ADVENT V MARIAZELLI 30 EUR prihláška na tel. 0905 743 908
eridar@eridar.sk, vlahyova.e@gmail.com

Mariazell
je známe pútnické mesto, kam prichádzajú turisti z celého svetaj pre
legendu jeho vzniku. Opát Otker z kláštora St.Lambrechta poslal jedného zo

svojich mníchov –Magnusa do blízkosti Mariazellu aby sa postaral o duchovnú
starostlivosť tunajších ľudí. Mohol si na túto dlhú cestu zobrať sochu Panny
Márie. Večer, konkrétne 21.decembra sa mu však pred cestu zosypal veľký
balvan a on nemohol pokračovať. Nevedel, čo spraviť, preto sa začal modliť k
panne Márii až kým sa skala nerozštiepila a uvoľnila mu cestu. Keď Magnus
dorazil do mesta, sošku Márie postavil na peň a nad ním postavil celu, ktorá
slúžila ako kaplnka. Práve od toho je odvodený názov mesta – “Mária v cele” –
Mariazell. Touto legendou sa stal Mariazell centrom duchovného života a ľudia
ho navštevujú aj s cieľom uzdravenia a iných zázrakov.
Vianoce pokoja, ticha, zahĺbenia sa do seba,dotknutia duše v kruhu priateľov
nájdete práve v tomto malebnom duchovnom adventnom mestečku.
Medzi atrakcie v Mariazelli patrí aj 5 m vysoká perníková chalúpka s viac ako
1000 kg pravých perníkov, ako aj najväčší závesný vianočný veniec na svete. Ako
aj pohyblivé jasličky so 130 pohyblivými figúrkami, ktoré predstavujú 12 scén z
Nového zákona a nachádzajú sa na krížovej ceste. Každý víkend počas adventu
prebieha bohatý program zahrňujúci vystúpenia rôznych divadelných, či
hudobných súborov.
Zamyslite sa, či na chvíľku sa neoplatí pozastaviť a vychutnať si s nami

vianočné čaro MARIAZELLU. Vianočný koncert v katedrále začiatok o 14.30 hod.

MARIAZELL
Dnes namiesto malej kaplnky je veľká bazilika v centre mesta, vnútro je krásne
vyzdobené zlatými, striebornými a mramorovými sochami. Zvonka vyzerá pomerne
jednoducho, ale zvnútra je bohato vyzdobená barokovými maľbami a umeleckými
dielami. V strede sa nachádza socha Márie, nazývaná aj Magna Mater Austriae
(Veľká matka Rakúska), ktorá je cieľom väčšiny pútnikov. Celý rok je odetá do
krásnych šiat, iba 2 dni v roku ju vyzliekajú – 21.12 a 8.9.
Ďalším navštevovaným miestom v bazilike je pokladnica, kde sa nachádzajú dary od
pútnikov. Najcennejší je dar od uhorského a poľského kráľa Ľudovíta z Anjou, ktorý
venoval vzácny obraz Madony. Bohato zdobený oltár venovala Mariazellu samotná
cisárovná Mária Terézia. Takisto sa môžete ísť pozrieť na poschodie baziliky, kde
visia stovky zaujímavých obrazov.
Mariazell je známy aj vďaka udalosti nazývanej Púť národov – najväčšia udalosť
katolíckej cirkvi v strednej Európe.
Okrem toho, že Mariazell je pútnické mesto, nachádza sa tu aj niekoľko významných
rodín, ktoré tu vyrábajú svoje výrobky už stovky rokov ako je rodina Pirkerovcov,
ktorí pečú svoje tradičné medovníky. Počas Vianoc ponúkajú dokonca hodinovú
prehliadku do ich perníkového kráľovstva v Mariazelli. Vstupné je okolo 4€ a tieto
výrobne sa v Mariazelli nachádzajú na dvoch miestach – na hlavnom námestí a na
ulici Grazer Strasse .
Ďalšou známou rodinou s tradičným remeslom je rodina Arzberger, ktorá vyrába
domáce bylinkové likéry. Dá sa navštíviť ich základňa spojená s obchodom, kde
zadarmo môžete ochutnať za pohárik tohto nápoja. Opäť aj tu si môžete zakúpiť
rôzne balenia likérov, ktoré sú ideálnych darčekom. Budova likérky je teplej žltej
farby kúsok od hlavného námestia, neprehliadnete...
Vianočné trhy spríjemnia návštevu tohto mestečka. Na hlavnom námestí sa
nachádza aj známy adventný veniec – najväčší v Rakúsku. Zapaľuje sa na ňom
sviečka vždy v predvečer adventnej nedele. Vo vianočných stánkoch si môžete
pochutnať okrem tradičných rakúskych wurstoch (klobáskach) a punči aj na už
spomínaných perníčkoch a likéri. Okrem jedla tu nájdete množstvo stánkov s ručne
robenými výrobkami, cenovo o niečo vyššie ako u nás, ale za niektoré kúsky sa
určite oplatí zaplatiť trošku viac. Ak Vám bude zima, môžete sa zohriať v príjemných
kaviarňach a reštauráciách, ktorých tu je okolo námestia dostatok. Tiež je tu pár
obchodov, niektoré s tradičnými ručne robenými výrobkami alebo tiež klasické
obchody ako u nás .
Ak sa vydáte smerom doprava od námestia, cez príjemné uličky sa dostanete až k
betlehemu, kde sú dokonca živé zvieratká.
Kto bude mať záujem môže pokračovať aj prechádzkou do susednej dedinky – Sankt

Sebastian. . Od hlavného námestia sa len vyberiete doľava a asi po 20 minútach
cesty rovno vojdete do centra malej dedinky, ktorá je známa hlavne vďaka udalosti
nazývanej beh čertov alebo tiež Krampuslauf je to populárna udalosť, na ktorú sa
vždy príde pozrieť mnoho ľudí. Čerti sú poobliekaní do rôznych strašidelných
masiek, a sú z rôznych oblastí z celého Rakúska. Celý pochod čertov začína okolo
18,30 a trvá cca 30 minút. Cesta domov do Bratislavy plánovaná cca o 19.30 hod.
V cene je doprava,sprievodca, bez komplexného poistenia 1.40 EUR/do 65r./ 2,80 EURnad 65r

