
Drahí priatelia Národnej svätyne!
	 Veľakrát	som	už	mal	možnosť	či	vo	vlastnom	ži-
vote	alebo	z	rozprávania	iných	všimnúť	si,	že	my	ľudia	
máme	také	tendencie	niekam	sa	ponáhľať,	utekať	pred	
niečím	alebo	niekým.	Posledné	obdobie	bolo	v	Šaštíne	
plné.	Veľké	množstvo	pútí,	 stále	 sa	niečo	dialo,	bolo	
treba	pripravovať	program	a	vyplniť	ním	čas.
	 Isto	 to	 bolo	 obdobie	 veľmi	 náročné.	 Skôr	 než	
únava	mi	však	ostal	pohľad	na	 ľudí,	ktorí	boli	v	po-
hybe	–	pútnikov.	Veď	 istotou	putovania	 je	hýbať	sa.	
Dobre,	ale	Boh	cez	mocné	pôsobenie	Panny	Márie	
dosiahol	 to,	 že	možno	 utekajúc	 od	 niečoho,	 dostali	
sme	 sa	 vlastne	 bližšie	 k	 nemu.	Takýto	 čas,	 keď	 sa	
potrebujeme	 vzdialiť	 od	 každodenných	 povinností,	
od	stresu,	problémov,	myslenia	len	na	nevyhnutnos-
ti,	takýto	čas,	v	ktorom	nájdeme	Boha	a	získame	tak	
seba...,	takýto	čas	nazývame	požehnaným	a	milosti-
vým.	Možno	si	poviete,	že	milosť	a	požehnanie	akosi	
patria	k	púti.	Ale	či	 iba	k	púti?	Určite	by	bolo	dobre,	
aby	aj	čas	dovoleniek	a	letného	oddychu	bol	milostivý	
a	plný	Božieho	požehnania.
	 Matúšovo	evanjelium	je	obsiahlym	textom,	ktorý	
ukazuje	Ježiša,	ako	uzdravuje,	vyučuje	o	nebeskom	
kráľovstve,	hovorí	v	podobenstvách.	Ukazuje	Ježiša	
a	 jeho	 učeníkov	 ponorených	 do	 svojich	 každoden-
ných	povinností.	Bolo	prirodzené,	že	cítili	únavu	a	po-

trebovali	si	odpočinúť.	Príbeh	ako	Ježiš	kráča	po	mori	
(Mt	 14,	 22-33)	 na	 svojom	pozadí	 ukazuje	oddychu-																																													
júceho	Ježiša	aj	učeníkov.	Každý	to	robí	po	svojom.	
Ježiš	vystúpil	sám	na	vrch	modliť	sa.	Učeníci	si	spra-
vili	„výlet	na	jachte“.	Ježiš	sa	ani	vo	chvíľach	bez	kaž-
dodenných	povinností	nezabudol	modliť	za	učeníkov,	
za	tých,	za	ktorých	bol	rozhodnutý	priniesť	obetu.	Bol	
to	 pre	 neho	 čas	 bez	 tých	 všedných	úloh,	 ale	 nebol	
to	čas	prázdny.	Bol	preplnený	blízkosťou	Otca.	Úplne	
ináč	dopadla	prázdninová	plavba	učeníkov	bez	povin-
ností	a	bez	Boha	upadajúcich	pomaly	do	prázdnoty.	
Nedopadlo	to	ideálne.	Ocitajú	sa	sami	v	loďke	zmieta-
nej	vlnami.	Keď	vidia	Ježiša	kráčajúceho	po	hladine,	
nezmohli	sa	na	nič	iné,	iba	vykríkli:	„Mátoha!“	Dali	na	
zdanie	očí.	Nechali	sa	ovplyvniť	pocitmi	iných.	Väčši-
ny.	Reagovali	tak,	ako	by	sa	od	nich	čakalo.	Zmenu	
v	náladách	prináša	až	Ježišovo	slovo.
	 Prečo	by	leto	malo	byť	prázdnym	časom?	Dá	sa	
predsa	 vyplniť	 Bohom,	 jeho	 slovom,	 jeho	 požehna-
ním,	jeho	sprevádzaním	nás	do	vnútra	nás	samých.	
Možno	 by	 sa	 to	 dalo	 aj	 v	 šaštínskej	 bazilike.	 Živý	
Kristus,	miesto	 tesne	 pred	 trónom	Sedembolestnej,	
príjemné	prítmie	spovednice	či	prvé	miesto	na	Barán-
kovej	hostine	a	to	všetko	pri	ideálnych	23	°C.	Tešíme	
sa	na	vás!	

L E T O  2 0 1 9

Sedembolestnej
BAZILIKA
M a g a z í n  N á r o d n e j  s v ä t y n e  v  Š a š t í n e

páter	Ondrej	Kentoš	OSPPE
rektor	Národnej	svätyne



2 BAZILIKA Sedembolestnej

Púť mužov 27. apríl

	 So	svojimi	pocitmi	a	postrehmi	sa	s	nami	
podelil	jeden	z	peších	pútnikov.	S		jeho	dovole-
ním	uverejňujeme	autentický	príspevok.	
Očami putujúceho muža 
	 Čo	 by	 to	 bola	 za	 púť,	 keby	 hneď	 na	 jej	
začiatku	neboli	nejaké	ťažkosti	alebo	protiven-
stvá.	Takto	začínala	aj	moja	tohtoročná	púť	mu-
žov	 do	Šaštína.	Vynáralo	 sa	mi	 v	mysli	 snáď	
tisíc	 dôvodov,	 prečo	 sa	 jej	 nezúčastniť.	 Tisíc	
vecí,	ktoré	musím	neodkladne	urobiť	a	na	ktoré	
dohliadnuť.	Nakoniec	som	vďačný	ľuďom,	ktorí	
ma	museli	 trocha	popostrčiť	 a	dať	 tú	 správnu	
motiváciu.	 A	 motivácia	 prišla.	 Niesol	 som	 ju	
v	srdci	počas	celej	púte	a	predkladal	v	každom	
okamihu	 modlitby,	 obety	 a	 prejavenej	 lásky	
k	blížnemu.

	 Už	 len	 môj	 príchod	 (možno	 skôr	 prílet)	
na	 železničnú	 stanicu	 a	 naskakovanie	 do	
takmer	rozbehnutého	vlaku	na	stanici	v	Šaští-
ne-Strážach	 nasvedčoval,	 že	 som	 sa	 dal	 na	
dobrodružstvo.	Dobrodružstvo,	ktorého	cieľom	
je	 obrátiť	 sa	 na	 Boha	 vo	 svojich	 ťažkostiach,	
trápeniach	a	životných	skúškach,	nielen	s	vy-
znaním	na	perách,	ale	celým	svojím	bytím.	
 Po	namáhavej	ceste	sme	konečne	prišli	do	
cieľa	našej	púte,	kde	nás	vítala	Mária	s	otvore-
nou	 náručou,	 v	 ktorej	 držala	 svojho	 Syna.	 Pri	
jej	nohách	sme	si	konečne	mohli	oddýchnuť	pri	
modlitbe	sv.	ruženca	a	obete	svätej	omše.
	 Počas	 putovania	 a	 rozhovorov	 som	 ne-
dostal	 na	 moje	 otázky	 jednoznačné	 odpove-
de,	ani	 jednoduchý	 recept	ako	zvládnuť	svoje	
životné	 ťažkosti.	 No	 niečo	 som	 dostal	 určite.	
Bolo	 to	nežné	pohladenie	od	mamy	s	veľkým	
M.	 Od	 Mamy,	 ktorú	 sme	 dostali	 a	 do	 ktorej	
domu		smerovali	v	ten	deň	moje	kroky	a	kroky	
všetkých	 mužských	 spolupútnikov.	 Od	Mamy,	
pri	 ktorej	 som	 si	 uvedomil,	 že	 nie	 je	 až	 tak	
vzdialená,	ale	je	práve	prítomná	v	každej	život-
nej	situácii.	A		že	nám	veľkým,	silným	a	dospe-
lým	 chlapom	 je	 niekedy	 zaťažko	 priznať,	 ako	
je	nám	dobre	keď	položíme	svoju	ustarostenú	
hlavu	do	lona	svojej	nebeskej	matky,	ktorú	ona	
chytí	do	rúk	a	hladí	svojou	materinskou	rukou	
a	pochopením.	Tou	rukou,	ktorou	hladila	svojho	
milovaného	 zapieraného	 Syna,	 zapierajúceho	
Petra	a	každého	z	nás,	ktorí	s	dôverou	za	ňou	
prídeme.	
							 	 	 	 	S	vďakou	Andrej	

	 V	 poslednú	 aprílovú	 sobotu	 vyrazili	
muži	 na	 pešiu	Púť	mužov	 k	Sedembolest-
nej	zo	železničnej	stanice	v	Senici.	Ich	čisto	
„chlapská	misia“	 pokračovala	 cez	 Šajdíko-
ve	Humence,	 kde	sa	 s	nimi	podelil	 o	 krát-
ke	 slovko	 na	 biblickú	 tému	 páter	 Miroslav	
Hruška	OSPPE.	Nasledoval	Borský	Mikuláš	
a	prestávka	v	kostole	Svätého	Petra	apoš-
tola,	kde	si	pútnici	oddýchli	a	vypočuli	sve-
dectvo	z	úst	spoluorganizátora	púte	Tomáša	
Kudolániho.	Duchovným	vyvrcholením	celej	
púte	bolo	slávenie	svätej	omše	o	17.00	hod.	
v	 bazilike	 s	 kazateľom	 pátrom	 Leopoldom	
Jaroslavom	Jablonským	OFM.

U D I A L O  S A  V  N Á R O D N E J  S V ÄT Y N I
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	 Nielen	 profesionálni	 a	 dob-
rovoľní	 hasiči	 z	 Trnavského	
samosprávneho	 kraja,	 ale	 aj	
všetci	 sympatizanti	 hasičských	
a	 záchranných	 zborov	 prišli	 do	
Šaštína,	aby	sa	pripojili	k	Púti	ha-
sičov	 v	 Bazilike	 Sedembolestnej	
Panny	 Márie.	 Na	 siedmy	 ročník	
púte	 priputovali	 tiež	 zástupcovia	
z	 Bratislavského	 samosprávne-
ho	 kraja,	 konkrétne	 z	 Malaciek	
a	 delegácia	 z	 okresu	 Hodonín.	
Väčšina	 účastníkov	 sa	 zapojila	
aj	 do	 slávnostného	 sprievodu	 na	
čele	so	sochou	svätého	Floriána,	
patróna	 hasičov.	 Počas	 cesty,	

	 Druhá	 májová	 nedeľa	 bola	
oslavou	 matiek	 a	 materstva	 na	
Slovensku.	 V	 bazilike	 sme	 si	
tento	 deň	 pripomenuli	 deviatym	
ročníkom	 Púte	 matiek	 tento	 raz	
na	tému:	„Žena	a	dotyk	zmŕtvych-	
vstalého.“
	 Program	 púte	 začal	 spo-
ločnou	 modlitbou	 posvätného	
ruženca	 a	 slávením	 svätej	 omše	
o	 10.30	 hod.,	 ktorej	 sa	 zúčastnili	
aj	 veriaci	 z	 Komunity	 Útecha	 -	
konkrétne	Hnutie	Modlitby	matiek	
spolu	 s	 národnou	 koordinátorkou	
pre	SR	Janou	Pajanovou.
	 V	homílii	svätej	omše	sa	všet-
kým	 mamám	 nielen	 biologickým,	
ale	 tiež	 duchovným	 prihovoril	 di-

Púť hasičov 11. mája

Púť matiek 12. mája

U D I A L O  S A  V  N Á R O D N E J  S V ÄT Y N I

rektor	Národnej	svätyne	páter	Ondrej	Kentoš	OSPPE.	
	 Na	 záver	 čakalo	 mamičky	 prekvapenie	 v	 podobe	
detského	 speváckeho	 zboru	 Sedmohlások	 pri	 bazilike,	
ktorý	sa	predstavil	so	svojím	pásmom:	„Sedem	piesní	pre	
matky“	a	spevom	potešili	všetky	mamy,	ale	najmä	našu	
spoločnú	nebeskú	Mamu.

ktorá	smerovala	do	cieľa	ich	putovania	–	baziliky,	im	do	
kroku	hrala	40-členná	dychová	Hudba	Ministersva	vnú-
tra	SR.	Hlavným	celebrantom	a	kazateľom	svätej	omše	
o	14.	hod.	bol	páter	Martin	Lehončák	OSPPE,	správca	
farnosti	Šaštín-Stráže.	
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	 Komunita	 pátrov	 pavlínov	 sa	 rozrástla	
o	 pátra	 Juraja	 Tirpáka,	 ktorý	 prijal	 sviatosť	
kňazstva	dňa	25.	mája	v	pavlínskom	kláštore	
na	Jasnej	Hore	v	Čenstochovej	(Poľsko)	z	rúk	
čenstochovského	 arcibiskupa	 metropolitu	
Václava	Depa.	
	 Národnú	svätyňu,	 jeho	budúce	pôsobis-
ko,	obdaril	novokňazským	požehnaním	počas	
primičnej	svätej	omše	2.	júna.	

Vysviacka z radu slovenských Pavlínov 

	 Miništranti	 z	 viacerých	 farností	 Sloven-
ska	prišli	na	každoročnú	Púť	miništrantov	do	
Šaštína	z	príležitosti	sviatku	sv.	Dominika	Sa-
via,	patróna	miništrantov.	
	 Do	témy	13.	ročníka	organizátori	zakom-
ponovali	približne	7	„rytierskych“	čností	mini-
štranta,	 ktoré	 ohrozuje	 7	 nerestí.	 O	 vskutku	
napínavý	úvod	sa	postarali	aktéri	napínavého	
súboja,	v	ktorom	dobrý	rytier	porazil	zlého.	Po	

PUMIN 2019 - 18. mája „7 útokov a 7 útekov rytiera“
súboji	 nasledovali	 podnetné	 workshopy	 na	
tému	7	čností	rytiera	v	dnešnom	svete,	ktoré	
predstavili	vzácni	hostia	ako	riaditeľ	bratislav-
ského	arcibiskupského	úradu	Mons.	Tibor	Haj-																																																																																												
du,	či	kňaz	nitrianskej	diecézy	Mons.	Gašpar	
Fronc	a	 iní.	Centrom	Púte	miništrantov	 bola	
svätá	omša,	ktorú	celebroval	biskupský	vikár	
ordinariátu	OS	a	OZ	SR,	Jozef	Paluba.	
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	 V	deň		slávnosti		9.	júna	prišlo	do	baziliky	
okolo	 osem	 sto	 pútnikov,	 aby	mohli	 spoločne	
pristúpiť	 k	sláveniu	slávnostnej	 svätej	omše	s		
Mons.	 Stanislavom	 Zvolenským	 arcibiskupom	
metropolitom	bratislavským.																																												
	 V	 homílií	 otec	 arcibiskup	 ponúkol	 pútni-
kom	 v	 kontexte	 s	 Božím	 slovom,	 ktoré	 nám	
Cirkev	v	tento	deň	ponúkla,	úvahu	o	dôležitosti	
pripomínania	 a	 spomínania	 v	 živote	 každé-
ho	 človeka.	 Je	 to	 najmä	 v	 ťažkých	 životných	
chvíľach,	skúškach,	keď	človek	prežíva	nejaký	
kríž.	Vtedy	 je	dobré	pripomínať	si	a	spomínať	
na	pekné	chvíle,	kedy	sme	cítili	Božiu	pomoc,	
Božiu	prítomnosť,	chvíle	kedy	nás	Boh	potešo-
val,	poslal	nám	Tešiteľa.	Na	druhej	strane	keď	
prichádza	 v	 živote	 obrovská	 radosť	 a	 krásne	
chvíle	treba	si	pripomenúť,	že	sú	dôležité	aj	iné	
veci.	Aby	 bol	môj	 život	 naplnený,	 nemôže	 sa	
skladať	 len	 z	 príjemných	 a	 radostných	 chvíľ.	
Slovami	otca	Stanislava:	 „Treba	si	pripomínať	
a	spomínať,	aby	človek	nadobudol	rovnováhu	v	
živote“	a	na	inom	mieste:	„Spomínať	si	dôležité	
skutočnosti	 nevyhnutne	 patrí	 k	 našej	 duchov-
nej	rovnováhe.	Veď	aj	každá	svätá	omša,	kaž-
dé	slávenie	v	kostole	je	pripomínaním	toho,	že	
Boh	 jestvuje,	 že	Boh	 je	dobrý	k	nám,	čo	Boh	
pre	nás	urobil	a	čo	robí.	Zoslanie	Ducha	svä-
tého	je	skutočnosť,	ktorá	sa	v	istom	momente	

Turíčna púť 8. - 10. júna 

	 Večer	 8.	 júna	 mali	 veriaci	 možnosť	
zúčastniť	 sa	a	duchovne	pripraviť	 na	 sláv-
nosť	Zoslania	Ducha	Svätého	počas	Vigílie,	
ktorej	súčasťou	bola	svätá	omša	s	hlavným	
kazateľom	 P.	 Quirínom	 Jánom	 Baraníkom	
OPraem.	 Po	 nej	 sa	 mohli	 všetci	 pripojiť	 k	
Ceste	svetla	s	pátrom	Ondrejom	Kentošom,	
rektorom	Národnej	svätyne.

udiala	 prvýkrát,	 ale	 Boh	 nám	 posiela	 svojho	
Ducha	 stále,...	 nechajme	 sa	 potešiť	 Bohom.“ 
Otec	 arcibiskup	 Stanislav	 ďalej	 rozvinul	 myš-	
lienku	spomínania	a	 zabúdania,	 keď	povedal:	
„Prečo	 máme	 mnohí	 problémy	 v	 našom	 du-
chovnom	živote?	Preto,	 lebo	na	niečo	zabud-
neme.	Zabudneme	na	 lásku	Boha	a	dokonca	
niektorí	 na	 jestvovanie	 Boha	 a	 žijú	 ako	 keby	
nebol...	Dostatočne	si	uvedomujem,	že	Boh	je	
k	nám	 láskavý,	že	nám	ukázal	svoju	 tvár	On,	
ktorý	je	Duch	a	mohli	by	sme	mať	problém	ho	
vnímať?	Na	Ježišovi	spoznávame,	aký	je	Boh.	
A	keď	nám	Ježiš	Kristus	ukázal	Božiu	 tvár	od	
svojho	narodenia	až	po	smrť	na	kríži	a	keď	sa	
po	 svojom	 zmŕtvychvstaní	 zjavuje	 učeníkom,	
hovorí	im:	Aby	ste	vládali	na	toto	spomínať,	aby	
ste	 si	 uvedomili	 aký	 je	 Boh,	Otec	 Vám	 pošle	
Ducha,	Tešiteľa,	ktorý	Vám	to	bude	pripomínať	
a	ktorý	Vám	bude	pomáhať.“	Povzbudení	aj	ta-
kýmto	krásnym	odkazom	ukončil	homíliu.
	 V	pondelok	10.	júna	sa	konala	Púť	senio-
rov	a	chorých.	Kazateľom	poludňajšej	slávnost-
nej	 svätej	 omše	 bol	 otec	 biskup	Mons.	 Jozef	
Haľko.	Seniori	a	chorí	tak	dôstojne	zavŕšili	pro-
gram	 tohtoročnej	 Turíčnej	 púte,	 pretože	 prišli	
možno	s	veľkými	ťažkosťami	nielen	telesnými,	
ale	i	duchovnými,	no	napriek	týmto	prekážkam	
a	bremenám	chceli	putovať	a	nechať	sa	potešiť	
pri	nohách	Sedembolestnej.
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MYRNA NAZZOUR  v bazilike 12. júna

U D I A L O  S A  V  N Á R O D N E J  S V ÄT Y N I

	 V	 rámci	 evanjelizačného	 turné	 po	 Slo-
vensku	 pod	 záštitou	 vladyku	 Jána	 Babjaka	
SJ,	 prešovského	 arcibiskupa	 metropolitu,	
sme	mohli	v	bazilike	privítať	sýrsku	mystičku	
Myrnu	Nazzour.
	 Ako	sama	povedala	nie	je	to	náhoda,	ale	
Božia	 prozreteľnosť,	 že	 svoju	 púť	 začala	 k		
Sedembolestnej	v	Národnej	svätyni	Slovákov.	
Hneď	v	úvode	svojho	svedectva	Myrna	obra-
cia	pozornosť	nie	na	seba,	ale	na	Pána	Ježi-
ša,	keď	hovorí:	„Dúfam,	že	ste	prišli	preto,	aby	
sme	sa	spoločne	stretli	s	naším	Pánom...	Keď	
ste	sem	prišli	nato,	aby	ste	videli	nejaký	záz-	
rak,	 tak	 Vám	 poviem,	 že	 najväčší	 zázrak	
môžeme	vidieť	každý	deň.	Je	to	premenenie	
chleba	a	vína	na	telo	a	krv	nášho	Pána.	A	keď	
ste	prišli,	aby	ste	videli	nejaký	vonkajší	znak,	
tak	 najväčším	 znakom	 je	 zmŕtvychvstanie	
nášho	Pána.	A	keď	ste	prišli,	aby	ste	sa	pri-
blížili	Pánovi,	tak	sa	pozrite	jeden	na	druhého	

a	každý	vo	svojom	blížnom	môže	nájsť	nášho	
Pána.“	
	 Známa	 sýrska	mystička	 hovorila	 o	 tom,	
ako	mocne	Pán	zasiahol	 v	 jej	 živote	aj	 v	ži-
vote	jej	manžela	a	detí,	ako	zasiahol	jej	okolie	
blízke	 i	 to	 vzdialené	 a	 o	mnohých	miestach	
zrejme	 ani	 nevie.	 Určite	 však	 jej	 svedectvo	
zasiahlo	mnohých	prítomných	v	bazilike.
	 Myrna	 sa	 prirovnáva,	 ako	 sama	hovorí,	
len	k	poštárovi,	 ktorý	prináša	odkaz	 -	posol-
stvo	od	Pána	a	od	Panny	Márie.	Tým	najväč-
ším	je	podľa	jej	slov	jednota	v	Cirkvi,	v	spolo-
čenstvách,	jednota	v	rodinách.
	 Na	 záver	 všetci	 prítomní	 veriaci	 dosta-
li	 požehnanie	 vzácnym	 olejom	 z	 rúk	 Myr-
ny,	ktorým	je	ona	sama	obdarovaná	v	podobe	
ronenia	z	jej	rúk,	tváre,	očí.	Ide	o	ten	istý	olej,	
ktorý	roní	aj	obraz	Panny	Márie	Sufranežskej	
v	jej	rodnom	dome,	ale	aj	niektoré	reprodukcie	
tohto	obrazu	na	rôznych	miestach	sveta.

Pani	Myrna	Nazzour	vľavo
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	 V	roku	1732	sa	začalo	celkom	nové	ob-
dobie	Šaštína	ako	strediska	úcty	k	Sedembo-
lestnej	Panne	Márie.	Počty	pútnikov	rástli	na	
tisíce	 po	 tom,	 ako	 kardinál	 Imrich	 Esterházi	
svojím	dekrétom	vyhlásil	sochu	Panny	Márie	
v	Šaštíne	za	milostivú,	t.	j.	za	takú,	pri	ktorej	si	
veriaci	môžu	vyprosiť	mimoriadne	dary,	preto	
je	hodna	úcty	a	možno	k	nej	putovať.
	 Slávnostného	prenesenia	sochy	Sedem-
bolestnej	 z	 Loretánskej	 kaplnky	 na	 pôvodné	
miesto	do	trojhrannej	kaplnky	sa	chcel	zúčast-
niť	sám	kardinál.	Pre	vek	a	chorobu	 to	však	
nebolo	možné.	Preto	poveril	svojho	synovca	
a	 menovca	 biskupa	 Imricha	 Esterháziho	
mladšieho,	aby	ho	na	tejto	slávnosti	zastupo-
val.	Určil	aj	deň	slávnosti:	10.	november	1732.	
Slávnosť	zorganizoval	vtedajší	šaštínsky	farár	
a	dekan	Ján	Schön.	
	 Pri	 trojhrannej	 kaplnke	 postavili	 pódium	
a	na	ňom	tri	oltáre.	Na	stenách	kaplnky	umies-																																																																																								
tnili	 tri	 latinské	 nápisy.	 Prvý	 označoval	 rok	
1732,	kedy	bola	pieta	Panny	Márie	vyhlásená	
za	milostivú.	Nápis	znel:	Pomôž	utláčanému	
biednemu	 ľudu,	 ty,	zlatá	morská	hviezda,	čo	
žiariš	 na	 oltári.	 Druhý	 nápis	 označoval	 rok	
1564,	kedy	dala	Angela	Bakičová	zhotoviť	so-
chu	Panny	Márie.	Nápis	znel:	Bolestná	Mat-
ka,	ochraňuj	svojich	zbožných	ctiteľov.	A	tretí	
nápis	pripomínal	opäť	rok	1732,	kedy	sa	stalo	
v	Šaštíne	toľko	zázrakov.	Znel:	Panna	Mária,	
vypočuj	svojich	ctiteľov,	čo	tu	plačú	pri	tvojich	
oltároch.
	 Do	Šaštína	prišlo	na	tie	časy	neuveriteľné	
množstvo	 pútnikov,	 okolo	 dvadsaťtisíc.	 V	 po-
četnom	sprievode	kňazov	vošiel	biskup	Imrich	
Esterházi	ml.	do	Loretánskej	kaplnky,	kde	po-

čas	kanonického	skúmania	i	po	ňom	bola	ulo-
žená	socha	Panny	Márie.	V	kaplnke	pred	oltá-
rom	boli	už	pripravené	nosidlá.	Biskup	osobne	
zložil	sochu	z	oltára	a	uložil	ju	na	nosidlá.	Šty-
ria	duchovní	ich	zdvihli	na	plecia	a	sprievod	sa	
pohol.	Na	čele	sprievodu	kráčal	biskup	spolu	
s	duchovnými,	za	nimi	niesli	sochu.	Po	oboch	
stranách	pochodovala	čestná	stotina	vojakov,	
ktorí	 udržiavali	 poriadok.	 Za	 sprievodu	 dy-
chovej	hudby	zo	Skalice	znelo	slávnostné	Te	
Deum	–	Teba	Bože	chválime.	Na	počesť	Pan-
ny	Márie	sa	strieľalo	z	mažiarov.	

(pokračovanie	v	budúcom	čísle,	zdroj:	Ernest	
Macák:	Naša	Sedembolestná	Matka,	 rok	vy-
dania	2004)



JEDNORAZOVO

PUTUJTE DOMOV
K MATKE 2019

PRAVIDELNE

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

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

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

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

Bulletin	Bazilika	Sedembolestnej	vydáva	
Rímskokatolícka	Cirkev,	Farnosť	Šaštín	-	Stráže
Kláštorné	námestie	1295
908	41	Šaštín	-	Stráže
Kontakt:	pute@bazilika.sk

Nepredajné!	
Neprešlo	jazykovou	úpravou.

Pravidelná	modlitba
je	tiež	veľmi	dôležitá.

Národná	svätyňa	Bazilika
Sedembolestnej

Panny	Márie,	Šaštín	-	Stráže

Kompletný	program	nájdete	
na	www.bazilika.sk
a	www.facebook.com/Bazili-
kaSedembolestnej

SEPTEMBER
15.9.	-	Národná	púť	
											k	Sedembolestnej
16.9.	-	Púť	seniorov	
											a	chorých

OKTÓBER
5.10.	-	Púť	ružencových			
											bratstiev
19.10.	-	Púť	nalomených
													sŕdc
													Púť	abstinentov
26.10.	-	Púť	za	kňazov

PRVÁ SOBOTA 
V MESIACI
Svätá	omša	sa	začína	
o	16.00	hod.	modlitbou	
posvätného	ruženca.	
Rozpis	prvých	sobôt	v	roku	
2019: 6.7., 3.8., 7.9., 5.10., 
2.11., 7.12.

CHLAPSKÉ VEČERY
Konajú	sa	v	bazilike	vždy	dru- 
hý	 piatok	 v	mesiaci	 (okrem	
mesiacov	júl	a	august)	a	sú	
určené	 pre	 mužov.	 Začína	
sa	 večernou	 svätou	 omšou	
v	 bazilike	 o	 19.30	 hod.,	
nasledujú	 chvály	 a	 agapé	
v	spoločenskej	sále	kláštora.

Ponúknite	svoju	pomoc
počas	celého	roka.

Pomôžete	pravidelným
finančným	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

1. MODLITBOU

3. PRÍSPEVKOM

VÝHODY PRIATEĽOV NÁRODNEJ SVÄTYNE:

2. DOBROVOĽNÍCKOU
POMOCOU

2. DOBROVOĽNÍCKOU
POMOCOU

1. MODLITBOU

3. PRIHLÁSTE SA
MEDZI PRIATEĽOV
NÁRODNEJ SVÄTYNE

alebo	nám	napíšte	a	pošleme	
Vám	poštové	poukážky.

Ďakujeme Vám!

CHCETE PODPORIŤ NÁRODNÚ SVÄTYŇU?


