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Magazín Národnej svätyne v Šaštíne
Milí priatelia Národnej svätyne,
drahí bratia a sestry!
Len prednedávnom sme oslávili Sedembolestnú Pannu Máriu, Patrónku nášho Slovenska. Mnohí z vás ste navštívili Šaštín a
zúčastnili sa národnej púte. Pre všetkých bez
rozdielu to bola príležitosť opäť sa prizrieť
Panne Márii, dokonalej Pánovej učeníčke prítomnej v tajomstve jej siedmich bolestí.
Pripomenula sa mi myšlienka sv. Antona
Paduánskeho, ktorý povedal, že Panna Mária
až dvakrát porodila Krista. Raz v Betleheme v
radosti a druhý raz pod krížom v bolesti. Svedkom toho druhého pôrodu bol aj učeník, ktorého Pán miloval. Ten v knihe Zjavenia zapisuje
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nádherný a tajomný opis boja draka a ženy
odetej slnkom (porov. Zjv 12, 1-18). Uprostred
tohto boja stál Pánov učeník. Všetko pozoroval a stál pred rozhodnutím, na ktorú stranu
sa vydať. Na jednej strane stál ohnivý drak
so siedmimi hlavami, teda všetkou múdrosťou, so siedmimi rohmi, čiže so všetkou silou
a napokon siedmimi diadémami, čo je symbolom všetkého bohatstva. Na druhej strane
bezbranná žena v najzraniteľnejšom momente svojho života, kričiaca v pôrodných bolestiach. Čo si vybrať? Múdrosť, silu a bohatstvo
alebo poníženosť a zraniteľnosť dosahujúcu
svoje maximum? A Pánov učeník si vyberá
zraniteľnú a pokornú ženu. pokračovanie na str. 2
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pokračovanie zo str. 1

Motiváciou tohto rozhodnutia musel byť
ten pohľad na Matku držiacu v náručí mŕtve
telo syna. Hlboko ho musel zasiahnuť pohľad
na tvár Matky, z ktorej sa dala celkom zreteľne prečítať veľká bolesť, ochota spolutrpieť s
milovaným synom, spolu s láskou, pokojom a
istotou.
Aj my stojíme pred ťažkými rozhodnutiami. Rovnako aj v nás vidí diabol Pánových
učeníkov a skúša na nás tie isté triky, tie isté
reklamy. Visiaci nad nami meč Božieho slo-
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va nás náhli, aby sme si vybrali stranu. Na
strede stáť nemôžeme donekonečna. Božia
matka stojí pred nami s tou istou tvárou. V
týchto posledných mesiacoch roka ešte oveľa
častejšie. Zahľaďme sa na ňu a na jej syna
zrodeného a osláveného pre svoju cirkev. Prizerajme sa jej spoločne, v jednote sŕdc, držiac
ruženec, s modlitbou na perách. Hľaďme na
ňu, ako s úplnou istotou a pokojom kráča v
ústrety Božiemu kráľovstvu.
páter Ondrej Kentoš OSPPE
rektor Národnej svätyne

V dome Matky sa navždy odovzdali Pánovi
Naša rehoľná rodina zažila 24. augusta
v Šaštíne milú slávnosť. Sr. Veronika Rábarová a Sr. Judit Púčeková v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie počas svätej omše,
ktorú za účasti viacerých kňazov celebroval
bratislavský arcibiskup – metropolita Mons.
Stanislav Zvolenský, zložili doživotné sväté
sľuby. Pred provinciálnou predstavenou Sr.
Šebastianou Tuptovou v prítomnosti svojich
najbližších a mnohých spolusestier sľúbili
Bohu, na česť Matky Božej Márie a svätého
otca Františka, že budú po celý svoj život žiť
v panenskej čistote, chudobe a poslušnosti
podľa Reguly bratov a sestier regulovanej
tretej rehole sv. Františka a podľa Konštitúcií Milosrdných sestier Svätého kríža. Svoje
životné zasvätenie ponúkli Pánovi s dôverou
v jeho pomoc a milosrdenstvo a v duchu
prosby „Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre teba...“
Otec arcibiskup v homílii povzbudil
sestry profesky a všetkých prítomných, aby
sa nikdy neprestali usilovať počúvať Boží

hlas a pripomínať si, že „patria Pánovi“.
Po skončení svätej omše slávnosť pokračovala spoločným pohostením v srdečnej
atmosfére. Nech Pán žehná a chráni naše
sestry, ktoré sa mu navždy zasvätili a nech
sám zdokonalí obetu ich života.
autor článku:
sr. Klára Františka Jeničová SCSC
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Synovia don Bosca oslávili výročie príchodu do Šaštína
8. september
Druhú septembrovú nedeľu si saleziánska rodina pripomenula 95 rokov od
začiatku saleziánskeho diela na Slovensku. Práve v kolíske tohto diela, v Národnej svätyni, Bazilike Sedembolestnej
Panny Márie, oslávili túto mimoriadnu
udalosť ďakovnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bol provinciálny vikár
don Peter Bučány a homíliu predniesol
don Pavol Grach.
V homílii hovoril o nasledovaní Ježiša
Krista i prostredníctvom vzoru svätcov. „Nasledovanie týchto veľkých svätcov je naozaj
aj nasledovanie Krista a je to taká cesta,
ktorú oni vyznačujú,“ uviedol.

Ďakovnú svätú omšu koncelebrovalo
sedem saleziánov, medzi nimi i najstarší salezián na Slovensku, 96-ročný Jozef Hrdý.
Liturgiu spevom sprevádzal spevácky zbor
z Galanty Hodov Cantate Deo, pod vedením
saleziána koadjútora Petra Podolského.
Pred svätou omšou bola v Šaštíne v
časti Stráže odhalená pamätná tabuľa na
dome, v ktorom pôsobila komunita sestier
saleziánok od roku 1968 do roku 1970.
V roku 1924 prišli z Talianska prví dvaja spolubratia – kňazi Viliam Vagáč a Jozef
Bokor do domu nebeskej Matky, ktorý sa stal
tiež ich domovom a domovom saleziánskeho
diela, ktoré sa začalo šíriť a žiť po celom Slovensku.
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Národná púť v Národnej svätyni
Tohtoročná púť k
Sedembolestnej začala
v piatok 13. septembra
Mariánskou hodinkou
a sv. omšou. Po nej si
deti a priatelia Oratka
pri Bazilike Sedembolestnej Panny Márie
v Šaštíne pripravili hudobnodramatické pásmo o sv. Matke Tereze
pod názvom Song of
Love.

V sobotu sa Bazilika zaplnila pútnikmi
počas krížovej cesty a sv. ruženca. Po sv.
ruženci sa konala sv. omša na úmysel úcty
k životu, ktorú celebroval P. Milan Grossmann CM. V homílii vyzdvihol aj život Márie Sabolovej, manželky gréckokatolíckeho
kňaza, mamy, ktorá obetovala život, aby
zachránila svoje nenarodené dieťa. Modlitbami sv. ruženca, sv. omšou a tichou adoráciou mohli pútnici prebdieť celú noc.
Vyvrcholením púte bola slávnostná sv.
omša na sviatok Sedembolestnej Panny
Márie. Kazateľom bol Mons. Vladimír Feke-

te SDB apoštolský prefekt v Azerbajdžane.
Vo svojej homílii rozoberal tri jednoduché
slová, ktoré sa bytostne dotýkajú každého
z nás, no nie vždy im dostatočne rozumieme, a preto ich často neprijímame. Sú to
slová bolesť, poslušnosť a viera. Bolesť
ako prirodzenú súčasť života, ktorá nás
má bližšie spojiť so všemohúcim a milujúcim Bohom. Poslušnosť Božiemu vedeniu
a zverenie sa do Jeho rúk. V tom spočíva
najkrajšia sebarealizácia, ktorú pre nás vymyslel a naplánoval sám Tvorca. A viera
ako vzácny dar, ktorý nám svieti a pomáha
porozumieť sebe samým i svetu okolo nás.
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Národná púť v Národnej svätyni
V pondelok sa konala Tradičná púť
seniorov a chorých. O. biskup Jozef Haľko
vo svojej homílii povzbudil osamelých a trpiacich, aby svoje kríže a bolesti, ktoré
často ani lieky nedokážu utlmiť pozdvihli
k Bohu, obetovali ich napríklad za svoje
deti a vnúčatá, ktoré možno nechodia do
kostola alebo trpia rôznymi závislosťami.
Ježišove slová: „Hľa tvoja Matka....“
sú adresované každému z nás. Samota sa
znáša ľahšie s pocitom, že máme nebeskú
matku, ktorá je stále s nami. V slovách „hľa
tvoj syn“ z nás Ježiš spravil „súrodencov“.

Záujmom o toho druhého pomáhame pri
pocitoch samoty nie len jemu, ale aj sebe.
Vďaka za svedectvo vašej živej viery!

Drahí dobrovoľníci, ďakujeme všetkým,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili
do príprav, organizácie a samotného
priebehu Národnej púte. Nech Vás
naša matka, Sedembolestná Panna
Mária ochraňuje a vyprosuje milosti od
nášho nebeského Otca
žehnajú Vám Vaši otcovia pavlíni

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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Od sviatku Sedembolestnej Panny Márie začal pôst za kňazov
Už tradične majú všetci veriaci vzácnu príležitosť
zapojiť sa aj v tomto roku
do 40-dňovej reťaze pôstu
a modlitieb za kňazov
od 15. septembra do 24.
októbra, ktorú organizuje
Hnutie modlitieb za kňazov.
Ak sa zapojíte, môžete si
vybrať ľubovoľný deň (prípadne
aj viac) v tomto období a obetovať ho za našich duchovných
otcov, ktorí to potrebujú. Odporúča sa pôst, ako ho v Katolíckej cirkvi prežívame na Popolcovú stredu a Veľký piatok.
To znamená, že iba raz za deň
sa dosýta najesť a zdržať sa
mäsitého jedla. Ak máte zdravotné obmedzenia a nemôžete
sa týmto spôsobom postiť, môžete si vybrať inú formu pôstu.
Svoje požehnanie a podporu akcii vyslovili obaja metropoliti Rímskokatolíckej cirkvi na
Slovensku - o. arcibiskup Mons.
Stanislav Zvolenský, o. arcibiskup Mons. Bernard Bober a tiež
hlava Gréckokatolíckej cirkvi na
Slovensku, metropolita o. arcibiskup Ján Babjak.

Pôst a modlitby, ktoré veriaci takto obetujú môžu
priniesť aj na oltár nášho Pána v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie dňa 26. októbra na Púti za kňazov, na ktorú všetkých srdečne pozývame.
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Štyri velké milosti pri prenášaní sochy
Divy v Šaštíne sa neprestávali diať
ani pri prenášaní sochy z Loretánskej
do trojhrannej kaplnky v roku 1732.
Prvá milosť - Uzdravenie
Veľký dar dostal neznámy žobrák, ktorý sa v ten deň s veľkou námahou dovliekol
na barlách k trojhrannej kaplnke, do ktorej
mali v slávnostnom sprievode priniesť sochu.
Úbožiak pri kaplnke úpenlivo prosil, aby sa
mohol zúčastniť sprievodu pri prenášaní sochy. S touto vrúcnou túžbou sa začal vliecť
k Loretánskej kaplnke, kde sa mal začať sprievod. Cestou sa odrazu uzdravil. Zahodil barly
a neskôr ich na pamiatku nechal v Šaštíne.
Druhá milosť – Ochrana pútnikov
Pisateľ farskej kroniky pokladal za
vhodné zapísať ešte jednu udalosť ktorá sa
prihodila počas slávnostného prenášania sochy. Delá a mažiare, z ktorých sa strieľalo,
umiestnili za kaplnkou. Streľbu si vzal na starosť Jozef Merbert, hajtman na šaštínskom
panstve. Asi v polovici slávnosti nastal veľký
výbuch. Jedno delo sa pritom úplne zničilo.
Tri veľké kusy kovu padli medzi natlačené zástupy pútnikov. Nikomu sa však nič nestalo.
Musel to byť zázrak, konštatovali prítomní.
Pán Merbert nechal ako poďakovanie vyhotoviť pamätnú tabuľu a umiestnil ju v kaplnke.
Tretia milosť – Zacelenie pukliny
Kronika spomína aj zvláštnu udalosť, ktorá sa stala v tých dňoch so sochou. Keď sa
chystalo prenesenie sochy, zistili, že na jej tvári
je puklina spôsobená dažďami a vetrom, veď

Barle od uzdravených pútnikov

uplynulo už stošesťdesiatosem rokov od jej
zhotovenia. Miestny dekan chcel, aby puklinu
zaplnili vhodnými kúskami dreva. Do pukliny
totiž vošiel hrubší nôž. Kým sa oprava chystala, puklina sa do nasledujúceho dňa sama
uzavrela. Ostala po nej iba maličká stopa.
Štvrtá milosť – Žiara napoludnie
Kronikár zapísal tiež mimoriadny jav,
ktorý sa stal na ôsmy deň po prenesení sochy. Šaštínsky kaplán Ján Sadecký na svoju
kňazskú česť spolu s inými potvrdil, že napoludnie v spomínanom dni nad kaplnkou zažiarili tri hviezdy. Videl ich veľký počet ľudí. Vysvetľoval si to tak, že toto miesto bude slávne
aj v budúcnosti...
(pokračovanie v budúcom čísle, zdroj: Ernest Macák: Naša Sedembolestná Matka, rok vydania 2004)

CHCETE PODPORIŤ NÁRODNÚ SVÄTYŇU?
J E DN OR A Z OV O
1. MODLITBOU
Aby bol každý pútnik,
ktorý do Šaštína smeruje,
zahrnutý milosťami a silou
do ďalších dní.

2. DOBROVOĽNÍCKOU
POMOCOU
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. PRÍSPEVKOM

P R AV I D E LN E
1. MODLITBOU
Pravidelná modlitba
je tiež veľmi dôležitá.

2. DOBROVOĽNÍCKOU
POMOCOU
Ponúknite svoju pomoc
počas celého roka.

3. PRIHLÁSTE SA
MEDZI PRIATEĽOV
NÁRODNEJ SVÄTYNE
Pomôžete pravidelným
finančným príspevkom
rozvíjať NÁRODNÉ
PÚTNICKÉ MIESTO

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

VÝHODY PRIATEĽOV NÁRODNEJ SVÄTYNE:
• bulletin Národnej svätyne domov do schránky
• vždy v nedeľu o 10.30 hod. svätá omša obetovaná za dobrodincov a Priateľov Národnej svätyne.

Ďakujeme Vám!

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
Bulletin Bazilika Sedembolestnej vydáva
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Šaštín - Stráže
Kláštorné námestie 1295
908 41 Šaštín - Stráže
Kontakt: pute@bazilika.sk
Kompletný program nájdete
Nepredajné!
Neprešlo jazykovou úpravou.

na www.bazilika.sk
a www.facebook.com/BazilikaSedembolestnej

PUTUJTE DOMOV
K MATKE 2019
Národná svätyňa Bazilika
Sedembolestnej
Panny Márie, Šaštín - Stráže

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: 5.10., 2.11., 7.12.

VEČERY
HNUTIA MZK
(modlitby za kňazov)
Vždy druhý piatok v mesiaci, pre všetkých, ktorí
sa chcú modliť za kňazov.
Začiatok o 18.00 hod.
– sv. omša, ďalej podľa
pripraveného programu.

CHLAPSKÉ VEČERY
Konajú sa v bazilike vždy druhý 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.

