
Ale keďže sme presvedčení, že v živote sa dá a dá isť iba čistou cestou už od počiatku prvých 

návštevníkov sme tam stanovili jasné pravidlá: 

1.  Cez letnú sezónu – v čase letných prázdniny (1.7. – 31.8.) domček otvárame  pre rodiny 

s deťmi, prednostne tie, ktoré si už dlhšie žiadnu dovolenku nemohli dovoliť, pričom je pre nás 

podstatné, aby rodičia alebo manželia boli zosobášení v kostole!!!   

2. Tak isto nie je možné, aby k nám na pobyt do pustovne prišiel akýkoľvek pár, ktorý je vo 

vzťahu a nie je zosobášený aj vrátane prípadu plánovaného manželstva!! 

3. V období mimo letnej sezóny (zvyšné mesiace roka), keď preferujeme u nás pobyt osamote 

a v tichu, prijmeme  naozaj každého veriaceho, neveriaceho atd., kto sa prihlási v nádeji na 

naozajstné stíšenie a bez vymožeností  vedy a techniky poznať svoje ukotvenie. Tu je priestor 

pre jednotlivcov, malé skupinky... 

4. V čase pre významných kresťanských sviatkov počas roka (Veľká noc (vrátane veľkého týždňa 

od pondelka až do veľkonočného utorka), dni pred sviatkom sv. Antona, dni pred slávnosťou 

Sedembolestnej (13.9.-16.9.), Vianočné obdobie od 20.12. do 7.1. .... ) je domček určený pre 

duchovné spoločenstvo na Galambe, teda nie je možné si v tom čase rezervovať pobyt.   

Ďakujeme, že to chápete! 
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Ľudia dobrej vôle čítajte a pochopte: 

Nedávno bol v denníku Nový čas (30.6.2017 v tlačenej forme, alebo elektronicky www.cas.sk/ 

2.7.2017) uverejnený článok o pustovni na Galambe. Teší nás Vás záujem o pobyt v tichu pustovne, 

ktorý ten článok ešte znásobil....  Mimochodom, nikdy sme sa neponúkali do žiadnych médií, ibaže si 

nás niekto všimol od boku a chcel o tom niečo napísať.... 

Začnem krátkou genézou: 

Cela myšlienka kaplnky na Galambe a neskôr pustovne sa rodila za bolestných okolnosti.... Ale 

vo všetkých tých útrapách sa kryštalizovala aj túžba po projekte, ktorý by bol vnútorné pravdivý, 

duchaplný a čistý.. Snívali sme o akomsi kúsku františkánskeho územia  na spôsob posvätnej 

Porciunkuly z Assisi a takto vznikal cely ten areál, ktorý sme nazvali Apeiron Kaplnky Sedembolestnej. 

Pravidelne sme sa začali za celú tú výstavbu modliť a slúžiť sväté omše.. Stavali sme bez peňazí, 

stavali sme z Prozretelnosti! Pri výstavbe pomáhali rôzni ľudia a rôznymi spôsobmi: modlitbou, 

finančne, svojou prácou, materiálom ... Do prác sa zapájali dobrovoľníci, ľudia závislí od alkoholu, 

závislí na drogách alebo automatoch.. Akokoľvek boli zvyknutí v bežnom živote nadávať, pri stavbe 

tejto pustovne som ich prosil o úctivý slovník a oni to prijali.. Dá sa teda povedať že tehla k tehle sa na 

tejto stavbe skladali k sebe v posvätnej atmosfére.... Pustovňa ma v sebe zriadenú aj kaplnku Antona 

Paduánskeho keďže celý domček mu  je zasvätený.. V kaplnke nie je stala prítomnosť Eucharistie ale sú 

tam uložené jeho relikvie.... Púšťame tam do úplne novozariadeneho  domčeka  aj absolútne  cudzích 

ľudí, ktorým od počiatku veríme a o žiadny hodnotný inventár sa nebojíme.. 

Tento oznam rad zakončím myšlienkou Karla Čapka vhodnou na zamyslenie: 

„Jsem slabý člověk, ale v mé slabosti je má síla; můj smutek mne nebolí, má osamělost, to bude 

zároveň mé přemýšlení; mé odříkání, to bude zároveň má čistota.“  

Dané v Trnave dna 7.7.2017 na 4. výročie primícií.      

brat filip, ofm,  spoluzakladateľ Galamby 


