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Milí priatelia!
 Často, keď sa prechádzam po kláštore, 
alebo keď vstupujem do našej Národnej 
svätyne, mám možnosť si na rôznych 
letákoch a nástenkách prečítať: „Doma u 
mamy!“ Čím ďalej, tým viac si začínam 
uvedomovať, že to nie je len nejaký 
slogan, ale že je to skutočná pravda. Naša 
nebeská Matka tu každodenne pripravuje 
pre svojich synov a dcéry neopísateľnú 
atmosféru, ktorá sa neznudí.
 Hoci mám veľkú milosť, že do tejto 
Matkinej blízkosti môžem vstupovať kaž- 
dodenne, tak aj vnímam čas Národnej 
púte k Patrónke nášho milovaného Slo- 
venska ako výnimočný čas. Pocit domova 
tu každoročne môže zažiť niekoľko desia-
tok tisícov pútnikov. Domov si nikto z nás 
nechce spájať so zhonom všedných dní,  
s množstvom povinností a problémov,     
s hodinami strávenými v dopravných 
zápchach, úmorným časom v ťažkej práci 
a zložitých medziľudských vzťahoch.
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Domov je miestom, kde sa dá od toho 
všetkého aspoň nachvíľku odísť. Nedá sa 
síce ukryť pred krížom, veď takto nám to 
ani Kristus nesľúbil. Dokonca aj Mária 
nás tu v Šaštíne pozýva spojiť sa s jej 
Nepoškvrneným srdcom, prebodnutým 
sedmorým mečom bolesti. Dá sa však 
ponoriť do absolútneho pokoja, v ktorom 
nás Matka uisťuje, že všetkému rozumie, 
chápe nás. Hovorí, že to všetko, čo zaží- 
vame, je pre ňu dôležité. Ale... Teraz je tu 
Boh a jeho Slovo.
 Zvelebujem Boha, že sme ten sláv- 
nostný čas so Sedembolestnou mohli 
prežiť v dni pracovného pokoja, hoci sa to 
mocným tohto sveta nepáči a najradšej 
by to zmenili. Nepokúšali nás ani nákup-
né centrá so svojimi farebnými reklama-
mi, hoci sa bohatí tohto sveta búria            
a rozhorčene kričia, že takto to byť 
nemôže. Bol to nádherný, požehnaný a na 
milosti plný deň. Skončil sa a pominul. 

pokračovanie na str. 2
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Pripomenuli 
sme si výročia

Dňa 12. augusta sme si pripomenuli 
256. výročie posvätenia baziliky.         
V tento deň v roku 1762 bol novopo-
stavený chrám  posvätený a o tri dni 
neskôr, teda 15. augusta, v deň 
slávnosti Nanebovzatia Panny Márie, 
sa konalo slávnostné prenesenie 
milostivej sochy z trojhrannej kapln-
ky do novopostaveného chrámu.        
Tejto mimoriadnej udalosti sa okrem 
desatisícov pútnikov zúčastnila aj 
cisárovná Mária Terézia s manželom 
Františkom Lotrinským.

   Dňa 31. júla bazilika hostila približne 30 
členný spevácky zbor CoroPiccolo Karlsruhe 
z Nemecka. Na svojom turné pod názvom 
„Hudba spája Európu“ navštívili aj chrámy v 
Bratislave, vo Viedni, v Lutzmannsburgu, v 
Budapešti, v Klagenfurtu. Repertoár súboru 
zahŕňa skladby všetkých období, od význam-
nej a cappella literatúry cez veľké barokové 
oratória až po diela 21. storočia. Milovníci 

Hudba spája zborového spevu a hudby si mali možnosť v 
bazilike vypočuť nádherné skladby od Johan-
na Sebastiana Bacha, Franza Liszta, 
Johannesa Brahmsa, Felixa Mendelssohna 
Bartholdyho, z novodobejších hudobných 
skladateľov od Ľudovíta Rajtera, Christiana 
Markusa Raisera, Anny Thorvaldsdottir a 
ďalších. Prirodzená výrazná akustika nádher-
ného sakrálneho priestoru ešte viac umocnila 
umelecký a duchovný zážitok, s ktorým určite 
návštevníci koncertu odchádzali.

 Ozaj to malo byť iba niekoľko hodín raz v roku? 
Nechcela nám Pani neba i zeme niečo odkázať?     
Možno to, že domov nemôže byť miestom, kde čas - to 
neúprosné knieža tohto sveta má absolútnu moc.         
Až natoľko, že sme iba jeho otrokmi, bábkami, ktoré 
vedie nevedno kam. „Dosť“, volá Matka, „veď je tu Boh    
a jeho kráľovstvo!“ Práve Boh túži po tom, aby sa stal 
jediným a skutočným pánom našich životov. Chce nám 
pripomínať, že je tu matka i brat i sestra i človek, že je 
tu on náš Stvoriteľ a Spasiteľ. A nie iba čas kruto 
plynúci.
 Chcem vám teda tu pred trónom našej Sedembo-
lestnej Patrónky vyprosovať množstvo požehnaných 
chvíľ v kruhu najbližších, pri druhom človeku. Možno    
s ružencom v ruke, možno len pri tichom načúvaní. 
Niekedy pri oslavách, inokedy pri ťažkých chvíľach, 
pomáhajúc dvíhať kríž. Ale vždy v jednote a láske.     
Vždy s Bohom a v Bohu.  

pokračovanie zo str. 1
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Všestranný duchovný a kultúrny program

14. september 

15. september

Národná púť k Sedembolestnej Panne Márii, 
Patrónke Slovenska

• Okolo poludnia vyrazili na púť peší pútnici 
spolu s otcom biskupom Jozefom Haľkom 
od Moravy do Šaštína s názvom Po 
stopách Titusa Zemana. 
• O 17.00 hod. sme sa mohli zapojiť v bazili-
ke spolu so spoločenstvom Modlitby za 
kňazov k modlitbám Mariánskej hodinky. 
• Večer o 20.00 hod. nás čakalo muzikálové 
vystúpenie v átriu kláštora s našimi mladý-
mi animátormi s názvom Svedkovia ná- 
deje. Protagonistami vystúpenia bol bla- 
hoslavený Titus Zeman a blahoslavená 
Zdenka Schelingová. Celé predstavenie 
rozžiaril detský spevácky zbor Sedmohlá-
sok. Divákom muzikálu bola netradičným 
spôsobom priblížená veľká odvaha, viera, 
láska dvoch zasvätených osôb, ktoré boli 
kruto vystavené vtedajšiemu totalitnému 
režimu. Všetky originálne skladby a piesne 
zazneli prvý krát práve v predstavení a sú 
autorským dielom mladých animátorov zo 
Šaštína a okolia.

• V rámci duchovného programu púte bolo 
odslúžených v tento deň sedem svätých 
omší, krížová cesta, modlitba posvätného 
ruženca, adorácie pred Oltárnou sviatos-
ťou, akatist k Bohorodičke, počas celého 
programu mohli veriaci pristúpiť k sviatosti 
zmierenia.

Slávnostná svätá omša 
o 10.30 hodine
   Vyvrcholením celého trojdňového 
programu Národnej púte bola slávnostná 
svätá omša za účasti okolo 30 tisíc pútni-
kov z celého Slovenska i zo zahraničia            
s hlavným kazateľom biskupom americkej 
Eparchie Parma Milanom Lachom. V homí-
lii adresovanej veriacim sa dotkol viace-
rých tém a sfér súčasného kresťana. Otvo-
ril tiež otázku životného štýlu kresťana 
inšpirovaného Pannou Máriou. 
    Každý z nás si nejakým spôsobom buduje 
a vytvára svoj životný štýl. Sme doslova 
bombardovaní rôznymi radami a pravidlami 
ako sa stravovať, športovať, nefajčiť a robiť 
všetko pre svoj zdravý životný štýl. Čo je 
dobré, máme sa určite starať o zdravie. Ale 
položili sme si niekedy otázku: Aký životný 
štýl mala Panna Mária? Čím sa riadila, čo 
bolo pre ňu dôležité a čomu naopak dôleži-
tosť neprikladala? Životný štýl Panny Márie 
bol taký istý ako štýl jej syna Ježiša Krista. 

14.-16.9. 2018

• Predstavenie Milosrdný Samaritán nasle-
dovalo v neskorých večerných hodinách      
a pripravili ho členovia kresťanského zdru- 
ženia komunity Cenacolo, ktorý sa s nami 

podelili tiež o svoje autentické svedectvá. 
Po predstavení začali modlitby chvál, ktoré 
viedla mladá speváčka Dominika Gurbaľová.
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Slovami vladyku Lacha: „Povedzte, ktorá 
matka, ktorá žije tridsať rokov so svojím 
synom, nenechá istú stopu vo svojom 
synovi alebo vo svojej dcére a naopak. Teda 
aj Ježiš Kristus a jeho životný štýl bol inšpi-
rovaný matkou Pannou Máriou.“ Prvým 
rozmerom jej životného štýlu bola úplná 
odovzdanosť Bohu Otcovi a Jeho vôli. Azda 
najsilnejšie to cítime z udalosti v Nazarete, 
kedy Panna Mária hovorí archanjelovi 
Gabrielovi svoje áno, fiat. Vladyka Lach 
pripomína: „A čo je na tom úžasné, neho-
vorí to len raz, tam v tom dôležitom 
momente, kedy hovorí Bohu áno, ale 
môžeme povedať, že v každodennom 
okamihu svojho života. Od toho momentu v 
Nazarete cez kríž až po smrť, po oslávenú 
smrť jej Syna, nestratila rozmer prítomnosti 
Boha v jej živote, že Boh neopúšťa.“
   Druhý rozmer životného štýlu Panny 
Márie je zrejmý z udalosti z Kány Galilej-
skej. Všimla si ako dobrá a vnímavá gazdi-
ná, že niečo nie je v poriadku a následne 
oslovila svojho Syna. Neskôr nabáda 
obsluhu: Urobte všetko, čo Vám povie. 
Urobte ako synonymum činu, teda skutku. 
Otec arcibiskup poukázal na to, že: „Mária 
nebola žena slov... Mária vystupuje v evan-
jeliách ako žena činu.“ Tak aj my kresťania 
sa máme pripodobňovať Panne Márii a 

konať. Viera bez skutkov nie je živá. Koľko 
sme už počuli v homíliách duchovných 
otcov, koľko sme toho čítali a koľko sme 
boli na duchovných cvičeniach, naša viera 
musí prejsť do činov. Inými slovami konať 
v skutkoch lásky, ale vedieť sa zastaviť          
v materiálnom svete, ktorý nás obklopuje     
a kladie na nás čoraz vyššie nároky. 
Problémom je nedostatok času, zrazu ne- 
máme čas sa zastaviť, modliť sa, venovať 
čas Bohu, dokonca ani rodine. Nenechajme 
sa oklamať vidinou „lepšieho“ a jednodu-
chšieho života zaistením len materiálnych 
dobier rodiny. Slovami vladyku: „Ak si 
nájdeš čas na Boha, nájdeš si čas aj na 
seba.“ Môžeme len dodať, že potom 
budeme mať čas aj na rodinu, ktorá iba tak 
odolá útokom zo všetkých strán.
  Boh pozýva povedať svoje áno v slobode, 
každý z nás ho môže povedať, ale nemusí. 
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16. september

Udialo sa v Národnej svätyni

To je ten dar slobody, ktorý sme dostali. 
Boh nám dáva túto ponuku tak, ako ju dal 
Panne Márii. Nech sa mi stane podľa Tvojho 
slova, nie podľa mojej vôle. Môj životný štýl 
je odteraz v Tvojich rukách, Pane. 
  Na záver sa všetci prítomní veriaci modlit-
bou zasvätili Panne Márii.
• sobotňajší pestrý program obohatilo 
pásmo pre deti, mladých a rodiny, koncert 
Komorného orchestra Zoe, pesničkár Pe- 
ter Janků, speváčka Sára Jarková & band       
a tiež formácia PiarMusic.
• Slovenské národné divadlo (SND)              
v átriu Národnej svätyne Slovenska
  Veriaci mali vzácnu príležitosť pozrieť si 
celovečerné predstavenie divadelnej insce-
nácie SND Nepolepšiteľný svätec priamo       

  Okolo 4 tisíc pútnikov prišlo 16. septem-
bra do Šaštína, aby si uctilo Patrónku 
Slovenska. Sú to pútnici v pravom slova 
zmysle, ktorí už dlhšie putujú nielen svojím 
životom, ale ktorí prichádzajú už roky do 
Šaštína, často so svojimi bolesťami v po- 
dobe chorôb rôznych diagnóz, ktoré si 
nesú so sebou ako bremeno. Aj keď majú 
istotu, že to najväčšie bremeno už za nich 
uniesol Pán Ježiš, prichádzajú na púť k 
Sedembolestnej, aby načerpali prostred-
níctvom Panny Márie novú silu, odvahu, 
radosť. Práve im boli adresované vrúcne 
slová z homílie otca biskupa Jozefa Haľka  
zo slávnostnej svätej omše o 10.30 hod., 
keď povedal: „Vy seniori máte niečo, čo 
nikto z mladých nemá a nemôže mať.           
A síce Vaše životné skúsenosti, Vašu život-
nú múdrosť, ktorá sa nedá inak získať, 

Púť seniorov a chorých 

v átriu kláštora baziliky. Táto divadelná hra 
sugestívnym spôsobom predstavuje osud 
lekára, disidenta, ale predovšetkým hlboko 
veriaceho človeka – evanjelizátora Silvestra 
Krčméryho (*1924 - †2013). Doktor Krč- 
méry v časoch socialistického režimu spo- 
luorganizoval tzv. tajnú cirkev na Slo- 
vensku, za čo bol prenasledovaný, brutálne 
mučený a väznený. V hre na jednej strane 
vystupuje nesloboda, sila, násilie, nenávisť 
a na druhej strane je odpoveďou a silným 
protipólom sloboda, viera, láska, odpuste-
nie. Týmto spôsobom hra nabáda k pre- 
mýšľaniu o zmysle života každého z nás a o 
najintímnejších vnútorných odpovediach 
veriaceho človeka na otázku: ako by som 
sa zachoval, obstál by som v čase skúšky?

jedine žitím. Máte čo ponúknuť, ste vzácni 
a jedineční.“ Vďaka Vašim zopätým rukám 
v trpezlivej a pokornej modlitbe.



    Ak sa zapojíte, môžete si vybrať ľubovoľ-
ný deň (prípadne aj viac) v tomto období     
a obetovať ho za našich duchovných otcov. 
Pôstne úmysly môžu byť rôzne. Vaše obety 
a modlitby potrebujú aj kňazi starí a chorí. 
Kňazi so zraneným srdcom, spútaní rôzny-
mi závislosťami, alebo takí, ktorí sa cítia 
vyhorení. Pôst môžete obetovať za pastiera 
vo svojej farnosti, za kňaza, ktorý Vás 
krstil, či vyslúžil a aj dnes vysluhuje 
sviatosti. Ale aj za tých kňazov, ktorí Vám 
najviac pomohli na ceste k Bohu. Môžete 
ho tiež obetovať za nové povolania do 
kňazstva, či za odvahu pre chlapcov urobiť 
konkrétne rozhodnutie ako reakciu na 
Božie povolanie. 

    Odporúčame pôst, ako ho v Katolíckej 
cirkvi prežívame na Popolcovú stredu a 
Veľký piatok. To znamená, že iba raz za deň 
sa dosýta najesť a zdržať sa mäsitého jedla. 
Ak máte zdravotné obmedzenia a nemôžete 
sa týmto spôsobom postiť, môžete si 
vybrať inú, Vám primeranú, formu pôstu.

Hnutie Modlitby za kňazov (MZK) 

POZÝVAME K ŠTYRIDSAŤ DŇOVEJ REŤAZI 
PÔSTU A MODLITIEB

   Svoje požehnanie a podporu akcii vyslo-
vili otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvo- 
lenský, otec arcibiskup Mons. Bernard 
Bober a otec arcibiskup Ján Babjak. 

„Sviatostné kňazstvo je také veľké, také 
božské, až sa zdá, že neexistuje nič väčšie-
ho a božskejšieho. A predsa existuje 
kňazstvo, ktoré určitým spôsobom prevy-
šuje kňazstvo každého kňaza: je to poslanie 
pracovať na posvätení kňazov, tým, že 
zachraňujeme záchrancov a pasieme pas- 
tierov. Tým, že získavame svetlo pre tých, 
ktorí sú svetlom sveta, a posväcujeme 
tých, ktorí sú posvätením pre Cirkev.“  

      Sv. Ján Eudes      
 
   Dňa 29. septembra sa v Bazilike Sedem-
bolestnej Panny Márie uskutočnila Púť za 
kňazov.

6

(článok o priebehu tejto púte uverejníme v budúcom 
čísle magazínu)

  Už tradične vždy po sviatku 
Sedembolestnej Panny Márie až do 
24. októbra hnutie MZK pozýva 
veriacich k 40-dňovej reťazi pôstu 
a modlitieb za kňazov. 
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  Vyšetrovanie mimoriadnych udalostí v 
Šaštíne v októbri 1732 sa uskutočnilo so 
všetkou vážnosťou a dôkladnosťou tak po 
stránke právnej, ako aj náboženskej.

  Socha bola úplne k dispozícii komisii, ľud 
nemal k nej prístup, i keď po celý čas prúdi-
li do Šaštína zástupy veriacich a ľudia sa 
modlili a spievali pri prázdnej trojhran-      
nej kaplnke, aj pri zatvorených dverách 
Loretánskej kaplnky, kam sochu premies- 
tnili. S predstieranými zázrakmi a uzdrave-
niami má Cirkev už svoje skúsenosti, preto 
svojou ostražitosťou a prísnosťou chcela 
zabrániť hrubému poškodzovaniu viery 
falošnými svedectvami o zjaveniach a 
zázrakoch.

  Pri vypočúvaní členovia komisie identifi-
kovali uzdravených, zaznamenávali ich vek, 
rodisko, chorobu a uzdravenie. Bolo treba 
priviesť svedkov. Uzdravenia, ktoré komi-
sia skúmala, boli všetky čerstvého dáta: 
máj, jún a júl roku 1732. Komisia zasadala 
v októbri toho istého roku. Uzdravení a 
svedkovia museli skladať prísahu. Pred 
komisiu musel prísť sám uzdravený, i keď 
to bolo dieťa, aby ho komisia na vlastné oči 
videla. Svedkovia potvrdzovali, že uzdrave-
ný trpel predtým chorobou, z ktorej bol 
uzdravený. 

VYŠETROVANIE MIMORIADNYCH UDALOSTÍ 
V ŠAŠTÍNE

  Po správe, ktorú dostal arcibiskup od 
komisie, zvolal do svojho bratislavského 
sídla na 15. októbra 1732 mimoriadnu 
schôdzu teológov, na ktorú pozval aj 
členov ostrihomskej a bratislavskej kapitu-
ly, ako aj zástupcov rozličných reholí. 
Cieľom bolo na základe správy šaštínskej 
komisie ešte hlbšie preskúmať popisované 
udalosti okolo sochy bolestnej Panny 
Márie v Šaštíne, ako i rad otázok s tým 
súvisiacich. Napokon účastníci zasadania 
svorne vyslovili názor, že sochu bolestnej 
Panny Márie v Šaštíne treba verejne a 
slávnostne preniesť na jej pôvodné miesto 
do trojhrannej kaplnky a vystaviť ju tam 
všeobecnej úcte.

7HISTORICKÉ OKIENKO

(pokračovanie v budúcom čísle, zdroj: Ernest Macák: 
Naša Sedembolestná Matka, rok vydania 2004)
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a www.facebook.com
/BazilikaSedembolestnej
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PRÍHOVOR

páter
Martin

Gajarský
OSPPE

Bazilika Sedembolestnej

Aby bol každý pútnik, ktorý
do Šaštína smeruje,
zahrnutý milosťami
a silou do ďalších dní.

Ak chcete ponúknuť svoje sily
a čas, budeme Vám vďační.
Celá organizácia si vyžaduje
mnoho šikovných rúk.
V prípade záujmu sa ohláste
na pute@bazilika.sk Pomôžete pravidelným 

�inančným príspevkom
rozvíjať NÁRODNÉ 
PÚTNICKÉ MIESTO

ZAREGISTROVAŤ sa môžete:
Telefonicky: +421 903 160 904
          +421 34 654 2111
(Prac. dni 8.00 hod. - 14.00 hod.)
Cez internetový formulár:
bazilika.sk/podportenas/priatelia 

alebo nám napíšte
a pošleme Vám poštové 
poukážky.

Váš príspevok môžete
zaslať na naše číslo účtu:
IBAN - SK3802000000002957403454 (EUR)

Pravidelná modlitba 
je tiež veľmi dôležitá.

Ponúknite svoju pomoc
počas celého roka.

JEDNORAZOVO PRAVIDELNE
1. MODLITBOU 1. MODLITBOU

3. PRÍSPEVKOM

2. DOBROVOĽNÍCKOU
POMOCOU

3. PRIHLÁSTE SA
MEDZI PRIATEĽOV
NÁRODNEJ SVÄTYNE

CHCETE PODPORIŤ NÁRODNÚ SVÄTYŇU?

- bulletin Národnej svätyne domov do schránky
- vždy v nedeľu o 10.30 hod. 
  svätá omša obetovaná za dobrodincov 
  a Priateľov Národnej svätyne.

VÝHODY PRIATEĽOV
NÁRODNEJ SVÄTYNE:

Ďakujeme Vám!

PUTUJTE DOMOV
K MATKE 2018

OKTÓBER
6.10. / Púť ružencových bratstiev
7.10. / Púť nalomených sŕdc
20.10. / Púť abstinentov

FEBRUÁR 2019
15.-17.2. / Púť zaľúbených

APRÍL 2019
27.4. / Púť mužov

MÁJ 2019
10.5. / Púť matiek
11.5. / Púť hasičov
18.5. / Púť miništrantov

JÚN 2019
9.6. /Turíčna púťk Sedembolestnej
10.6. / Púť seniorov a chorých
29.6. / Púť motorkárov

PRVÁ SOBOTA V MESIACI:
Svätá omša sa začína o 16.00 hod. 
modlitbou posvätného ruženca
2018: 6.10., 3.11., 1.12.

2019: 5.1., 2.2., 2.3., 6.4., 4.5., 1.6., 
6.7., 3.8., 7.9., 5.10., 2.11., 7.12.

Národná svätyňa Bazilika 
Sedembolestnej
Panny Márie, Šaštín - Stráže


