
Pozdrav z Lúrd...  
Od nedele 2. do nedele 9. marca 2014 cez jarné prázdniny sme spolu niektorými učiteľmi, 

zamestnancami a rodinnými príslušníkmi našej školy putovali do francúzskych Lúrd, 
mestečka, kde sa v roku 1858 zjavila Panna Mária chudobnému dievčatku sv. Bernadete 
Soubirusovej. Hlavným odkazom Panny Márie pre celý svet bolo posolstvo o vytrvalej 
modlitbe sv. ruženca a robenia pokánia v každom čase. Po ceste sme navštívili talianske mesto 
Turín, kde žil a pôsobil v 19. storočí sv. don Ján Bosco, kňaz a zakladateľ rehole saleziánov. 
Staral sa o chudobných chlapcov z turínskych ulíc, ktorých pritiahol svojou láskavosťou, 
milotou, dobrotou srdca a veľkou životnou radosťou. Navštívili sme aj mesto Ars, kde žil 
a pôsobil tiež v 19. storočí kňaz sv. Ján Mária Vianney, patrón všetkých kňazov 
a spovedníkov. Bol to „svätý arský farár“, ktorý obracal hriešnikov k Bohu a žil veľmi 
skromne a pokorne. Zastavili sme sa aj v meste Paray-le-Monial, kde sa v 17. storočí zjavilo 
Najsvätejšie Srdce Ježišovo rehoľnej sestre sv. Margite Márii Alacoque. Mali sme tú milosť, 
že na prvý piatok sme mali sv. omšu v tej kaplnke zjavenia sa Božského Srdca Ježišovho, 
pomodlili sme sa aj litánie k Božskému Srdcu a bolo aj Eucharistické požehnanie. Nakoniec 
sme navštívili mesto Nevers, kde je sv. Bernadeta pochovaná. Myslím si, že sme prežili 
nádherný a Bohom požehnaný i milostivý pútnický čas. Spomienky z tejto našej púte budú 
iste dlho rezonovať v našich mysliach i srdciach, aby to duchovné ovocie obraté počas tejto 
púte nám bolo čo najdlhšie tým sladkým duchovným pokrmom a občerstvením v tých 
všedných dňoch každodenného života.  

Týmto ďakujem za účasť všetkým pútnikom, že boli disciplinovaní a prežili sme pekné 
duchovné spoločenstvo, ktoré sa nám všetkým podarilo počas týchto dní vytvoriť. Ďakujem 
cestovnej kancelárii EZOTOUR, pani Anne Šimovej, s ktorou som organizačne riešil 
a pripravoval celú púť, pani sprievodkyni Elene Pavlovovej a pánom šoférom Buchalovi 
a Okuľarovi za bezpečnú a zodpovednú jazdu na cestách. Všetkým vám, milí žiaci, študenti, 
učitelia a zamestnanci, prajem požehnaný a milostivý zvyšný čas pôstu. S pozdravom a v 
modlitbách za vás zostáva školský kaplán a duchovný otec Ján Kulan.   
 


