pre vhodné využitie času, ktorú má mladý 

pravoslávny človek, sú púte organizované Bratstvom pravoslávnej mládeže na 

Slovensku. Toto organizovanie pútí sprevádza činnosť Bratstvo pravoslávnej mládeže 

od samotného počiatku a púte tvoria neoddeliteľnú časť programu, ktorý Bratstvo 

ponúka pre svojich členov i širokú verejnosť. 

Nie je to náhoda, že popri iných duchovných, charitatívnych, športových, 

vedomostných, umeleckých a kultúrnych činností Bratstva pravoslávnej mládeže, sú 

práve púte najviac obľúbenými podujatiami. Vždy boli a budú jedinečnou možnosťou 

pre mladých vyznať svoju vieru, svoje presvedčenie, ukázať, že aj v dnešnej dobe 

náhlenia, zmätku, moderných spôsobov dopravy, sú púte, pešie pochody k pútnickým 

miestam, dôležitou súčasťou spôsobu života pravoslávneho kresťana. 

Púte majú niekoľko významov. V prvom rade je to poukázanie na život ako púť 

smerom k Bohu. Každá púť má svoj počiatok i koniec, ako náš pozemský život. 
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všetci veríme, že jeho koniec bude v Bohu. Každá púť taktiež končí na niektorom 

pútnickom mieste, mieste, ktoré má pre veriacich duchovný význam, mieste, kde 

človek posilní svoju vieru, načerpá duchovných síl, pookreje, oblaží svoju dušu.  

Púte majú aj veľmi významnú edukačnú, vzdelávaciu úlohu a význam, pretože sú 

sprevádzané tzv. duchovnými stretnutiami, na ktorých sa prednášajú aktuálne témy, 

ktoré rezonujú v spoločenskom či cirkevnom živote. Kňazi či študenti teológie 

rozprávajú o osobných skúsenostiach z duchovného života, zo svojich ciest po 

monastieroch, z pútí v zahraničí, ich homílie sú praktické a preto veľmi oslovujúce 

a inšpirujúce - majú omnoho väčší dopad na duše pútnikov, než keby boli prednesené 

pri iných príležitostiach.  

Tatko majú púte aj duchovný význam pre každého veriaceho, pretože ho 

prostredníctvom prednášok, diskusií či príhovorov upozorňujú na rozličné duchovné 

problémy, aktuálne reflektujú hrozby, ktoré môžu negatívne ovplyvniť duchovný 

život veriacich. Duchovný rast každého veriaceho dostáva nové impulzy, nové 

obzory, nové možnosti. Preto sú púte a pútnické miesta obzvlášť obľúbené 

u všetkých vekových skupín veriacich.  

Púte majú aj spoločenský význam, a to z dvoch hľadísk. Keď skupina pútnikov 

prechádza cez mestá a dediny, upozorňuje tak ľudí, spoločnosť na potrebu aj 

duchovných hodnôt v živote, mnohí pri svojej práci zastanú, počkajú pokým pútnici 

neprejdú. Toto pozastavenie sa má veľmi veľký význam. Hovorí o tom, že daný 

človek ešte celkom neskamenel vo svojom duchovnom živote, že si, hoci len na 

chvíľu, pomyslí na svoju púť, na svoj život, jeho zmysel, možno na svoje putovania 

v mladosti, a možno prijme rozhodnutie zmeniť svoj život, popremýšľa nad zmenou 

svojho hodnotového rebríčka. Na púťach sa taktiež vytvára iné spoločenstvo, než na 

bežnej cirkevnej obci. Toto spoločenstvo pútnikov je rôznorodé, vekom aj duchovnou 

skúsenosťou, tvoria ho duchovní aj laici. Predsa len je toto spoločenstvo zomknuté 

bližšie, je odhodlané prísť spoločne do svojho cieľa tak, aby nikto nezaostal, aby 

každý dokončil svoju púť, je odhodlané spoločne pri vzájomnej pomoci prekonať 

všetky nástrahy púte - páľavu či dážď, horúčavu či chlad, hustú premávku a pod. 
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Toto spoločenstvo pútnikov je prototypom kresťanského spoločenstva vzájomnej 

pomoci a lásky. Takéto vzťahy sa na iných typoch podujatí nikdy nevytvoria. 

V neposlednom rade majú púte misijný význam, pretože sa konajú uprostred 

veriaceho i neveriaceho ľudu. No hovoriť môžeme nielen o vonkajšej, ale aj 

vnútornej misii. Každá púť oslovuje toho, kto sa na nej zúčastnil a prostredníctvom 

neho aj toho, kto ešte váha. Program pútí Bratstva pravoslávnej mládeže je zameraný 

na katechizáciu vlastných členov, ale aj všetkých, ktorí sa pútí zúčastňujú. Táto 

katechizácia prináša mnohé plody, z ktorých spomenieme napr. to, že mnohí mladý 

ľudia sa po účasti na púťach rozhodli študovať pravoslávnu teológiu a neskôr sa stali 

duchovnými, ktorí vedú svojich veriacich k účastiam na púťach. Generácie pútnikov 

sa striedajú, obmieňajú, no duch a poslanie pútí zostáva. 

Je tu ešte jeden, úplne prirodzený rozmer pútí, ktorý je nevyhnutné spomenúť. Je 

ním zoznamovanie sa mladých ľudí medzi sebou. Podľa súčasných štatistík sa 

rozvádza 40% uzatvorených manželstiev, škoda len, že tieto štatistiky nehovoria 

o tom, ako tieto manželstvá vznikali, kde sa budúci manželia zoznámili. Na púťach 

organizovaných Bratstvom pravoslávnej mládeže sa spoznalo mnoho mladých, dnes 

už manželských párov a mnohé z nich sú dnes mladými rodinami, či už v kňazskej 

alebo inej službe. Pritom nemáme vedomosť ani o jednom rozvode takéhoto 

manželstva. 

Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku v súčasnosti organizuje niekoľko 

pútí, ktoré môžeme považovať za tradičné a každoročné. Púť s najväčšou tradíciou je 

púť zo Stropkova do Ladomírovej, ktorá sa organizuje od úplného počiatku existencie 

(od zaregistrovania) Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku a teda tohto roku sa 

uskutoční už po 20-ty krát. Ďalšími púťami sú púte zo Sabinova do Ľutiny, zo 

Spišskej Novej Vsi do Levoče, z Uliča do Ulič-Krivého a ďalšie, ktoré sa konajú 

príležitostne pri prenášaní ostatkov svätých alebo čestných ikon. 

Človek, ktorý ide z miesta na miesto, je pútnik. My kresťania sme pútnikmi od 

svojho narodenia až po posledný deň na zemi. Aký život človek vedie, také je aj jeho 

putovanie. Ak si uvedomí cieľ svojho putovania a nezabudne na svojho sprievodcu, 
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putuje sa mu ľahšie. Preto každý z nás nech sa nechá viesť slovami proroka Dávida: 

„Odkry Bohu svoju cestu, spoliehaj sa na Neho a On urobí“ (Ž 36, 5). 
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