Mariánska cesta je viac, ako turistická trasa alebo pútnická cesta, viac, ako zbierka
prírodných a kultúrnych hodnôt, viac, ako cesta sebapoznania, …viac, ako 2200
km…
Mariánska cesta je sieť pútnických trás Strednej Európy, ktoré spájajú sväté miesta
súvisiace s mariánskou úctou. Počas nášho putovania k prameňom našej viery,
nasledujeme životný príklad Panny Márie.
Cesta je otvorená pre všetkých ľudí, ktorí sa chcú vymaniť z každodenného života,
chcú načerpať sily z krásy stvoreného sveta alebo sa chce stať členom dobrého
spoločenstva.

GENCSAPÁTI
Podľa historických záznamov, manželia z obce Gencsapáti, Mihály Török a jeho
manželka Katalin László, z vďačnosti za uzdravenie svojho slepého dieťaťa, dali
postaviť kaplnku, ktorá bola vysvätená na počesť Sedembolestnej Panny Márie. Zrak
dieťaťa sa uzdravil, keď mu oči umyli vo vode prameňa. Veriaci z obce často
navštevujú toto pútnické miesto.

BÚCSÚSZENTLÁSZLÓ
V obci Búcsúszentlászló, na úpätí severnej strany kopca Kalvárie, pod sochou
svätého Ladislava, sa nachádza prameň pomenovaný menom tohto svätca.
Z prameňa vychádza osviežujúca voda obohatená železom a inými minerálmi.
Tradícia pripisuje k tomuto miestu viacero zázračných uzdravení. Taktiež sa traduje
zvyk pútneho krstu, podľa ktorého, pútnici, ktorí navštívili toto miesto po prvýkrát, boli
pokropení vodou z prameňa. Tento zvyk sa nazýva „umývanie“.

BAKONYBÉL
V chotári obce Bakonybél sa nachádza skala Borostyánkő (Jantárová skala), pri
ktorej vytekajú tri pramene s názvom „Szent-kút“ („Svätá studňa“) alebo
„Borostyán-kút“ („Jantárová studňa“). Kláštor svätého Maurícia je spomenutý už aj
v dobovom dokumente z roka 1397 a to nasledovne: „abbatia trium fontium de Beél”
(Opátstvo pri troch prameňoch). Podľa jedného záznamu z časopisu,
pochádzajúceho z 19. storočia, veľké skaly pri Jantárovej skale nazývali slzami
svätého Güntera. V 11. storočí žili pri prameňoch svätý Günter a svätý Gotthard.
Táto studňa má viac ako 600 rokov, je to jedno najstaršie pútnické miesto v našej
vlasti. V rokoch 1825 až 1837, na mieste pôvodnej drevenek kaplnky, tu bola
postavená nová kaplnka a barokovom resp. rokokovom štýle. Jej fresky namaľoval
umelecký maliar Gyula Károly. Autorom sochy Panny Márie, ktorá má výšku 6 m
a bola zhotovená z bulharského mramoru, bol sochár János Braun.
V blízkosti Svätej studne sa nachádza kaplnka Sedembolestnej Panny Márie. Bola
postavená v roku 1862 zaslúžením barónky Fiáth Ferencné.

CSATKA
Aj napriek tomu, že dobové záznamy spomínajú veľké púte iba od konca minulého
storočia, z rokau 1792 máme vedomosť o zázračnom uzdravení muža s menom
Vilmos Meizler, ktorý bol slepý. Podľa pútnikov, zázračná voda z prameňa, je osožná

predovšetkým na liečenie pohybových chorôb. Pútnici ako v minulosti, tak aj dnes, si
naberajú vodu z prameňa do svojich nádob a odvážajú ju do svojich domovov, tým,
ktorí zostali doma. Csatka sa stala významným pútnickým miestom pre Rómov
žijúcich na území Maďarska.

BODAJK
Prameň (svätú studňu) v Bodajku opisujú legendy už z čias svätého Štefana. Podľa
tradície, každých sedem rokov prameň vyschne a následne, opäť začne z neho
vytekať voda. Veriaci ľudia ho majú v úcte, jej vodu považujú za uzdravujúcu,
podobne, ako jazero s rovnakým menom, nachádzajúce sa neďaleko od obce. Do
jazera priteká voda z liečivých prameňov, a dokonale lieči reumatické ochorenia.
Pri studni bola prvotne postavená jedna dkaplnka, neskôr aj tzv.-ý Veľký kostol
v barokovom slohu a v roku 1744 bol vysvätený k úcte Panny Márie Pomocnice.

PÉLIFÖLDSZENTKERESZT
Péliföldszentkereszt je starobylé pútnické miesto. Nachádza sa severo-východnej
časti župy Komárom-Esztergom, na východných výbežkoch pohoria Gerecse, medzi
obcami Tát – Bajna – Nyergesújfalu – Bajót. V obci sa usídlili saleziáni. Na čistinke
pri pútnickom mieste môžeme nájsť lurdskú jaskyňu, pri ktorej zo zeme vyteká
prameň nazývaný Svätá studňa. Pútnici považujú jej blahodarne účinky za zázračnú
silu.
MÁTRAVEREBÉLY – SZENTKÚT
Prvé zázračné uzdravenie sa mohlo udiať v XIII. storočí. Panna Mária, na rukách
s Ježiškom, sa zjavila jednému nemému pastierovi. Rozkázala mu, aby vykopal jamu
do zeme a nech sa napije z vyvierajúcej vody. Chlapec poslúchol, napil sa z vody
a vedel rozprávať.
V roku 1210, v obci Mátraverebély postavili kostol. Od kostola išla procesia
k prameňu Svätej studne. V roku 1258 mal kostol už privilégium tzv.-ých odpustov
(hody). Od začiatku 15-ho storočia patrilo toto pútnické miesto medzi najväčšie
svätyne s odpustami. V roku 1700 dal pápež Klement vyšetriť zázračné uzdravenia,
ku ktorým došlo pri Svätej studni, a následne uznal ich pravosť.
Podľa tradície prameň Svätej studne vystrekol zo zeme počas krupobitia v roku
1747.
Podľa legendy vo vode prameňa bol viditeľný obraz Panny Márie. Na jej počesť
postavili kaplnku. Nad Svätú studňu postavili v roku 1892 osemhrannú kaplnku,
v ktorej uchovávajú úctivú sochu Piety. Voda zo Svätej studne slúži pre ľudí až
dodnes.
Podľa jednej legendy, v roku 1791, našiel jeden pastier, počas stráženia svojho
stáda, neznámy prameň. Vo vode prameňa videl žiariacu postavu panny Márie. Táto
správa sa rýchlo rozšírila po okolí. Mnohí prišli k u prameňu a domov, pre svojich
blízkych si zobrali vodu zo Svätej studne. Tradícia hovorila o tom, že miestny kňaz
ukryl do Svätej studne monštranciu so Sviatosťou oltárnou, aby ju tak uchránil pred
tureckými nájazdmi, t. j. pred zneuctením.

Podľa jednej ďalšej legendy, na konci 18-ho storočia prišiel ku Svätej studni jeden
žobrák. Napil sa z vody, umyl sa a uzdravel. Jeho nohy boli opäť zdravé a svoje
drevené barle zapichol do zeme pri Svätej studni. Z barlí vyrástli mohutné stromy.
MÁRIAGYŰD
Prameň, ktorý sa nachádza pod kopcom obce Máriagyűd, slúžil, ako odpočívadlo, už
v dobe Rímskej ríše. Nachádzal sa pri ceste, ktorá spájala vtedajšie obce Sopianae
(dnešný Pécs, po slovensky Päťkostolie) a Mursa (dnešný Eszék – Osjek).
Pravdepodobne, pokrstení Slovania tu postavil oltár panny Márie. Vodu zo Svätej
studne si pútnici brávali domov z tzv.-ých krčahov z Gyűd-u.
Svätý Štefan, uhorský kráľ, zveril toto okloie pod patronát benediktínov, ktorý sa
v obci Pécsvárad usídlili okolo roku 1000. V roku 1006 našli mnísi rádu Svätého
Benedikta sochu Panny Márie a postavili nad ňu kaplnku. V roku 1148, král Géza II.
Dal na tomto mieste postaviť kostol.
Počas tureckej nadvlády bol kostol prestavaný na minaret. V roku 1687, pri kopci
„Harsányhegy“ kresťanské vojská zvíťazili nad Turkami. Kostol však najprv prevzali
veriaci grécko-katolíckej, neskôr kalvínskej cirkvi. Napokon sa kostol opäť dostal pod
správu katolíkov.

SZENTKÚT (MECSEKSZENTKÚT)
Obec sa nachádza pri ceste medzi obcami Pécs a Abaliget. V súčasnosti je
mestskou časťou mesta Pécs. Na jej severnom konci sa nachádza prameň Svätej
studne. Obec bola založená na konci XII. storočia. Toto sväté miesto s obľubou
vyhľadával miestny biskup Radonay so svojim kaplánom, paulínom Zsigmondom
Somogyim. Neskôr biskup daroval toto miesto paulínom, ktorí tu dali postaviť kostol
a skromné príbytky.

ANDOCS
Podľa legendy, okolo 1520 sa stalo počas jednej noci, že v župe Somogy, sa na
oblohe rozplynula veľká žiara. Z neba bolo počuť nebeskú hudbu, ktorá sa čoraz
lepšie približovala k spiacej obci Andocs. Počas tejto noci na obec zostúpila Panna
Mária so svojimi anjelmi. Keď sa na druhý deň ráno vydali obyvatelia obce do práce,
udivení videli, že na doposiaľ prázdnom pozemku, stojí vežatá kaplnka.
Pútnici považovali vodu zo Svätej studne vedľa kaplnky za zázračnú, mnohokrát sa
v nej aj okúpali.

SEGESD
Podľa tradície, už počas tureckej nadvlády boli mnohí uzdravení z vody prameňa,
ktorý vyvieral na úpätí pohoria Segesd. Keď sa o tom dozvedel generál gróf Antal
Széchenyi, dal nad prameň postaviť kaplnku, v ktorej je umiestnená kópia sochy
Sedembolestnej panny Márie v Šaštíne.
Na príhovor Panny Márie bolo pri Svätej studni vypočutých mnoho modlitieb. Došlo
ku viacerým uzdraveniam, ktoré zaznamenali miestny bratia františkáni.

TÉTSZENTKÚT
Podľa tradície, v roku 1715 mal jeden cisársky vojak, menom Kresztély Ailert sen,
podľa ktorého bude môcť byť uzdravený zo svojej choroby, ak sa umyje vodou
z prameňa, ktorý sa nachádza v lese pri obci Tét. Sen sa uskutočnil a vojak dal
z vďačnosti postaviť nad prameň kaplnku. V kaplnke dal umiestniť obraz Panny
Márie Pomocnice (Mariahilf). Odvtedy sa tu udialo mnoho zázračných uzdravení
a pútnické miesto Tétszentkút sa stalo obľúbeným pútnickým miestom predovšetkým
ľudí z blízkeho regiónu Rábaköz.
Podľa jednej legendy, mnísy, počas svojho úteku pred Turkami, uložili svätý obraz
Panny Márie do vyschnutého kmeňa jedného stromu. Keď sa vrátili, obraz nenašli
a preto vyrúbali strom. Na tom mieste vystrekol zo zeme prameň, pričom vo vode
prameňa si pútnici predstavovali Pannu Máriu. Podľa tradície prichádzajú ľudia
k prameňu preto aj dnes, aby uvideli Pannu Máriu. Pri Svätej studni sa koncom 18.
storočia objavili pustovníci. Po opakujúcich sa zázrakoch, počet pútnikov sústavne
rástol.
Najznámejšie uzdravenie je spojené so životom jedného husára, ktorý stratil zrak
počas svojej vojenskej služby. Usadil sa ako pustovník pri Svätej studni a počas
umývania si svojich očí zázračnou vodou, sa mu zrak vrátil. Nad prameň dal postaviť
kaplnku.

