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Farský časopis zostavili: Páter Martin Le-
hončák, OSPPE - správca farnosti a Mgr. 
Ľudmila Machová. Taktiež ďakujeme za po-
moc aj ostatným pátrom pavlínom z miestnej 
komunity, ktorí prispeli k vydaniu časopisu. 
Svoje rady, nápady, pripomienky i postrehy 
nám môžete poslať na našu mailovú adresu: 
hlaholzvonov@gmail.com. (Autorka všetkých 
neoznačených textov a foto Mgr. Ľudmila 
Machová.) Všetky predchádzajúce čísla Hla-
holu zvonov nájdete na internetovej stránke: 
www.bazilika.sk v oddelení farnosť. 

Z príspevkov prichádzajúcich na redakč-
ný mail, vyberáme tentokrát pozdrav 
od miništranta z našej farnosti - Pavla 
Petriča: „Byť miništrantom je mojou 
radosťou, aj keď už nie som 18-ročný 
mladík, ale 31-ročný „maxištrant“. Touto 
cestou sa chcem podeliť o svoje zážit-
ky, skúsenosti a dojmy zo svojej služby 
pri Pánovom oltári. Mnohí ľudia z našej 
farnosti ma poznajú, pretože už štrnásty 
rok pôsobím ako miništrant v Národnej 
Bazilike, vo filiálnych kostoloch v Šaští-
ne i v Strážach. Chodievam slúžiť aj do 
Zariadenia pre seniorov, kde sa s jeho 
obyvateľmi rád porozprávam o bežnom 
živote. Tento text je zároveň mojím po-
ďakovaním bývalým aj súčasným ka-
marátom, všetkým ľuďom, ale najmä 
bývalým kňazom - saleziánom a terajším 
otcom pátrom pavlínom. Za kamarátov, 
ktorí ma priviedli k miništrovaniu, som 
obetoval sv. omšu v roku 2016. Služba 
pri Pánovom oltári sa mi veľmi zapáči-
la hneď od prvého dňa a je tomu tak až 
doteraz. Každý deň som na omši a ráno 
prednášam aj prosby, z čoho mám veľkú 
radosť, že práve ja ich môžem predniesť. 
Na svätých omšiach, ako viem a tomu     
aj verím, sa môžem stretnúť s Pánom 
Ježišom, ktorý sa dáva za pokrm a nápoj 
v Oltárnej sviatosti - Eucharistii. V pís-
mach počúvam, čo mám uskutočniť vo 
svojom živote, aby som nemal zbytočné 
trápenie, čo by ma mohlo odlúčiť    od 
Jeho lásky. S pozdravom váš verný a od-
daný maxištrant Palino 
(www.palko-petric.webnode.sk).

Grafické spracovanie a tlač: 
Tlačiareň LUNA, Moravský Svätý Ján
Neprešlo jazykovou úpravou.
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PRIHOVÁRAME SA VÁM: 

Drahí moji bratia a sestry, všetkých Vás 
pozdravujem na začiatku prázdninové-
ho leta. Beriete do rúk nové číslo nášho 
farského časopisu a spoločne listujeme 
a rekapitulujeme život v našej farnosti 
Šaštín-Stráže za posledné tri mesiace.

Čo nové sa udialo?
Máme novokňaza, sme už vo farnosti a 
v kláštore piati spolubratia. Konali sa 
rôzne púte v našej Bazilike a zorganizo-
vali sme viaceré farské aktivity. Majstrov- 
stvá sveta vo futbale sú v plnom prúde a 
každý zápas je v niečom odlišný od toho 
predchádzajúceho. Vo farnosti sme opäť 
mali Farský deň -  Deň otcov, na ktorom 
sme si zmerali sily vo futbalovom zápase 
otcovia proti synom. Prázdniny sa začali. 
Dovolenky sú naplánované. Prímestský 
tábor po prípravách odštartovaný. Národ-
ná púť nás čaká v septembri. Horúce dni 
vonku, a vo vnútri Baziliky príjemný pocit 
chládku. To je to pravé a najpotrebnejšie 
osvieženie. Bazilika - miesto kde ON je 

prítomný a spolu s ním aj naša Sedembo-
lestná Matka. Keď som v Bazilike, akoby 
všetko bolo ľahšie, jednoduchšie. Každý 
deň je iný, ako futbalový zápas a kaž-
dý deň prináša so sebou príjemný pocit 
závanu Božej prítomnosti a prítomnosti 
Panny Márie. Je to srdcová záležitosť, 
dom našej Nebeskej Mamy. Každý človek 
je viac či menej spokojný sám so sebou, 
ale vždy sa rád vráti na toto miesto. V zá-
pase sa strieda obrana a útok. V našom 
každodennom živote je to isté, obrana a 
útok. Vo vnútri, v srdci, v duši, v hĺbke sa 
ukrýva tajomstvo prežívania prítomnosti 
Boha v nás. ON je vždy s nami a neopus-
tí nás. Dodáva nám silu a pomoc. ON je 
všemohúci, vševe-diaci a všadeprítomný. 

Prajem každému z Vás, v rôznych kútoch 
sveta a v rozličných situáciách, aby ste 
vždy našli miesto, kde je ON prítomný 
a zažili príjemný závan pravého osvieže-
nia Božej lásky. Požehnaný čas dovole-
niek a šťastný návrat domov.   

  páter Martin Lehončák

Opäť pre vás pripravujeme farský 
katolícky kalendár na rok 2019,         
v ktorom nájdete fotografie z akcií 
v tomto roku, ale aj termíny pútí a 
akcií v tom nasledujúcom roku. 
Fotografie z práve ukončeného prí-
mestského tábora nájdete na strán-
ke oratka: oratkosastin.webnode.sk, 
treba kliknúť na ODKAZ NA FOTO a 
otvoriť si úložisko na Rajce. 
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Diakon Juraj Tirpák

Púť ku Kaplnke sv. Alojza
 Aj napriek oblačnému počasiu sa zišla 
početná skupina farníkov pri Kaplnke sv. 
Alojza na tradičnej farskej púti. Homíliu, 
z ktorej prinášame úryvok, predniesol dia-
kon Juraj Tirpák:  

„Niekedy sa zdá, že svätí sú nám akosi 
ďalekí, že nerozumejú našim problémom, 
nikdy totiž nespáchali žiaden hriech, ani 
sa ich nedotýkala žiadna slabosť. Také-
to predstavy taktiež vyvracia Svätý Otec. 
Každý svätý je rovnakým hriešnikom ako 
každý z nás. Každý z nich musel zápasiť so 
svojou slabosťou. Ale tým, čo odlišuje svä-
tých je jedna schopnosť, ktorá je Bohu ob-
zvlášť milá - je to ľútosť. Teda schopnosť 
priznať sa k hriechu a k slabosti. Častokrát 
spájali svätí ľútosť so slzami, dokázali teda 
plakať sami nad sebou a nad zlom, ktoré 
spáchali. Taktiež v tomto môžu byť pre nás 
mnohí svätí vzorom. Pretože neupriamo-
vali svoju pozornosť na hriechy a slabosti 
iných, ale na vlastné chyby a hriechy.
V modlitbe dňa, ktorá je určená na svia-
tok sv. Alojza, sme prosili, aby sme doká-    
zali napodobňovať sv. Alojza skutkami ka-
júcnosti. Keď nazrieme do životopisu sv. 
Alojza, všimneme si, že bol voči sebe veľ-
mi surový, konal skutky kajúcnosti, ktoré 
sa dnes zdajú zvláštne - napríklad bičoval 
seba samého. Máme teda aj my konať po-
dobné veci? Aj pri skutkoch kajúcnosti je 
podstatný vnútorný postoj, ktorým je opäť 
ľútosť. Akékoľvek pôsty, alebo iné skut-

Zo života vo farnosti

ky kajúcnosti majú slúžiť predovšetkým 
tomu, aby sme sa stávali pokornými. Bolo 
by neporozumením, ak by sme sa kvôli 
modlitbe, alebo iným dobrým skutkom, 
cítili lepšími od iných. Čím viac dobra sa 
snažíme vykonať, tým väčšia musí byť aj 
naša pokora. Takou každodennou modlit-
bou, ktorú navrhuje Svätý Otec František, 
a ktorá je výbornou školou pokory, je spy-
tovanie svedomia, vykonané obzvlášť ve-
čer, pred spánkom. Túto modlitbu by sme 
nemali obmedzovať len na prípravu pred 
sviatosťou zmierenia, ale mala by sa stať 
súčasťou každodenného života. Pretože 
spytovanie nie je len vypočítavaním hrie-
chov, ale predovšetkým je to skúmanie 
vlastného srdca vo svetle Božej lásky. Pra-
videlné spytovanie svedomia nás učí roz-
lišovať dobro a zlo, učí nás vnímať vnuk-
nutia Ducha Svätého, ale taktiež rozpoznať 
pokušenia.“           
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DEKRÉT OZNÁMENIA

APOŠTOLSKÁ PENITENCIÁRIA na základe 
špeciálneho mandátu Svätého Otca Františ-
ka vyhlasuje Jubilejný rok sv. Alojza s pri-
danými plnomocnými odpustkami veriacim, 
ktorí ich v duchu pravého pokánia a vední 
láskou, za obvyklých podmienok (svia-
tostné vyznanie hriechov, sväté prijímanie 
a modlitba na úmysel Najvyššieho Veľkňa-
za), môžu získať raz za deň, ako aj dušiam 
veriacich nachádzajúcim sa v očistci, 
• ak navštívia chrám sv. Ignáca z Loyoly 
na Campo Martio v Ríme, kde sú uložené 
relikvie sv. Alojza,
• alebo akýkoľvek iný chrám (kostol, kapln-
ku) na celom svete, ktorý je zasvätený úcte 

Zo života vo farnosti

Jubilejného roka sv. Alojza, 
patróna mládeže a študentov

s priloženými plnomocnými odpustkami
od 9. Marca 2018 - do 9. Marca 2019

pre všetky chrámy jemu zasvätené
pri príležitosti 450. Výročia narodenia 

sv. Alojza Gonzagu (1568-1591)
PAENITENTIARIA APOSTOLICA

Prot. N. 38/18/I
Dňa 18. Januára 2018

sv. Alojza formou putovania, tam sa ná-
božne zúčastnia na nejakom posvätnom 
obrade alebo nábožnom skutku, a strávia 
aspoň istý čas v duchovnom rozjímaní 
pred obrazom sv. Alojza, zakončiac Mod-
litbou Pána, Vyznaním viery a vzývním 
Najsvätejšej Panny, sv. Ignáca a sv. Alojza 
Gonzagu.
Nábožní veriaci, ktorým prekáža staroba 
alebo ťažká choroba, môžu získať úplné 
odpustky, ak sa odvrátia od náklonnosti 
k hriechu a vzbudia si úmysel a kde je to 
možné, tri obvyklé podmienky, najvhod-
nejšie pred nejakým svätým obrazom, du-
chovne spojení s jubilejnými sláveniami, 
recitujú vyššie uvedené prosby na mieste, 
kde sa pre tie prekážky zdržiavajú, pričom 
obetujú svoje bolesti alebo ťažkosti vlast-
ného života. Preto, aby sa prístup k Božím 
milostiam na základe moci kľúčov Cirkvi 
stal ľahšie dostupným, táto Penitenciária 
žiada, aby kňazi, legitímne určení, veľko-
dušne vysluhovali sviatosť zmierenia 
a často prinášali Najsvätejšiu Eucharistiu 
chorým.
Toto má byť platné pre Jubilejný rok svä-
tého Alojza. 
MAURUS Card. PIACENZA                                     
                       CHRISTOPHORUS NYKIEL
Paenitentiarius Maior             Regens

(neoficiálny preklad)
Pútnikov neodradilo ani oblačné počasie
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Počas súťaže (foto: vdp. Marián Vojtko)

Biblická súťaž - „Biblia pre všetkých“

Diecézny katechetický úrad usporiadal už 
7. ročník biblickej súťaže Biblia pre všet-
kých. Každoročne má na nej s úspechom 
zastúpenie aj naša farnosť. Farské kolo 
súťaže Biblia pre všetkých sa uskutočnilo 
29. apríla 2018 a našu farnosť zastupovali 
až tri družstvá. Prvé družstvo tvorili Mgr. 
Jana Hušková, Katarína Sofková a Mgr. 
Patrik Sofka. Druhé družstvo súťažilo 
v zložení: Andrea Žáková s dcérami Vero-
nikou a Eliškou. Tretie družstvo, opäť ro-
dinné, tvorili: Bc. Eva Škrabáková s dcérou 
Monikou Ďatkovou a jej manželom Jánom 
Ďatkom. Všetky tri družstvá preukázali 
dostatočné vedomosti a poznatky na to, 
aby postúpili do dekanátneho kola, ktoré 
sa uskutočnilo 13. mája 2018, rovnako 
v našej farnosti. Pod dohľadom odbornej 
poroty v zložení dekana Šaštínskeho de-
kanátu vdp. Milana Čanigu, školského de-
kana vdp. Mariána Vojtka a správcu našej 
farnosti pátra Martina Lehončáka, získalo 
prvé menované družstvo zaslúžené prvé 
miesto, a tým aj postup do diecézneho 
kola. Toto sa uskutočnilo 2. júna 2018 
v seminári v Bratislave za účasti Mons. Sta-
nislava Zvolenského. Naše družstvo v zlo-
žení: Mgr. Jana Hušková, Katarína Sofková 
a Mgr. Patrik Sofka si vybojovalo úžasné 
druhé miesto, k čomu im v mene všetkých 
čitateľov srdečne blahoželáme. O svo-
je pocity zo súťaže sa podelila Mgr. Jana 
Hušková: „V tomto ročníku bola k štúdiu 
vybraná kniha Svätého písma – Evanjelium 

Úspechy našich farníkov

podľa Marka. Na súťaž sa družstvá pripra-
vovali priebežne od Vianoc. K jednotlivým 
kapitolám Markovho evanjelia boli postup-
ne zverejňované vzorové otázky s odpo-
veďami a katechézami, nazvanými Božie 
slovo s aplikáciou do dnešných dní. Súťaž-
ný deň v Bratislave začal svätou omšou, 
ktorú celebroval Mons. Stanislav Zvolen-
ský, bratislavský arcibiskup metropolita. 
Zo zúčastnených sa vytvorilo spoločen-
stvo, všetky družstvá pracovali v plnom 
nasadení a získané umiestnenie nebolo to 
najdôležitejšie na tomto stretnutí. Pri spo-
ločnom obede sme sa zhodli, že štúdium 
a príprava nám pomohli zažiť požehnaný 
čas pri Svätom písme a poznanie doteraz 
netušeného bohatstva, ktoré si niekedy pri 
čítaní Písma ani neuvedomujeme. Súťaž 
skončila, ale my neopustíme vzácnu Knihu 
- a aj tak ju budeme brať do rúk čo možno 
najčastejšie.“  
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Víťazné trio dievčat

Biblická olympiáda

Aj v školskom roku 2017/18 sa žiačky na-
šej základnej školy Beradetta Vajčiová, Mo-
nika Iršová a Michaela Slováková prihlásili 
do Biblického krúžku, v rámci ktorého sa 
pripravovali na Biblickú olympiádu. Veľmi 
starostlivo študovali knihy Biblie, konkrét-
ne Knihu Genezis - verš 12 – 50 a Evan-
jelium podľa Marka. Svoje vedomosti si 
overili najprv v dekanskom kole, ktoré sa 
uskutočnilo 22. marca 2018 v sále klášto-
ra pavlínov. Dievčatá získali prvé miesto, 
čím si zaslúžili postup do diecézneho kola 
do Bratislavy. Tu sa umiestnili v strede 
výsledkovej listiny. Súčasťou diecézne-
ho kola bola aj dramatizácia nejakej uda-

Úspechy našich farníkov

losti zo študovaných kníh. Tejto úlohy sa 
dievčatá zhostili výborne. Vybrali si úryvok 
z knihy Genezis, kde mal  Abrahám obe-
tovať svojho syna. Dramatizáciu scénky 
zvládli výborne, čoho dôkazom bola po-
chvala vyslovená riaditeľom Diecézneho 
katechetického úradu.

Mgr. Ľudmila Menšíková 

PS: Tešíme sa, že každoročne žiaci našej 
základnej školy úspešne reprezentujú našu 
farnosť pod dohľadom obetavej pani ka-
techétky Menšíkovej. Srdečne blahoželá-
me k dosiahnutému úspechu!
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Páter Martin Gajarský OSPPE

S príchodom štyroch pátrov pavlínov do našej farnosti v marci 2017 bol do našej far-
nosti následne pridelený aj diakon - Martin Gajarský, ktorého sme stretávali a spoz- 
návali počas roka na rôznych slávnostiach či farských aktivitách. Spoločne s ním sme 
prežili aj ten najslávnejší okamih v jeho doterajšom živote, keď bol v sobotu 26. mája 
2018 počas sv. omše o 10.30 hod. v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie vysvätený 
za kňaza. Kňazské svätenie prijal z rúk otca arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenské-
ho. Primičnú svätú omšu vo svojom rodisku, v Trnave - vo farskom kostole na Tuli-
páne, slúžil v nasledujúci deň - v nedeľu 27. mája 2018 o 10.00 hod. a v našej farnosti 
sme spolu s ním prežili primičnú svätú omšu 10. júna 2018.

Pri príležitosti tejto významnej udalosti 
sme poprosili pátra Martina ml. o krátky 
rozhovor:
Odkiaľ pochádzaš?
Z Trnavy a tam som sa aj narodil.
Čo nám prezradíš o svojich rodičoch? 
Moja mama sa volá Stanislava a pracu-
je ako ekonómka. Otec sa volá Ľubomír 
a pracuje v oblasti informačnej techniky. 
A súrodenci? Mám dvoch mladších 
súrodencov. Sestra Veronika je študen- 
tkou na Komenského univerzite. Brat Ján 
pracuje na železnici. 
Aké si mal detstvo? 
Detstvo som prežil v Trnave. Celý život 
som Trnavák. Aj starých rodičov mám 
v Trnave. Mamina mama sa narodila vo 
Víťazi na východe, dedko je z Modranky. 
Druhá babka sa narodila v Dubovanoch 
pri Piešťanoch, odkiaľ mám výborné spo-
mienky z detstva. Prababka mala veľkú 
záhradu, kde sme sa naháňali v kukurici, 
vykopávali zemiaky... 

Nový kňaz v našej farnosti

Na základnú školu som chodil vo svojom 
rodisku v Trnave, potom som išiel po 4. 
ročníku na Gymnázium Angely Merici. Po 
ukončení kvinty som prestúpil na Strednú 
priemyselnú školu, odbor elektrotechnika. 
Keď som sa tam teraz po vysviacke bol 
pozrieť, riaditeľ (ktorý je tiež elektrikár) bol 
hrdý, že práve elektrikár sa stal prvým kňa-
zom z tej školy. Hneď po maturite na tejto 

S babičkou v detstve
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Primičná sv. omša v našej Bazilike (aj) so spolubratmi zo seminára

škole som išiel do noviciátu a do seminára.
Kedy si pocítil volanie ku kňazstvu? 
Na strednej škole. Vlastne cez prázdniny 
po 3. ročníku. Čo ma nakoplo, bolo asi to, 
že v tej dobe išiel môj najlepší kamarát tiež 
k pavlínom. On síce ešte v noviciáte odi-
šiel, ale mne to vydržalo. Potom aj to, že 
som s úmyslom rozpoznania povolania 
išiel na púť do Čenstochovej. 
Venoval si sa miništrovaniu, keď si bol 
malý? 
Prvýkrát som miništroval, keď som mal 5 
rokov, to mi tato hovoril, že môžem ísť mi-
ništrovať, až budem mať 5 rokov. Tak kým 
som nemal 5 rokov, som sa na to veľmi 
tešil, potom sa mi veľmi nechcelo. Potom 
som zase začal asi v druhom ročníku, a to 
ma už držalo stále. 
Tvoja cesta ku kňazstvu pramení v rodi-
ne? 
Možno. Keď som bol v seminári, mama mi 
povedala, že ma pri krste obetovala Bohu. 

Ako prijali rodičia tvoje rozhodnutie byť 
kňazom? 
Tvrdia, že to čakali, ale určite boli aj trocha 
prekvapení.      
Ako si zaspomínaš na Poľsko? 
Ľudia sú tam takí ako aj inde. Niektorí sú 
viac otvorení, niektorí menej. Mám tam 
stále aj priateľov. Okrem toho, že sú to 
spolubratia, sú to aj priatelia. Vystrájali 
sme spolu ako aj iné deti. Ťažko nájsť neja- 
ký rozdiel, že by sme boli iní ako bežní 
mladí ľudia.
Aké máš záľuby? 
Rád pracujem s počítačmi a na počítači - 
viem aj napr. vyrobiť nejaký plagát. Mojou 
záľubou je lyžovanie, bicyklovanie, futbal 
(ten radšej pozerám), mám rád aj airsoft.
Ako vnímaš našu Baziliku? 
Do Baziliky som chodieval kedysi na Ná-
rodné púte s babkou a rodičmi. Neviem 
ale, či som bol v Bazilike, lebo vtedy bý-
vajú omše vonku a po omši sme išli rýchlo 
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Kňazské svätenie z rúk otca arcibiskupa Mons. 
Stanislava Zvolenského.

na vlak. Ale keď som sem prišiel minulý 
rok na Veľkú noc, napríklad mám takú skú-  
senosť, že keď sme sa na Bielu sobotu vrá-
tili z procesie a vošli sme do Baziliky, mal 
som pocit akoby som vošiel do Baziliky 
sv. Petra v Ríme. Keď som pozrel hore na 
strop, cítil som zvláštny pocit, takú majes- 
tátnosť, veľkoleposť, niečo krásne...   
Ako sa ti býva v kláštore? 
Je to dobré. Určite je to aj pocit hrdosti na 
tých svojich pavlínskych predkov, čo tu 
krásne vybudovali s tou technikou a mož-
nosťami, ktoré vtedy mali. Uvedomujem 
si aj ten kus histórie, ktorý je za tým a čo 
všetko by dokázali porozprávať múry, keby 
mohli a vedeli.  
 Novokňazovi Martinovi ďakujeme za 
rozhovor, úprimné slová i ochotu podeliť 
sa o foto z detstva. Za všetkých farníkov, 
čitateľov Hlaholu zvonov i redakčnú radu 
prinášame slová, ktoré po primičnej sv. 
omši predniesla Monika Iršová: 
Drahý novokňaz Martin!
V mene celej farskej rodiny zo Šaštína 
i Stráží Ti v týchto dňoch, na začiatku Tvo-
jej kňazskej služby, vyprosujeme veľa Bo-

S rodičmi a súrodencami po kňazskej vysviacke 
26. mája 2018

žích milostí, silu Pána Ježiša, aby si stále 
s láskou vykonával svoju duchovnú službu 
nielen u nás, pri Nebeskej Matke - Sedem-
bolestnej Panne Márii, ale i v každej far-
nosti a v každom pôsobisku, kam Ťa Pán 
povolá. Spoločne všetci ďakujeme Tvojim 
rodičom i celej Tvojej rodine, že Ti pomá-
hali na ceste ku kňazstvu. Nech ich Pán 
odmení za túto službu a obetu pre dobro 
Cirkvi! 
Stal si sa Kristovým kňazom, nech Ti dob-
rotivý Pán pomáha v duchovnej službe 
lásky k blížnemu, aby si mal vždy srdce ot-
vorené pre všetkých ľudí. Nech Ti kňazské 
povolanie prináša po celý život len radosť 
a naplnenie! 
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Baziliku zaplnili ženy všetkých vekových kate-
górií

alebo: Spoločnými modlitbami zachránime svoje deti  

Púť matiek

V Deň matiek prichádzajú do našej sväty-
ne matky všetkých vekových kategórií. 
Niektoré osamotené, niektoré v sprie-
vode svojich milujúcich manželov, iné 
s celými rodinami vrátane deťúreniec. 
Počas svätej omše sa viac ako inokedy 
ozývajú detské hlásky a plač z kočíkov. 
Svätá omša o 10.30 h. patrí mamičkám, 
ktoré prídu pred svoju Nebeskú Matku so 
vzdávaním vďaky, s prosbami i chválami. 
Mnohé mamy práve tu hľadajú útechu 
a povzbudenia do obyčajných dní svojho 
života. Vrcholom programu Púte mami-
čiek býva už tradične sv. omša, ktorej 
v tomto roku predsedal páter Matej Ka-
san SJ, rektor jezuitského kostola, ktorý 
sa venuje rodinám a práci s rodinami ako 
duchovný v Centre pomoci pre rodinu 
v Trnave. Spolu s ním sa svätej omše 
zúčastnil aj otec Marián Dragúň za spo-
ločenstvo Modlitby matiek, ktoré pripra-
vilo tento ročník púte. Spolucelebrantom 
bol aj rektor Baziliky páter Ondrej Kentoš 
OSPPE a diakon Martin Gajarský. 
 Páter Matej začal svoju homíliu prí-
behom od Bruna Ferrera o tom, ako Boh 
stvoril ženu a nebolo to vôbec jednodu-
ché, pretože žena musí mať množstvo 
schopností a vlastností. Takéto matky 
sú medzi nami a prinášajú harmóniu do 
svojich rodín. Sv. omšu animovali svojím 
spevom dievčatká z detského spevokolu 
7hlások, ktoré páter Matej vyzval, aby po 

obede nenechali mamičky umývať riady. 
V dnešnej dobe, keď už väčšinu domác-
ností ovládli umývačky riadu, to nie je až 
taký problém, ale práve takéto každoden-
né maličkosti potešia nejednu mamičku 
bez ohľadu na to, či má práve sviatok, 
alebo prežíva úplne obyčajný bežný deň. 
Tradičným a krásnym ukončením tejto 
slávnostnej sv. omše býva požehnanie 
mamičiek, ktoré sú v požehnanom stave.
 Program Púte matiek začal ešte pred 
svätou omšou modlitbou posvätného ru-
ženca a po sv. omši pokračoval uctením 
si relikvie svätice - Gianny Berettovej - 
Mollovej (písali sme o nej v Hlahole zvo-
nov 4/2015). Po obede pokračoval pro-
gram v Bazilike príhovorom diecéznych 
koordinátoriek a národnej koordinátorky 
hnutia Modlitby matiek. Ukončením pro-
gramu púte bol ruženec k Božiemu milo-
srdenstvu. 
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V tento deň je Cirkev rodu mužského

Púť mužov

Do Baziliky ku svojej Nebeskej Matke pri-
šli 14. apríla 2018 muži z blízkeho i širo-
kého okolia. Tento ročník začali po prvý 
raz na železničnej stanici v Senici, odkiaľ 
vyrazila skupinka vyše šesťdesiatich mu-
žov na svoju spoločnú púť. Mnohí takto 
prežili deň po prvý raz a tí skalní sa pote-
šili z veľkého počtu nadšencov takéhoto 
putovania. So svojimi pocitmi sa vyznali 
pre náš časopis priami účastníci 12. roč-
níka Púte mužov 2018:
„Pocity sú vždy silné. Ja som išiel po vlast-
ných púť do Šaštína 9. krát, no táto po-
sledná púť bola najlepšia. Postarali sa o to 
bratia pavlíni. Človek ani nevnímal, že ide. 
Cestou boli modlitby, sv. omša v kostole 
v Borskom Mikuláši, občerstvenie na lúke 
a aj plno srandy.“ (Marián zo Senice)

„Ešte keď som bol mladý, som išiel peši 
z Muráňa do Levoče, a teraz som si to tak 
po dlhom čase oživil. Uvedomil som si, že 
to množstvo pútí, ktoré tu absolvujem, sa 
s touto nedá porovnať, nakoľko tam bola aj 

Chlapi putovali na bicykloch i pešo

fyzická námaha, aj odhodlanie či to dám, 
lebo ma bolel bedrový kĺb, tak som si pre 
istotu zobral aj bicykel. Bolo to fajn, zvládli 
sme to aj fyzicky, a duchovne je to neo-
písateľné! Bolo to o zdieľaní, nových ka-
marátstvach, pekných myšlienkach. Mám 
hlboké zážitky na dlho a teším sa na ďalší 
ročník.“ (Marek) 

„Na púti sa stretol vynikajúci tým aj s vy-
nikajúcimi lídrami - pavlínmi. Dokonca 
to bolo aj za medzinárodnej účasti - boli 
tam pútnici z Japonska, z Čiech i Slováci. 
Veľmi sa mi páčilo na lúke za Šajdíkový-
mi Humencami, kde každý z pavlínov sám 
za seba hovoril o sebe - svojich názoroch 
a čo v každom z nich je. V Borskom Petre 
v kostole boli úžasné spevy - chvály v po-
daní Tomáša zo Štefanova. Išli sme spolu 
celý tím, ale vlastne aj každý za seba. Ces-
tou som spoznal zaujímavých ľudí. Vyvr-
cholením bola krásna sv. omša v Bazilike. 
Určite pôjdem aj na budúci rok.“ (Štefan) 
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„Pre mňa je Púť mužov srdcovou záleži-
tosťou. Je to proste super, keď sa tlupa 
chlapov spolu modlí. Len v Šaštíne mi do-
teraz chýbal ten rozmer obety, nejako sa 
musieť zaprieť a niečo vydržať. Rád som 
chodieval na púte mužov do Gaboltova, je 
to 450km „durch“ cez celú republiku. Vy-
rážali sme okolo 3:00 h., aby sme boli o 
8:00 h. na mieste a začiatku programu. Púť 
končila okolo 19:00 h. a doma sme boli o 
pol noci. Tam bol rozmer obety odšoféro-
vať skoro 1000 km plus celý program. Keď 
ma bratia pavlíni pozvali ako spoluorgani-

Posledné kilometre pred cieľom

zátora, veľmi ma to potešilo a povzbudilo. 
Keďže som teda mohol kecať do programu, 
rozmer putovania bol na svete. S pátrami 
Martinom a Miškom sem si boli najprv 
otestovať trasu. Na púti ma veľ mi potešilo, 
keď sme sa skoro desiati stretli z projektu 
Armáda Kráľa. Veľmi silno sa medzi všet-
kými chlapmi dala vnímať vzájomná úcta 
a pokora, nikto sa na nič nehral, veľa ma-
siek bolo dole. Záverečná omša s Vladkom 
bola len čerešničkou na torte. Teším sa už 
na ďalší ročník.“ (Tomáš)

Aj naša farnosť mala početné 
zastúpenie
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Farský deň
Už po niekoľko rokov sa nadšení farní-
ci z našej farnosti stretávajú na spoloč-
ných oslavách, tzv. Farskom dni, ktorý 
je už tradične spojený s oslavami Dňa 
otcov a narodeninami detského spevo-
kolu 7hlások. Slnečná nedeľa 17. júna 
v tomto roku spojila deti, mládež, rodi-
čov i starých rodičov spoločne s pátrami 
pavlínmi do jednej veľkej rodiny a prežili 
spolu krásne popoludnie.

Zo života vo farnosti

Detský spevokol 7hlások oslávil už svoje 5. narodeniny. Skalní priaznivci tohto spevokolu, všetci 
rodinní príslušníci či priatelia si mohli spoločne s nimi zaspievať počas koncertu na nádvorí kláštora. 
Na túto príležitosť pripravila pani Milka Vajčiová krásnu marcipánovú tortu a pán farár na pódiu 
požehnal medailóniky so Sedembolestnou Pannou Máriou, ktoré im budú pripomínať túto malú sláv-
nosť. V našom časopise sme už neraz ďakovali vedúcim za ich prácu s najmenšími spevákmi v našej 
farnosti, ale využívame tú príležitosť aj teraz. Vďaka nielen Marcelovi, jeho žene Ivetke, tete Berna-
dette, ale aj  muzikantom - Ráchel, Gabkovi, Danovi, či technikovi Adamovi. Robíte skvelú prácu 
a nech vám pri nej Pán pomáha aj v ďalších rokoch!

Vedúci spevokolu Marcel Žák ml.
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Počas Farského dňa sa síce slávi Deň 
otcov, ale bez žien by ten deň nebol ta-
kým pekným. Páter Miško ponúka takúto 
úsmevnú príhodu, podľa ktorej môžeme 
Deň otcov volať aj Deň BABA: V seminá-
ri mal spolužiaka z Afriky z kmeňa Zulu a 
u nich sa otec povie BABA. Jeden z jeho 
spolubratov to len s úsmevom doplnil: 
„Doteraz som si myslel, že som otec (du-
chovný) a teraz som zistil, že môžem byť 
aj BABA.“  

Síce všetci chlapi nehrali 
futbal, ale pivko ochut-
nal takmer každý. Taká-
to a podobné akcie sa 
stretnú vždy s podporou 
miestnych dobrodincov, 
ktorí ochotne pomôžu 
s materiálnym zabezpe-
čením akcií. Touto cestou 
im vyprosujeme za ich 
štedrosť odmenu u Pána. 

Nezabudnuteľným okamihom Dňa otcov je určite futbal generácií - otcov a synov z našej farnosti. 
Mladí chlapci boli draví a plní síl, otcovia využívali možnosť kvantitatívnej prevahy a častejšieho 
striedania. Obloha sa zatiahla práve kvôli príjemnejšej klíme, čím sa vytvorili ideálne podmienky 
pre spoločný duel. Zvíťazili síce mladí synovia, ale otcovia (aj otcovia pavlíni) boli veľmi kvalitným 
a silným súperom. 
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Miestny klub KDH informuje
O aktivitách miestneho klubu KDH nám napísala jeho predsedníčka Mgr. Kristína Pöstényi:

V našom meste sa nám podarilo 16. januára 2018 zorganizovať Okresný snem KDH. 
Výnimočný bol aj v tom, že sa v Šaštíne-Strážach konal prvýkrát, nakoľko okresné sne-
my sa na Slovensku konajú väčšinou v okresnom meste. Zúčastnil sa ho predseda KDH 
- Alojz Hlina, vicežupan TTSK a okresný predseda KDH - Roman Sova a poslanec TTSK 
- Peter Gerhart.

Jednou z našich akcií je aj Púť k Miléniovému krížu pri obci Rybky, ktorú sme spolu s 
farským úradom zorganizovali  v nedeľu 8. apríla 2018, na sviatok Božieho milosrden-
stva. Každoročne sa tu na druhú Veľkonočnú nedeľu koná slávnostná sv. omša, ktorej 
sa zúčastňujú aj naši farníci. Všetkých účastníkov púte z našej farnosti sprevádzal dia-
kon Martin.

Vo februári sa konala ročná schôdza 
miestneho klubu, kde sme si už tradične 
s prítomnými členmi zhodnotili  činnosť 
klubu v minulom roku. 

Zo života vo farnosti

Okresný snem KDH

Pútnici pri Miléniovom kríži

Výročná členská schôdza miestneho klubu KDH
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A čo chystáme do ďalších mesiacov?
Spoločne s farským úradom pripravuje-
me na 25. august 2018 už 2. ročník ak-
cie Deň rodiny a rozlúčku s prázdninami, 
na ktorú vás už teraz srdečne pozývame. 
Tento rok sme dostali ponuku spojiť akciu 
s oficiálnym otvorením oratória. Program 
bude včas spresnený na plagátoch a v 
oznamoch. 

V októbri chystáme priateľské posedenie 
pri príležitosti Mesiaca úcty k starším pri 
cimbalovej muzike. Naši členovia repre-
zentujú naše mesto ako delegáti na Okres-
ných a Celoslovenských snemoch, ako 
dobrovoľníci sú zapojení vo farskej cha-
rite, pri organizovaní Národnej púte a pri 
rôznych mestských či farských aktivitách. 

V spolupráci s Mestským úradom v Šaštíne-Strážach sme 2. júna 2018 pripravili pri príle-
žitosti osláv sviatku Dňa detí predaj cukrovej vaty, čo malo veľký úspech. V nedeľu 3. júna 
2018 sme deti opäť potešili cukrovou vatou na prekážkovom behu Hero Race v oratku. 

Deti počas Dňa rodiny v oratóriu

Emma Ercolano  
Našu činnosť a aktivity môžete sledovať na 
facebooku: KDH Šaštín-Stráže
(Fotografie sú z archívu autorky textu)
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„Jeden skupinový cestovný lístok: 
Šaštín-Stráže - Trstín a späť, prosím!“
Prvý máj sme v našej farnosti neoslavo-
vali prácou, ale už po druhý raz farským 
výletom. Skupinka farníkov sa pod ve-
dením našich obetavých pátrov pavlínov 
zišla v utorok ráno 1. mája 2018 na vlako-
vej stanici a nabrala smer Trstín. Zastú-
penie mali všetky vekové kategórie, obe 
pohlavia - i keď to mužské prevažovalo, 
ale dobrú náladu si niesol so sebou úp-
lne každý bez rozdielu. Na stanici v Trstí-
ne nás vítal miestny pán farár vdp. Peter 
Sabol, ktorý sa nám po celý čas obetavo 
venoval a urobil nám aj sprievodcu počas 
spoznávania tejto dedinky.  
 Zo stanice smerovali naše kroky na 
pútnické miesto do Hájička, kde sa na-

Naša farnosť na cestách

chádza neskororománsky kostolík z r. 
1245, zasvätený Sedembolestnej Panne 
Márii, slúžiaci kedysi ako farský kostol. Po 
stavbe kostola v dedine, od roku 1763, sa 
tento kostol stal pútnickým mariánskym 
miestom. Tu sme prežili ako farská rodina 
spoločnú sv. omšu s jedinečnou homíliou 
pátra Miška s „kinderkom“ v ruke. Z úst 
správcu farnosti a miestneho kostolníka 
Janka sme si vypočuli krátky a legendami 
opradený výklad o histórii tohto pútnické-
ho miesta. Nádherné rozprávkové mies-
tečko nás privítalo s celou svojou krásou 
- kostolík, čarovná studnička, kalvária                                        
(a umelecky hodnotná krížová cesta z ro- 
ku 1923), stromy, krásna príroda... Až sa 

Po sv. omši pri Kostole Sedembolestnej 
Panny Márie
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Spoločné opekanie
nám nechcelo odísť! Ale oplatilo sa, pre-
tože sme navštívili veľmi jedinečný dom 
- Ambrozianum, kde bol kedysi rehoľný 
dom sestier benediktínok a teraz sa tam 
nachádza malé múzeum - pamätné izby 
významných osobností tejto dedinky: 
rím.-kat. kňaza Martina Kollára (rodáka zo 
susednej obce Čáry), ktorý žil 30 rokov 
v Trstíne a je tu aj pochovaný,
Mons. Ambróza Lazíka - trnavského bis-
kupa, podľa ktorého je pomenované toto 
Ambrozianum
a dona Ľudovíta Suchána, saleziána - mi-
sionára v Japonsku (opustil našu vlasť 
v okt. 1950 v druhej Zemanovej výprave 
spolu s naším rodákom Jozefom Herco-
gom). 
Potom sme navštívili farský kostol sv. 
Petra a Pavla (z pol. 18. st.), kde sme 
sa pomodlili litánie a spoznávanie histó-
rie Trstína (do roku 1948 Nádaša) sme 
zakončili na cintoríne pri hroboch spo-
mínaných významných osobností. (Don 

Suchán je pochovaný v Japonsku, a tak 
možno niekedy v rámci farského výletu 
zavítame aj tam.)
Po takomto náročnom programe sme 
z posledných síl, sprevádzaní jarným sl-
niečkom, dorazili na futbalové ihrisko, 
kde sme si mohli konečne vychutnať 
obed a po chvíľke oddychu aj zašportovať. 
Nechýbali ani hry pre deti, sladké odmeny 
a prípravný futbal otcov a synov k blížia-
cemu sa Dňu otcov. 
Ďakujeme miestnemu duchovnému za 
vzácny čas, ktorý s nami strávil a venoval 
sa nám (aj za množstvo vtipov, ktorými 
nás rozveseľoval). Najmä však ďakujeme 
našim pátrom pavlínom, že sa stávajú 
našimi skutočnými duchovnými otcami 
a pomaličky nás stmeľujú aj takýmito ak-
tivitami do jednej krásnej farskej rodiny, 
kde sa všetci budeme navzájom rešpek-
tovať a mať radi (aj so svojimi nedokona-
losťami). 
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Aktuality našej farnosti 

Svetom - letom Remeslami spojíme generácie
V mesiaci marec 2018 
sa podarilo Občianskemu združeniu Han-
dmade by Šaštín-Stráže v spolupráci s pá-
nom Štefanom Iršom získať zo Zamestna-
neckého grantového programu nadácie 
ZSE finančnú pomoc na realizáciu práve 
prebiehajúceho letného prímestského tá-
bora. Pri príprave projektu sme vychádzali 
zo skutočnosti, že pán Irša ako horolezec 
precestoval mnoho krajín sveta a môže 
deťom sprostredkovať svoje zážitky, či už 
formou besedy alebo foto-prezentácie. 
Projekt sme nazvali Svetom - letom a deti 
si v rámci jednoduchých aktivít - tvorivých 
dielní, priblížia viaceré krajiny sveta - spoz- 
najú iné kultúry, zdokonalia sa v manuál- 
nej zručnosti a kreativite. Deti a mládež tak 
popri hre získajú nové vedomosti, rozšíria 
si poznatky o krajinách a národoch. 

Počas mesiaca máj sme prosili farníkov 
o pomoc pri zahlasovaní za náš projekt - 
Remeslami spojíme generácie. Stačilo len 
pri nákupe v OR Tesco vhodením žetónu 
zahlasovať za náš projekt. Súťažilo sa po-
čas 4 týždňov a s radosťou môžeme po-
vedať, že už od prvého týždňa sme mali, 
vďaka neustále sa zvyšujúcemu náskoku 
v počte žetónov, víťazstvo pevne v rukách. 
Zvíťazili sme s počtom 27 787 hlasov 
a súperom sme utiekli o vyše 10 tisíc hla-
sov!! Veľmi sa tešíme z podpory každého 
jedného nakupujúceho. Deti si hlasova-
ciu fázu projektu vychutnávali priamo na 
mieste a veľmi pekne a súdržne prezento-
vali svoj projekt. Vďaka výhre z tohto pro-
jektu budeme spoločne v oratóriu (opäť 
s členmi OZ  Handmade by Šaštín-Stráže) 
dožinkové dekorácie, drôtikované ozdo-
by, pletené dekorácie z papiera či pedigu 
a projekt ukončíme tradičnou výrobou ad-
ventných vencov. 

Deti samé prezentovali zákazníkom svoj projekt 

organizuje 17. júla 2018 v KD Šaštín 
mobilný odber krvi

Kvapka pre Sedembolestnú XI.
Všetci darcovia sa musia vopred zare-
gistrovať u pani E. Štefancovej na tel. 

čísle 0907 598 232.
Na odber treba prísť do 10:00 h. a je 

nutné mať so sebou občiansky preukaz.
Ďakujeme za pochopenie.

MS SČK v spolupráci 
s mestom 

Šaštín-Stráže
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Zo stretnutia v kaplnke (archív BACH)

Prezentácia vo farskej 
charite Šaštín
Vo štvrtok 12. 4. 2018 sme sa v trojici 
vybrali do farnosti Šaštín – Stráže pozvať 
farníkov k účasti na charitnej činnos-
ti Bratislavskej arcidiecéznej charity. Na 
naše príjemné prekvapenie sme sa ziš-
li v pomerne hojnom počte a ľudí, ktorí 
majú záujem o charitu, prišlo okolo 20. 
Počas stretnutia sa veľmi aktívne disku-
tovalo, pričom samotní farníci prichádzali                                    
s novými návrhmi, ako by sa mohla ešte 
vo väčšej miere, efektivite a súdržnosti 
rozbehnúť charitná činnosť v meste.
„Chceme podnecovať a podporovať tieto 

Stretnutie farskej charity
Zo stránky Bratislavskej arcidiecéznej 
charity vám prinášame nasledujúci prís- 
pevok o našej farskej charite:

iniciatívy, aby sme spoločne 
dokázali vytvoriť sieť charitnej 
služby v celej arcidiecéze“, pri-
bližuje myšlienku návštev vo 
farnostiach PhDr. Boris Hrdý, 
riaditeľ BACH.
Chceme sa poďakovať za veľ-
mi prívetivé prijatie aj od pátra 
Martina. Aj po tomto stretnutí 
si myslím, že každý človek má v 
sebe charitného ducha, len nie-
kedy sa ako keby hanbíme vyjsť 
von z našej ulity. Práve takéto 
stretnutia nám pomáhajú, aby 
sme sa nebáli, lebo v tom nie 
sme sami.

V spoločenstve je sila a čím viac nás bude, 
tým menej bude ľudí odkázaných práve 
na pomoc od druhých. K tomu nás môžu 
motivovať aj slová pápeža Františka: „Far-
nosti musia byť v kontakte s rodinami, 
so životom ľudí, so životom spoločnosti. 
Musia sa stať miestami, kde sú dvere vždy 
otvorené, aby sa tak mohlo vyjsť druhým  
v ústrety. Modlime sa za naše farnosti,                      
aby neboli funkčnými kanceláriami, ale                                                                        
aby sa – oživované misijným duchom – 
stali miestami odovzdávania viery a sve-
dectva lásky“. Informoval: Bc. Karol Vlasák

Miestna charita pripravila 10. júna 2018 
popoludnie pre obyvateľov miestneho Za-
riadenia pre seniorov. Spoločne prežité 
chvíle so seniormi z nášho mesta všetkých 
utvrdili v tom, že táto aktivita nebola pos- 
lednou a určite sa bude vyvíjať aj naďalej.  
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Hlavný celebrant vdp. Ľuboslav Farkaš

Miestni hasiči s primátorom mesta a správcom farnosti

Z Národnej svätyne

6. ročník Púte hasičov

Územná organizácia Dobrovoľnej požiar-
nej ochrany Senica a Skalica zorganizova-
li v sobotu 12. mája 2018 6. ročník Púte 
hasičov do našej Baziliky Sedembolestnej 
Panny Márie. Program začal zrazom ha-
sičských jednotiek na námestí v Šaští-
ne-Strážach, odkiaľ prišli v slávnostnom 
sprievode až do Národnej svätyne. Celý 
sprievod viedla dychová hudba, nasledo-
vali v slávnostných uniformách zástupco-
via DHZ so zástavami a sochou sv. Flo- 
riána - patróna hasičov a záchranárov.                                                                   
Za nimi kráčali predstavitelia zúčastne-
ných miest a obcí, predstavitelia a zástup-
covia vedenia DPO a radoví členovia ha-
sičských zborov. Záver sprievodu tvorila 
kolóna hasičských áut. 
 Slávnostnej svätej omši predsedal 
duchovný hasičských zborov Ľuboslav 

Farkaš - kňaz a poručík v jednej osobe. 
Spolucelebrantom bol správca našej far-
nosti a provinciálny predstavený rehole 
pavlínov páter Martin Lehončák OSPPE 
spolu so správcom farnosti Koválov vdp. 
Zdenkom Tkáčikom. 
 Po slávnostnej sv. omši si všetci 
zhromaždení vypočuli pozdravné slová 
od vedúcich DPO, ale aj primátora nášho 
mesta Mgr. Jaroslava Suchánka. Pro-
gram celej púte ukončila prehliadka ha-
sičskej techniky a vozidiel pred Bazilikou.   
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Páter Michal počas homílie

Z Národnej svätyne

10. ročník Púte motorkárov 

Láska k dvojkolesovým tátošom opäť pri-
viedla desiatky pútnikov k Sedembolest-
nej Matke, aby spoločne ďakovali, prosili 
i chválili. V Národnej svätyni sa zišli už 
tradične v poslednú júnovú sobotu na svo-
jej 10. Púti motorkárov. Slávnostnej svätej 
omši predsedal provinciálny predstavený 
rehole pavlínov páter Martin Lehončák 
OSPPE a homíliu o ceste do neba prednie-
sol páter Michal Nižnánsky OSPPE. Spolu-
celebrantmi svätej omši boli taktiež dvaja 
kňazi - motorkári - vdp. Juraj Adamec z                                                                      
Nitry a vdp. Jozef Novák z Banskej Bystrice.
 Po ukončení svätej omše bolo tra-
dičné požehnanie motoriek pred Bazilikou 

Pane, daj, aby po zložení prilby, každý 
mohol vyčítať z mojej tváre radosť a lásku, 
ktorá pramení od Teba. (z modlitby motorkára)

a netradičná prehliadka Mariolgického 
múzea a výstup do veže k Národnému 
zvonu, ako bonus k jubilejnému desiatemu 
ročníku púte. 
 „Zverujem sa Tebe, Pane, a prosím Ťa 
o ochranu v nebezpečenstvách, na prího-
vor sv. Gabriela a Sedembolestnej. Amen“     

Požehnanie motoriek



Hlahol zvonov 3/201824

3. S touto fotogra-
fiou súvisí aj nasle-
dujúca úloha: 
Na čom sedí chlapček
na fotografii? (Celú fotografiu zverejníme 
ako dôkaz v ďalšom čísle.)
A: na stoličke
B: na nočníku
C: na autíčku
D: na koníkovi
E: na stole

Na vaše odpovede je pripravená krabička 
u pána kostolníka Sofku do konca augusta 
2018. Veľa šťastia praje redakčná rada! 

Rezervované pre deti (bez obmedzenia veku) 

Nakoľko je čas prázdnin a k počítačom budete sadať oveľa častejšie a na dlhšie ako to 
býva počas školského roka, ponúkame vám modlitbu pred pripojením sa k internetu:
Všemohúci večný Bože, ktorý si nás stvoril na svoj obraz a nariadil si nám, aby sme všet-
ko dobré, pravdivé a krásne hľadali predovšetkým v božskej osobe tvojho jednorodeného 
Syna, nášho Pána Ježiša Krista, prosíme ťa, daj, aby sme, na orodovanie svätého Izidora, 
biskupa a učiteľa, na cestách internetom viedli naše ruky a oči k tomu, čo je milé tebe, 
a každého človeka, ktorého stretneme, prijímali s láskou a trpezlivosťou. Skrze Krista 
nášho Pána. Amen. 

Desiatka pre deti
Možno sme v poslednom čísle priniesli ťažšie otázky ako bývajú obvykle, pretože sme 
dostali odpovede len od Margarétky Vajčiovej a Kristínky Gašparíkovej. Veľmi pekne im 
ďakujeme za ich vytrvalosť a súťaživého ducha. Samozrejme je pre obe dievčatká pripra-
vená aj veľmi pekná odmena od redakčnej rady. Nech sú povzbudením pre ostaných, 
ktorí sa nezapojili do súťaže. (Správne odpovede z predchádzajúceho čísla 2/2018: 1 - C, 
2 - D, 3 - A, 4 - C, 5 - C, 6 - C, 7 - D, 8 - B, 9 - C, 10 - A.)
 Keďže sme v čase letných prázdnin, rozhodli sme sa dať aj vedomostným previer-
kam na chvíľu voľno. Dnešná súťaž je preto odľahčená a možno vás aj pobaví. Desiatku 
nahrádza len trojica otázok a ponúkame vám tieto fotohádanky. 

1. Napíšte nám, kde presne sa v našej 
svätyni nachádza takýto zaujímavý reliéf:

2. Na druhej fotografii je jeden z našich pá-
trov pavlínov. Skúste uhádnuť jeho meno:
A: páter Martin Gajarský
B: páter Martin Lehončák
C: páter Michal
D: páter Mirko
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Už po 12. raz boli poz- 
vaní miništranti z celé-
ho Slovenska na púť k 
svojej Nebeskej Matke, 
do pútnickej kolísky 
práve v našej farnos-
ti. Pozvanie prijalo 
približne 230 malých 
služobníkov s veľkým 
významom pri Páno-

Rezervované pre deti 
PUMIN 2018

vom oltári. Boli medzi nimi, samozrejme, 
aj chlapci z našej farnosti. Vrcholom celej 
púte je vždy svätá omša, ktorej v tomto 
ročníku predsedal trnavský arcibiskup 
Mons. Ján Orosch, ktorý povzbudil chlap-
cov k odvážnemu svedectvu v dnešnej 
dobe, lebo aj z miništrantov vyrástli mno-
hé osobnosti. Otec biskup sa zdržal aj na 
popoludňajšom programe a prišiel medzi 
chlapcov pod altán do oratória, kde im 
s otcovskou trpezlivosťou rozdával pu-
miňáky (peniaze na nákup odmien) za ich 
zvedavé otázky (a mohli si dokonca vyskú- 
šať aj jeho čiapku!). Mnohí sa tu stretli po 
prvý raz s redaktorkou kresťanského rádia 
a tešili sa, ako večer spoznajú z éteru svoj 
hlas. Pumiňáky mohli chlapci získať aj na 
mnohých stanovištiach a súťažných dis-
ciplínach v celom širokom areáli Baziliky. 
Naši chlapci sa v mini-futbale prebojovali 
cez všetkých súperov až k suverénnemu 
víťazstvu. Možno im k tomu napomohla 
práve téma tohto ročníka - Misia ODVAHA 
a nezľakli sa ani telesne zdatnejších súpe-
rov. Možno im pomohli dopoludňajšie 

Miništranti z našej farnosti 

workshopy - stretnutia s mužmi odvahy, 
ktorí sa s nimi podelili o svoje pracovné 
zážitky z povolania hasiča - záchranára, 
katolíckeho väzenského kaplána, terénne-
ho sociálneho pracovníka, biskupského 
vikára Vikariátu Ordinariátu ozbrojených 
síl a ozbrojených zborov MV SR, etnológa 
a sociálneho pracovníka, ktorý sa venuje 
práci s Rómami. Mladším sa v tom čase 
venoval salezián - don Jozef Luscoň, kto-
rý im tiež rozprával zaujímavosti s témou 
odvaha. Perličkou púte bola aj v tomto 
roku kapela zložená z našich pátrov pav-
línov, ktorá otvorila celý program púte 
a potom animovala aj svätú omšu. Okrem 
odmien získaných výmenou pumiňákov 
v „šope“ u dona Luscoňa, bol pre všet-
kých odmenou aj chutný obed pod holým 
nebom s vychladenou kofolou. Chlapci sa 
schladili aj na záver - v našej majestátnej 
a teplu odolávajúcej Svätyni pri závereč-
nej adorácii a požehnaní na cestu domov. 
Vyčerpaní, ale nabití zážitkami a posilnení 
sladkosťou sa všetci rozišli domov, aby 
mohli o svojej púti rozprávať aj ostatným. 
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Na turičnú nedeľu 13. mája 1951 sa na 
národnej púti v Šaštíne zišlo viac ako tisíc 
pútnikov.
  „Na tradičnej národnej púti v Šaštíne sa 
zišlo viac ako tisíc pútnikov zo širokého 
okolia, z Moravy i maďarskí občania z 
okolia Nových Zámkov“, píše sa v archív-
nej správe TASR.
Do Šaštína pri tejto príležitosti prišli i pod-
predseda SNR Anton Granatier, povereník 
stavebného priemyslu prof. Jozef Lu-
kačovič, predseda Strany slobody, pos-                                                                       
lanec Národného zhromaždenia Vincent 
Pokojný a predseda Katolíckej akcie na 
Slovensku a generálny tajomník Strany 
slovenskej obrody, poslanec SNR Dr. Jo-
zef Kyselý.

Slávnostné bohoslužby boli v historickom 
šaštínskom chráme. Pontifikálnu svätú 
omšu odslúžil nitriansky veľprepošt, ge-
nerálny vikár Dr. Michal Beňo, za asis- 
tencie trnavského kancelára, kanonika 
Leopolda Adamčíka, tajomníka biskup-
ského úradu v Nitre Štefana Záreczkého, 
univerzitného profesora Jozefa Korca a 
iných duchovných.

Pred bohoslužbami slovenskú kázeň po-
vedal profesor Cyrilometodejskej rímsko
-katolíckej bohosloveckej fakulty v Brati-
slave Jozef Korec, ktorý vyzdvihol význam 
a potrebu každodennej statočnej práce 

Z archívu Tlačovej agentúry Sloven-
skej republiky prinášame zaujímavý 
historický záznam, týkajúci sa nášho 
pútnického miesta: 

Rok 1951: 
Národná púť v Šaštíne

Z histórie našej farnosti

Pohľad na zástupcov verejného a politického 
života, ktorí sa zúčastnili na slávnostnej sv. 
omši. Zľava predseda Strany slobody, poslanec 
NZ Vincent Pokojný, predseda Katolíckej akcie 
na Slovensku a generálny tajomník Strany slo-
venskej obrody, poslanec SNR Dr. Jozef Kyselý, 
podpredseda SNR Anton Granatier, povereník 
stavebného priemyslu prof. Jozef Lukačovič, 
poslanec SNR Gombala a redaktor Lukan. Foto: 
archív TASR, autor K. Cích/14. mája 1951

Pontifikálnu svätú omšu odslúžil nitriansky 
veľprepošt, generálny vikár Dr. Michal Beňo. 
Foto: archív TASR, autor K. Cích/14. mája 1951
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„Šaštínska púť so stovkami veriacich bola 
dokumentom slobodného náboženského 
života nášho ľudu, ktorý v mieri statočnou 
prácou buduje si radostnejší život a tým 
prispieva k udržaniu svetového mieru“, 
uvádza archívna správa TASR.
PS: O poslednom odstavci môžeme už 
len pochybovať, pretože všetci dobre vie-
me, aké zmeny pre celú slovenskú Cirkev 
priniesol rok 1950 a následné udalosti po 
ňom...

Profesor Cyrilometodejskej rímsko-katolíckej 
bohosloveckej fakulty v Bratislave Jozef Korec 
pri kázni. Foto: archív TASR, autor K. Cích/14. 
mája 1951

(foto: archív TASR)

Naša farnosť pripravuje na 6. sep-

tember 2018 už štvrtú návštevu 

muzikálového predstavenia

 Povolanie pápež 
o živote sv. Jána Pavla II. Predsta-

venie sa hrá v Divadle Andreja Ba-

gara v Nitre. Záujemcovia sa môžu 

prihlásiť u pani Machovej (0907 

229 823).  

Ak máte záujem akoukoľvek formou 

podporiť tradičnú 

dožinkovú pobožnosť, 

ktorá bude súčasťou Fatimskej so-
boty 1. septembra 2018, môžete 

takisto kontaktovať pani Machovú. 

Za každú pomoc vopred ďakujeme 

a tešíme sa, že aj naša farnosť môže 

byť už po piatykrát súčasťou tejto 

slávnosti. 

celého veriaceho ľudu ako dôležitého prí-
nosu k mierovému úsiliu.

Ďakovnou svätou omšou 1. augusta 

2018 o 18. h. v Bazilike Sedembo-

lestnej Panny Márie si pripomenieme 

20. výročie prvých sľubov rehoľnej 

sestry Lívie Škrabákovej, ktoré zložila  

v roku 1998 v Trnave.

Najbližšie stretnutie lektorov 
sa uskutoční v stredu 

5. septembra 2018 o 18. 45 h.

Na 13. august 2018 (pondelok) 

pripravujeme farskú púť do Žarošíc. 
Bližšie informácie budú 

vo farských oznamoch. 
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA

 Dlhý vek je vraj odmenou od Pána 
Boha za správny a dobrý život. Medzi tak-
to „odmenených“ môžeme určite zaradiť 
aj dona Jozefa Hrdého SDB, medzi veria-
cimi skôr známeho ako dona Josého. Je 
posledným žijúcim zo skupiny 15-ich abi-
turientov Saleziánskeho pedagogického 
študentátu v Hodoch, končiacich štúdium 
v školskom roku 1945/1946, pod vedením 
direktora dona Antona Macáka a škol-
ského radcu dona Štefana Sandtnera. Na 
spomienkovom table je práve fotografia 
dona Josého úplne posledná, čo asi pred-
znamenalo aj jeho dlhovekosť. Patrí medzi 
posledných saleziánov, ktorí v našej far-
nosti pôsobili, a od nás odchádzal koncom 
februára 2017. Pán ho požehnal krásnym 
vekom, dožil sa 95 rokov a túto udalosť                                                           
sa rozhodol prežiť so svojimi najbližšími 
15. apríla 2018.
 Celá oslava začala slávnostnou svätou 
omšou s poďakovaním sa Pánu Bohu 
v kaplnke v Hodoch, kde je momentálne 
pôsobisko dona Josého. Ten celej sláv-
nosti predsedal a spolu s ním boli prí-
tomní aj ďalší saleziáni - kňazi, ktorí prijali 
pozvanie na túto výnimočnú svätú omšu. 

„Ešte aj v starobe budú 
prinášať ovocie,

úrodní budú a plní sviežosti;
a tak zvestujú, že Pán, 

moje útočište,
je spravodlivý a neprávosti 

v ňom niet!“ 
(Žalm 92, 15)

Bol medzi nimi aj dlhoročný priateľ, trva-
lý diakon Alamiro Sanchez – odchovanec 
saleziánskeho oratória v Santiagu de Chile 
(momentálne žijúci vo Švédsku), jedného 
z viacerých saleziánskych diel, v ktorých 
don José pôsobil počas 40 rokov stráve-
ných v Chile. Homíliu predniesol don Jozef 
Kutarňa SDB - vedúci Inštitútu Jána Bosca 
VŠ Zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alž-
bety v Žiline. S oslávencom prežili spoloč-
ne niekoľko rokov v saleziánskom stredis-
ku na Miletičovej ulici v Bratislave, kam sa 
po návrate z emigrácie v roku 1994 don 
José vrátil. Don Kutarňa priblížil prítom-
ným zážitky a spomienky z tohto obdobia, 
kde pôsobil don José ako ekonóm a veno-
val sa práci s mládežou. Svätú omšu svo-
jim spevom animoval domáci spevácky 
zbor Cantate Deo pod vedením saleziána 
- koadjútora Petra Podolského, ktorý sa 
v terajšej komunite stará o pohodlie dona 
Josého. Na záver svätej omše prišli don 
Josému zablahoželať zástupcovia mies- 
tnych farníkov, ktorí spoločne s hosťami 

Oslávenec s originálnym darčekom
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zaplnili kaplnku do posledného miesta.
 Po tejto slávnostnej svätej omši nas- 
ledoval spoločný obed a posedenie s po-
zvanými priateľmi. Tu pokračovali milé 
gratulácie a spomienky na dona Josého. 
Jeho príbuzní z rodných Ostratíc zaspomí-
nali na dlho očakávaný návrat svojho strý-
ca či ujca, ktorého roky nevideli a po 45-
ich rokoch sa vrátil z nechcenej emigrácie. 
Priniesli mu jedinečný darček v podobe 
čierno-bielych fotografií z jeho primičnej 
svätej omše v roku 1968. Prihovorili sa 
aj zástupcovia z Miletičovej z Bratislavy, 
taktiež farníci zo Šaštína-Stráží, ktorí ho 
veľmi často navštevujú v jeho novom pô-
sobisku, ale pre prítomných zaspomínal                               
(v pretlmočenej švédštine) aj priateľ Ala-
miro Sanchez, s ktorým sa poznajú už 
vyše 50 rokov. V mene vedenia mesta 
Šaštín-Stráže sa donovi Josému prihovo-
rila a zablahoželala prednostka mestského 
úradu Ing. Mária Macejková, ktorá taktiež 
prijala pozvanie na túto slávnosť. 
Don José po celý svoj život pracoval 
s mládežou a dokázal pritiahnuť zástupy 
ľudí a strhnúť ich pre dobrú vec. Ako on 
so šibalským úsmevom tvrdí, nerobil nič, 
len sa obklopil schopnejšími ľuďmi ako 
bol on sám a tí urobili všetko za neho. Má 
množstvo priateľov, priaznivcov a podpo-
rovateľov, ktorí s vďakou prijali pozvanie, 
aby s ním prežili príjemné popoludnie. 
Rozhovory a spomienky sa niesli celým 
popoludním a don José s úsmevom pri-
jal každého svojho hosťa. Každý z nich mu 
zo srdca prial pevné zdravie a veľa Božích 
milostí, o ktoré budeme aj naďalej prosiť 
vo svojich modlitbách. Na svojej pozem-
skej púti si pozbieral už i viaceré ocenenia 

- čestný občan Trnavského samosprávne-
ho kraja, držiteľ Pamätnej medaily Ústa-
vu Pamäti národa, či Ocenenie primátora 
mesta Šaštín-Stráže, no všetci mu najviac 
a úprimne želáme to ocenenie najvyššie - 
Kráľovstvo nebeské! 
Zároveň sme si 1. júla 2018 pripomenuli 
65. výročie kňazskej vysviacky dona José-
ho, ktorú prijal v Taliansku. Sme radi, že 
toto výročie môže sláviť v rodnom Sloven-
sku a nech ho Pán odmení za tú strastipl-
nú kňazskú cestu, ktorú musel absolvovať. 
Don José tvrdí, že veril tomu, že komunis-
tický režim padne a na Slovensko sa vráti.  
Za takmer 20 rokov kňazskej služby v na-
šej farnosti vyslúžil don José stovky svia-
tostí, za ktoré mu aj touto cestou ďakujú: 
deti, mladí, hubaté, celé rodiny, babky 
i suché hríby 

Zo slávnostnej ďakovnej sv. omše

Z osláv - „požehnaný medzi ženami“

r
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Krstom sa stali Božími deťmi 
a členmi Cirkvi:
Matúš Kovarovič    8.4.2018
Tomáš Nesnadný  15.4.2018
Rebeka Číková  15.4.2018
Michaela Žáková  22.4.2018
Roman Malík 29.4.2018
Zdeno Polák  29.4.2018
Laura Rybecká  27.5.2018
Michal Matula 27.5.2018
Nela Konečná  27.5.2018
Jennifer Barkóciová  27.5.2018
Marcel Baláž    3.6.2018
Adela Kurcová    3.6.2018
Maxwell Silvester Šenigla   7.6.2018
Sofia Anna Kráľovičová 10.6.2018
Bianka Tokošová 16.6.2018
Nikola Kováčová  23.6.2018
(uvedené sú dátumy krstov)

Sviatostné manželstvo uzavreli:
Kristína Černá 
a Jozef Švrček    26.5.2018
Andrea Škrabáková 
a Martin Štermenský  26.5.2018
Katarína Straková 
a Martin Kramár   9.6.2018
Dominika Vajdová
 a Gabriel Messerschmid 16.6.2018
Zuzana Zgarbová 
a Filip Tokoš   16.6.2018
Lenka Janulíková 
a Stanislav Kováč  23.6.2018

Predišli nás do večnosti: 
Štefan Zinka    7.4.2018
Štefan Korman  16.4.2018
Štefan Galba  27.4.2018
Irena Nováková    3.5.2018
Kristína Pochylá    4.6.2018
Jozef Novák  29.5.2018
Brigita Havlíčková  11.6.2018
Marta Matulová  19.6.2018
Ľubomír Kralovič  21.6.2018
Pavol Sobiehard   25.6.2018
(uvedené sú dátumy pohrebov)

Výročia v komunite pátrov pavlínov:
24. 4. oslávil svoje narodeniny páter Mi-
chal Nižnánsky a zároveň 23. mája oslávil 
9. výročie svojej kňazskej vysviacky
26. mája 2018 prijal sviatosť kňazstva pá-
ter Martin Gajarský 
29. mája oslávil 8. výročie kňazskej vys- 
viacky páter Ondrej Kentoš
12. júna oslávil 19. výročie kňazskej vys- 
viacky páter Martin Lehončák
14. júna oslávil 10. výročie kňazskej vys- 
viacky páter Miroslav Hruška
Majte aj naďalej svoje srdcia také, ako je 
srdce Pána Ježiša - vždy otvorené pre 
druhých, a také ako je aj srdce Máriino, 
pretože to je milujúce srdce matky. Za-
hŕňame vás všetkých do svojich modlitieb 
a vyprosujeme pre vás veľa Božích milos-
tí, ochranu nebeskej Matky Panny Márie 
Sedembolestnej a nech práve ona vyprosí 
u svojho Syna všetky potrebné milosti a 
talenty do ďalších rokov vašej kňazskej 
služby! 

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Zostavil: páter Martin Lehončák, 
OSPPE - správca farnosti

(uvedené sú dátumy sobášov)
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Tamara Bartošová

Roman Černoch 

Artur Daniš 

Jozef Fiala 

Tomáš Fiala  

Lukáš Fikar 

Dominik Gašparík 

Bianka Gmucová 

Erik Halás 

Andrea Hlavenková 

Adam Hraboš

Patrícia Hricová 

Nikola Hurbanová 

Lukáš Khúla 

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Sviatosť birmovania 22. apríla 2018 prijali:

Karin Okasová 

Ján Penák 

Petronela Prochásková 

Dagmar Reich 

Lucia Skokánková 

Peter Slovák 

Dominik Šimek 

Katarína Tokárová 

Sabína Vachová 

Romana Vrtalová 

Gabriela Waldhauserová 

Klára Weissová 

Margaréta Žáková 

Miroslav Laczko 

Tomáš Lasch 

Mária Anastázia Lenárdová 

Barbora Macháčková 

Karolína Macháčková 

Monika Maxiánová 

Lucia Menšíková 

Matej Mešťánek

Emma Mihalíková 

Sára Mikulová 

Dominik Nereča 

Jana Nesnadná 

Vanda Nitranová  

Sára Nováková  
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Nela Baďurová

Jozef Barkóci

Miroslav Barkóci

Linda Barkóciová

Andrej Brichta

Erika Danielová

Nikolas Tomáš 

Peter Danihel

Patrik Dostál

Alexandra Fábryová

Lukáš Ferenčík

Jakub Havlíček

Fábio Homza

Sofia Hrnková

Stanislava Jarošincová

Nina Kečkešová

Andrej Kerhát

Michaela Khúlová

Veronika Kollárová

Linda Machová

Emília Malíková

Martin Martinkovič

Viktória Menšíková

Petra Nitranová

Kristína Nováková

Dominik Okasa

Peter Oravec

Martin Orgoň

Diana Pavlovičová

Tamara Pustajová

Emma Ráciková

Romana Reháková

Oliver Rudavský

Šimon Saksun

Valentína Slobodová

Emma Smolinská

Terézia Sofková

Lukáš Suchánek

Bianka Suchánková

Jakub Rudolf Šedivý

Kamila Šidáková

Filip Šimek

Katarína Trávničková

Timotej Vrablec

SophiaAnn Weissová

Lukáš Žák

Sväté prijímanie po prvý raz 6. mája 2018 prijali:


