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FARSKÁ PÚŤ NA HORU BUTKOV 11. MÁJA
Krátka história
Vrch Butkov (765 m n. m.) pri Ladcoch v Ilavskom okrese
predstavuje výraznú dominantu západného okraja
Strážovských vrchov. Nie každý však vie, že Butkov má oproti
iným vrchom na Slovensku skutočne výnimočné postavenie.
Pre geológov je jedinečným kamenným archívom stavby a
histórie slovenských vrchov a druhohorného morského života.
Predchodcom vrchu Butkov bolo dno druho- a treťohorného
mora. More bolo plné jednoduchých živočíchov s vápencovými
schránkami, z ktorých postupným hromadením a
spevňovaním vznikol za stovky miliónov rokov kompaktný
vápenec.
Časom sa ľudia naučili z neforemného vápencového kameňa
vyrábať kameň ušľachtilý, extrapevný – kameň cementový.
Zistilo sa, že je kvalitný, a v roku 1889 sa začalo s výstavbou
cementárne v Ladcoch. Prvý cement vyrobili v roku 1890. Pre
stavbárov dal tak vrch Butkov cementárenskú surovinu, z
ktorej sa vyrába v Považskej cementárni spojivo na výstavbu
najväčšieho počtu stavieb na Slovensku. Možno povedať, že
kameň z hory Butkov symbolicky spája celé Slovensko.

Dominuje mu dvanásťmetrový kríž v ktorom je relikvia dreva
z kríža a kameň z božieho hrobu a monumentálna šesť metrov
vysoká kamenná socha Panny Márie – Matky Božieho
milosrdenstva na trojmetrovom podstavci s textom z Denníčka
sv. Faustíny „Som nielen Kráľovnou neba, ale aj Matkou
milosrdenstva a tvojou matkou“.
Kamennú sochu Panny Márie požehnal 19. mája 2018 počas
tradičnej púte do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva
na hore Butkov žilinský biskup Tomáš Galis. Umeleckým
otcom sochy je uznávaný akademický sochár Vladimír
Višváder z Bratislavy. Mariánska socha bude symbolicky držať
ochrannú ruku nad celým sanktuáriom.
Na hore je kaplnka Božieho milosrdenstva, pamätník sv.
Faustíny a sv. Jána Pavla II. Skalné sanktuárium Božieho
milosrdenstva sa stáva jedným z najživších pútnických miest
na Slovensku.
40 relikvii svätých na Skalnom sanktuáriu Božieho
milosrdenstva na Hore Butkov
sv.Filoména zomrela ako 13 ročná, veľa milostí vyprosila,
sv.Rita patrónka v bezvýchodiskových situáciách, sv. Ľudovít
Grignion z Montfortu jeden z najväčších mariánskych ctiteľov
na svete, sv. Silvester Štok založil škapuliar P. Márie, sv.
Dominik Guzmaň zakladateľ dominikánov, sv. Hyacinta
a František, sv. Bernadeta jej sa zjavila P. Mária v Lurdoch, sv.
Ján Mária Vianey, sv. Peter a Pavol, sv. Andrej apoštol, sv. Ján
Krstiteľ, sv. Mária Magdaléna, sv. Ján Pavol II., Sv. Faustína, sv.
Terézia Ježiškova a jej rodičia sv. Zelia a sv. Louis Martinoví tu
si môžeme obnoviť manželské sľuby, sv. Matka Tereza, sv.
Páter Pio, sv. František z Asisii, sv. Anton z Padovy, sv. Ignác
z Loyoli zakladateľ jezuitov, sv. Katarína Labouré jej sa zjavila
P. Mária aby šírila zázračnú medailu, sv. Vincet de Paul

zakladateľ rehole vincentov, sv. Alfonz z Liguory zakladateľ
redemptoristov, sv. Ján Bosko zakladateľ saleziánov, sv. Mária
Margita z Alacoque jej sa zjavil p. Ježiš ako Božské srdce, sv.
Brigita Švédska jej sa zjavil P. Ježiš v Ríme a povedal jej koľko
úderov dostal bičom, sv. Šarbel hviezda z Libanonu na jeho
príhovor bolo uzdravených vyše 20 000 ľudí, sv. Rafka hviezda
z Libanonu, sv. Dominik Sávio patrón miništrantov, sv. Mirjam
karmelitánka založila kláštor v Jeruzaleme, sv. Katarína
Sienská mala stigmy a pričinila sa o vrátenie sídla pápeža
z Avigňonu do Ríma v 14. storočí, sv. Gema z Galgani patróna
v bezvýchodiskových situáciách, sv. Gabriel Posenti, Dom
z Nazereta, sv. Katarína Ukrižovaného Ježiša, sv. Barbora.
Doslova je tu celé nebo. Do roka pribudne ešte 20 relikvii.
Na hore Butkov sa udialo veľa zázrakov a obrátení. Bližšie
informáciu budú na púti.

Kríž na hore Butkov

Najväčšia socha P. Márie

