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Hoci už prešlo niekoľko dní ba týždňov,
v našich srdciach ešte stále intenzívne znie
oslava Boha za dar našej Matky Sedembolestnej. Pred touto pravdou o sebe a o svojej
úlohe stojí Mária už v jeruzalemskom
chráme pri stretnutí so Simeonom, ktorý ju
požehnal slovami „ ...a tvoju vlastnú dušu
prenikne meč ...“
Vo svetle učenia svätého apoštola Pavla
je tým mečom duchovnej výzbroje jednoznačne Božie slovo. Panna Mária ten svoj
meč, ktorý preniká jej dušu, spoznala pod
Pánovým krížom. Práve k tomuto momentu
nás priviedlo aj evanjelium zo slávnosti
Patrónky Slovenska. To Božie slovo, ktoré jej
pod krížom venoval Kristus, znelo: „Žena,
hľa tvoj syn!“ Mária bola pozvaná k tomu,
aby vo chvíli hádam najväčšej bolesti, akú
môže matka zažiť, stala sa matkou všetkých
nás. A ona tú úlohu rodiť nových synov
a dcéry Božieho kráľovstva prijíma. Tým
novým potomstvom, narodeným nie z prekliatia či bláznovstva kríža, ale z jeho víťazstva
sme my všetci, ktorí sme prijali výzvu
kresťanského povolania.
15. septembra tohto roku si naša Matka
Sedembolestná opäť zhromaždila svoje deti
– bratov a sestry Ježiša Krista – v Šaštíne.
Šaštínska bazilika chce uprostred nášho
národa jasne volať, že my, Slováci chceme
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naďalej kráčať „cez Máriu k Ježišovi“.
Podľa odhadov sa počas troch dní Národnej púte v Šaštíne vystriedalo vyše
45 tisíc veriacich. Bohatý duchovný, kultúrny a spoločenský program pre tieto
hladné duše sa podarilo pripraviť iba
vďaka veľkému úsiliu našich zamestnancov, desiatok dobrovoľníkov, interpretov
a ľudí dobrej vôle, ktorí neváhali obetovať
svoj čas a priložiť ruku k dielu. Svoje
nenahraditeľné miesto v príprave púte
máte aj vy, priatelia Národnej svätyne.
Vaše pravidelne príspevky sa stali neoceniteľným prínosom pri financovaní všetkého
toho, čo sa pri bazilike dialo. Svoju veľkú
vďačnosť chcem preto prejaviť všetkým.
Vonkajšie prejavy tejto slávnosti už
pomaly doznievajú. Možno ešte trochu
cítime námahu putovania, nesieme si pekné
spomienky, či prezeráme nejaké fotografie.
Čo však nikdy nesmie pominúť, je to
duchovné semeno, ktoré do našich duší
počas týchto dní zasial sám Boh. Veď aj
nad nami visí ten istý meč Božieho slova
a akoby nás náhlil k tomu, aby sme sa
rozhodli na akú stranu uskočíme. Na stranu
verného a absolútneho nasledovania Ježiša
Krista, ktoré hoci aj cez kríž a prenasledovanie vedie k požehnaniu a víťazstvu alebo
na tú druhú stranu. Matka Sedembolestná,
Patrónka Slovenska – oroduj za nás!
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CHCETE PODPORIŤ NÁRODNÚ SVÄTYŇU?

JEDNORAZOVO

1. MODLITBOU

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

PRAVIDELNE

1. MODLITBOU

Pravidelná modlitba
je tiež veľmi dôležitá.

2. DOBROVOĽNÍCKOU
POMOCOU

2. DOBROVOĽNÍCKOU
POMOCOU

Ponúknite svoju pomoc
počas celého roka.

3. PRÍSPEVKOM

Ak sa chcete pravidelne
zaviazať podporovať nás
mesačne 3 alebo 5 €,
veľmi tým pomôžete rozvoju
pútnického miesta.

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

3. PRIHLÁSTE SA
MEDZI PRIATEĽOV
NÁRODNEJ SVÄTYNE

Váš príspevok môžete
zaslať na naše číslo účtu:
IBAN -SK3802000000002957403454 (EUR)
alebo nám napíšte
a pošleme Vám poštové
poukážky.

ZAREGISTROVAŤ sa môžete:
Telefonicky: +421 903 160 904
+421 34 654 2111
(Prac. dni 9.00 hod. - 12.00 hod.)

Cez internetový formulár:
bazilika.sk/podportenas/priatelia

VÝHODY PRIATEĽOV NÁRODNEJ SVÄTYNE:

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

Ďakujeme Vám!

Udialo sa v Národnej svätyni
DOŽINKOVÁ SLÁVNOSŤ V BAZILIKE
Septembrová Fatimská sobota je už
tradične spojená so vzdávaním vďaky za
úrodu nášmu Nebeskému Otcovi. Dňa
2. septembra sa poobede schádzali pred
bazilikou ľudia slávnostne odetí v tradičných krojoch. Stretnúť ste mohli takto
„vyzdobené“ aj deti, ktoré už nedočkavo
pobehovali pred chrámom. Celá bazilika
bola nádherne vyzdobená darmi zeme,
bočné oltáre ako keby čakali na kreatívne
výtvory pracovitých ľudských rúk z plodov tohtoročnej úrody.
Hlavným celebrantom svätej omše bol
otec biskup Jozef Haľko. V homílii nám
odporučil: „aby sme prijali Pannu Máriu
za svoju Matku, nielen v romantickom,
v emocionálnom slova zmysle, ale v zmysle prijatia Panny Márie do najvnútornejšej povahy, do najvnútornejšieho prežívania našej viery. Ako odpovedá, ako reaguje, ako mlčí, ako koná ako je vytrvalá, ako
dúfa, napriek všetkej beznádeji. Ako si
slová zvestovania, že jej syn bude kráľom
a jeho kráľovstvu nebude konca, nesie pod
kríž a tam verí, že ten zomierajúci, tŕním
korunovaný muž na kríži, je ten istý jej
syn, ktorý je kráľom a ktorý kraľuje
svojou láskou a milosrdenstvom, ktorý
kraľuje svojím odpúšťaním. Toto znamená
prijať Máriu za svoju.“
V ďalšej časti príhovoru nás otec biskup
vystríhal, aby sme si nedali ukradnúť
práve prežívanú chvíľu, prítomnosť. Pretože mnohí z nás žijú často minulosťou
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alebo ich doba tlačí myslieť a obávať sa
neustále budúcnosti. Naše žitie sa tým
stáva často živorením založeným na strachu. Nech nám je útechou a cestou modlitba posvätného ruženca. Pri pokornom
a trpezlivom odriekaní modlitieb Otče
náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu a pri rozjímaní o tajomstvách ruženca prežívajme
prítomnosť práve tu a práve teraz. Radujme sa z Božej prítomnosti v našich blízkych, ponorme konečne raz a navždy našu
minulosť do Božieho milosrdenstva, našu
budúcnosť do Božej prozreteľnosti a prítomnosť prežívajme v Božej láske.
Na záver svojej homílie otec arcibiskup
povedal: „Vy ste dnes priniesli úrodu, aby
sme ju požehnali, voláme to Dožinky. Ale
na konci nášho života, keď budú tie Božie
dožinky, sa nás Pán bude pýtať: Aká je
úroda Tvojho života? Aké sú vzťahy, cez
ktoré si prinášal svetlo? Akí sú ľudia,
ktorí okolo Teba žili a čo od teba dostali?
Aké posolstvo si vyžiaril cez svoje slová,
reakcie, rozhodnutia? Čo si priniesol tam,
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kde si bol?“ To sú aktuálne otázky, ktoré
by mali zaznievať a rezonovať, možno na
konci dňa vo večernom spytovaní svedomia každého z nás. Mala by nám táto sebareflexia pomôcť byť skutočnými dobrými
kresťanmi a žiť v pravde o sebe. V pravde,
ktorá nezlomí, ale je plná nádeje v lepší
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zajtrajšok. Nie sme na to sami, ako povedal otec biskup: “... tak ako je Mária
ženou Nádeje, a preto je Nanebovzatá,
Oslávená a v nebi Korunovaná, tak sme
pozvaní byť synmi Tejto Márie, byť ľuďmi,
ktorí prinášajú do každého prostredia,
v ktorom sa nachádzajú svetlo...“

TISÍCE PÚTNIKOV V ŠAŠTÍNE
Aj tento rok putovalo do Šaštína tisícky
pútnikov z celého Slovenska aj zo zahraničia pri príležitosti sviatku Sedembolestej Panny Márie, Patrónky Slovenska.
Mnohých neodradilo ani chladnejšie
počasie, vzdialenosť, rodinné či zdravotné problémy. Veď prišli pozdraviť našu
Nebeskú Matku ako jej deti prichádzajúc
domov. Slovami svätého Jána Pavla II.
(z homílie pri príležitosti návštevy Baziliky Sedembolestnej Panny Márie dňa
1. júla 1995): „Tu je jej príbytok a vďaka
tomu, že na vašej slovenskej zemi stojí
dom Božej Matky, nik z Vás nie je bez
domova. Sem môže prísť každý a môže sa
cítiť ako v matkinom dome.“ Povzbudení
aj týmto odkazom mali tisíce veriacich
možnosť prísť a posilniť svoju vieru, nádej, lásku a načerpať milosti pre seba aj
svojich drahých z nevyčerpateľného prameňa útechy a pomoci. Máme istotu, že
naša Matka sa za nás neustále prihovára
a oroduje za nás u svojho syna, nášho
Pána Ježiša Krista.
Program púte prebiehal počas troch dní.
Už vo štvrtok večer prichádzali pútnici,

aby si „predĺžili“ sviatočné dni. Pred večernou svätou omšou sa mohli ešte posliniť Mariánskou hodinkou a po svätej omši
ich čakalo prekvapenie v podobe hudobno-dramatického pásma pripraveného
našimi animátormi a deťmi z detského
speváckeho zboru Sedmohlások. V neskorších večerných hodinách boli všetci
pozvaní na Modlitbu chvál a na vypočutie
si svedectiev, ktoré pripravili spoločenstvá Agape a Kanaán z Trnavy. Program
pokračoval až do skorých ranných hodín
a prvá svätá omša sa v piatok slúžila už
o druhej hodine ráno. Nasledovali modlitby a ďalšie sväté omše. Priestor pred bazilikou vrátane parku až po prístupové
cesty sa pomaly napĺňal pútnikmi.
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O 10.30 hodine sa začala sláviť slávnostná svätá omša s hlavným celebrantom
Mons. Jánom Babjakom SJ, prešovským
arcibiskupom metropolitom, koncelebrovalo vyše 120 kňazov. Po privítaní
všetkých prítomných vrátane televíznych
divákov otec arcibiskup na úvod homílie
pripomenul veriacim, že prežívame jubilejný rok – storočnicu fatimských zjavení.
„Škoda, že ani dnes ľudstvo často nepočúva Bohorodičku, spochybňuje jej zjavenia, ba vysmieva sa im, neprijíma posolstvo modlitby svätého ruženca.“ Napriek
tomu zostáva nádej v jeho slovách keď
povedal: „V Sedembolestnej mal náš národ vzor, ako treba niesť kríže života. V nej
prechovával cez stáročia nádej, že raz sa
aj jeho utrpenie skončí víťazstvom, lebo
cesta kríža je cestou k víťazstvu. Tejto
veľkej láske k Sedembolestnej Matke
Božej treba zaiste pripisovať i tú skutočnosť, že náš malý slovenský národ, žijúci
na takom citlivom mieste Európy, sa
udržal pri živote aj napriek toľkej nepriazni čias. Udržal si nielen svoju reč, národnosť, ale v prevažnej väčšine ostal verný
Katolíckej cirkvi.“ Povzbudení a potešení
jeho slovami nesmieme „zaspať na vavrínoch“ v tomto svete, ktorý tak často potláča všetko ľudské, morálne a normálne.
Každý z nás by si mal uvedomiť svoju
mieru zodpovednosti za svet, v ktorom
žijeme. Slovami otca arcibiskupa, ktorý
na záver homílie vyslovil želanie: „Nech
sa dnešný sviatok Sedembolestnej Panny
Márie prehĺbi a umocní toto naše zjednotenie s Kristom a s jeho i našou Matkou.
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Nech nás nanovo nasmeruje jedného k druhému, aby sme neprehliadli človeka – či
už z najvyššej úrovne nášho štátu, z rôznych úradov, ale aj v našom každodennom
živote, v našich mestách a dedinách, na
pracoviskách i v našich rodinách – ale
vzájomne si pomáhali a zodpovedne pracovali tak pre dobro Cirkvi, našej vlasti,
našich rodín ako aj pre naše večné
šťastie.“ Na konci svätej omše sa veriaci
pomodlili „Modlitbu Zverenia sa Panne
Márii.“ Po slávnostnej svätej omši sa pútnici mohli v bazilike spoločne pomodliť
gréckokatolícku ďakovno-oslavnú modlitbu „Akatist k Bohorodičke“.
V tento deň sa zišlo v Šaštíne okolo 40
tisíc pútnikov, bolo k dispozícií viac než
50 spovedníkov, tisíce veriacich pristúpili
k sviatosti zmierenia, bolo rozdaných tisíce svätých prijímaní, do príprav a organizácie sa zapojilo vyše 150 dobrovoľníkov, tisícky dobrodincov nás podporili
rozličnými spôsobmi.
Sprievodný program pokračoval až do
sobotného rána 16. septembra, kedy sa už
pomaličky začali schádzať ďalší pútnici,
prichádzajúc na každoročnú tradičnú Púť
seniorov a chorých. Tento rok sme sa
mohli opäť tešiť veľkej účasti vyše 5 tisíc
pútnikov, ktorým patrí náš vrúcny obdiv.
Nedali sa premôcť svojím vekom, podlomeným zdravím, ťažkosťami fyzickými
i psychickými a prišli taktiež, prichýliť sa
k svojej Nebeskej Matke. Naši seniori tak
dôstojne zavŕšili tohtoročnú Národnú púť
k Patrónke Slovenska.
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SVEDECTVO

VYMODLENÝ ZÁZRAK

Prinášame Vám svedectvo, ktoré nám poslala pani Veronika prostredníctvom našej
emailovej stránky. Ďakujeme, že sa s nami podelila o túto dramatickú a veľmi ťažkú
životnú skúšku jej priateľky Janky. Písala nám niekoľkokrát, prosila o modlitby a my
sme tak mali vzácnu príležitosť sprevádzať túto mamičku modlitbami v rámci Spoločenstva Sedembolestnej pri bazilike, od začiatku tejto tragickej udalosti až doteraz.
Milí priatelia!
Chcela by som sa s vami podeliť, aké
zázraky robí Pán, ako funguje sila modlitby a taktiež vám chcem v mene celej rodiny poďakovať za všetky vaše modlitby,
obety, obetované sväté omše, deviatniky...
Píšem o dávnejšie spomínanej mladej
mamičke Janke z Bratislavy, za ktorú som
prosila o modlitby. Minulý rok na jeseň ju
zrazilo auto. Vzhľadom na vnútorné zranenia, krvácanie do mozgu a ostatné príznaky
nezlučiteľné so životom, lekári jej nedávali
šancu na prežitie a stav bol definovaný ako
mozgová smrť. Uprostred zúfania a bezmocnosti som v kútiku duše cítila iskierku
nádeje, veď Pánu Bohu je všetko možné,
a tak ako je aj vo svätom Písme napísané:
„Neboj sa, len ver!“ všetko som to vložila
do Božieho Milosrdenstva a príhovoru
Sedembolestnej Panny Márie. Potešovalo
ma tiež heslo dona Bosca: „Dôverujte
Panne Márii a uvidíte, čo sú to zázraky.“
Tieto heslá nás povzbudili a neostávalo
nám nič iné, len úplne sa odovzdať do rúk
Najvyššieho a detinsky dôverovať. Hneď
sme spustili záchrannú akciu vo forme
modlitieb, obiet sv. omší, doslova „reťazovku“ v tom dobrom slova zmysle. Bola
som až dojatá, koľko ľudí sa zapojilo, pí-

sali, že sa modlia, dokonca i z rôznych
kútov sveta. Boli to ľudia známi i úplne
neznámi, celé spoločenstvá sa spojili a ako
sa hovorí, že „v jednote je sila“, tak naozaj
sa to potvrdilo – po jednotlivých krôčikoch
sa Janke začal stav výrazne zlepšovať.
Najprv to bolo prebudenie z kómy, učenie
sa rozprávať. Dobrí ľudia sa postarali
a vybavili rehabilitáciu v Rakúsku, kde
Janku postavili na nohy pomocou chodítka. Ešte ju však čaká jedna rehabilitácia,
kde ju naučia chodiť bez pomoci.
Tak, ako mi aj jedna pani doktorka spomínala, celé si to Pán Boh režíroval v jednotlivých krokoch – či už prevoz, operácia a
taktiež následná rehabilitácia... A naozaj
Pán Boh a mocný príhovor našej Nebeskej
Mamy – Sedembolestnej, taktiež aj všetkých orodovníkov – svätých, blahoslavených i kandidátov na blahorečenie, túto
našu aj vašu dôveru štedro odmenil, za čo
sme Mu nesmierne vďační.
Dňa 29. júna 2017 – na sviatok sv. Petra
a Pavla sa Janka vrátila po 9 mesiacoch
strávených v nemocniciach domov k svojim najdrahším. Najkrajším darom je to, že
deti majú doma svoju mamu, ktorá im
rozumie a zažíva s nimi každodenné radosti i starosti.

Veronika

HISTORICKÉ OKIENKO

SOCHA SEDEMBOLESTNEJ „NA CESTÁCH“
Viackrát sme sa už dotkli hrôz, ktoré museli
obyvatelia na našom území znášať pri
lúpežníckych výpravách Turkov a Tatárov.
V týchto vojnových desaťročiach bolo treba
postarať sa a uchrániť sochu Sedembolestnej v trojhrannej kaplnke, aby sa nestala
obeťou nenávisti a zneuctenia kalvínov,
tatárskych či tureckých vojakov. Útočište
jej na dlhé roky poskytla zámocká kaplnka
svätého Imricha, ktorá sa nachádzala v neďalekom kaštieli, kde mala sídlo rodina
potomkov grófa Imricha Czobora a Angely
Bakičovej. Sochu Sedembolestnej pokladali za svoje paládium, t. j. za zvláštnu ochranu a drahé dedičstvo po svojich predkoch.
Len čo sa skončil boj Turkov a Tatárov
o Viedeň, od ktorého závisel osud stredoeurópského kresťanstva, 12. septembra 1683
sa skončil aj „pobyt“ Sedembolestnej v kaplnke šaštínskeho kaštieľa. Z iniciatívy Barbory Coborovej, manželky Adama Cobora
(potomok Angely a Imricha), sa socha vrátila do trojhrannej kaplnky na lúku neďaleko rieky Myjavy. Grófka bola veľkou ctiteľkou Sedembolestnej a často chodievala
spolu s dvoranmi a poddanými ku kaplnke,
najmä na mariánske sviatky. V tých časoch
začali ku kaplnke chodiť veriaci v proce-
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siách s horiacimi sviecami a zástavami
spievajúc mariánske piesne. Zdalo sa, že
hrozné časy pominuli a ľudia nájdu pokoj.
Ale slovenský národ postihla ďalšia rana –
mor. Tento prízrak smrti nemilosrdne kosil
ďalšie ľudské životy a plač za obeťami
neutíchal. Neutíchal ani v časoch vypuknutia povstania proti Habsburgovcom na čele
s Františkom Rákocim II. Počas bojov pri
Šaštíne padlo v roku 1705 v nerovnom boji
asi sedemsto jazdcov cisárskeho pluku.
Časť z nich pochovali v zámockej záhrade
Coborovcov a druhú časť pri trojhrannej
kaplnke. Blížil sa milostivý rok 1732 kedy
Sedembolestná Panna Mária naplno obdarúvala svoje deti, ktoré za ňou prišli do Šaštína, nespočetnými darmi. Prichádzali z okolitých dedín, oblastí aj tých vzdialenejších
prosiac pri soche Sedembolestnej o uzdravenie tela i duše. V tom čase sa zapisovali
mnohé uzdravenia, zázraky, ktoré si nikto
nevedel vysvetliť. Ľudia sa zasväcovali
šaštínskej Sedembolestnej Panne Márii,
kľačiac obchádzali trojhrannú kaplnku a zotrvávali v modlitbách.
(pokračovanie v budúcom čísle magazínu)
(zdroj: kniha don Ernesta Macáka:
Naša Sedembolestná Matka r. v. 2004)

Pieta Sedembolestnej Panny Márie zo Šaštína je milostivá!

PRIPOMENULI SME SI

Dňa 18. októbra uplynulo 285 rokov od vyhlásenia šaštínskej sochy Sedembolestnej Panny
Márie za milostivú a hodnú verejnej úcty. Stalo sa tak po vyšetrení a potvrdení stoviek uzdravení a vypočutí prosieb veriacich pri soche Sedembolestnej Panny Márie, uloženej v trojhrannej kaplnke, Dekrétom ostrihomského arcibiskupa Imricha Esterháziho z roku 1732.

dembolestnej
Národná svätyňa Bazilika Se
Panny Márie, Šaštín - Stráže

NOVEMBER 2017
4.11. / 16:00 Fatimská sobota
25.11. Celoslovenská púť železničiarov

JANUÁR 2018
6.1. / 16:00 Fatimská sobota

FEBRUÁR 2018
3.2. / 16:00 Fatimská sobota
16. – 18.2. Púť zaľúbených

DECEMBER 2017
2.12. / 16:00 Fatimská sobota

MAREC 2018
3.3. / 16:00 Fatimská sobota

APRÍL 2018
7.4. / 16:00 Fatimská sobota
1.4. Veľkonočná nedeľa
14.4. Púť mužov
28.4. Púť miništrantov

Kompletný program nájdete na
www.bazilika.sk a www.facebook.com/BazilikaSedembolestnej
Magazín
Národnej svätyne
svätyne vv Šaštíne
Šaštíne
Magazín Národnej

LETO 2017
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Drahí priatelia Národnej svätyne!
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Bulletin Bazilika Sedembolestnej vydáva
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Šaštín - Stráže,
Kláštorné námestie 1295, 908 41 Šaštín - Stráže
Číslo účtu: 2957403454/0200
SK3802000000002957403454
Nepredajné! Neprešlo jazykovou úpravou.
Číslo 3/2017, LETO 2017. Kontakt: pute@bazilika.sk

