
Milí priatelia Národnej svätyne!
	 V	posledných	mesiacoch	sme	prežili	dosť	
netypické obdobie, aké si história nepamätá. 
Veľké	množstvo	znepokojujúcich	 informácií,	
obavy,	neistota	doplnené	zákazmi	zhromaž-
ďovania	 sa,	 dokonca	 aj	 na	 slávení	 svätých	
omší.	Tento	zmätok	mi	dosť	pripomínal	evan-
jeliovú	svadbu	v	Káne.	Mnohí	si	vtedy	mys-
leli,	 že	 je	 to	 koniec.	Skončí	 sa	 hostina,	 po-
minie	radosť,	rozbije	sa	spoločenstvo.	Panna	
Mária,	ako	vtedy,	tak	aj	v	dnešných	časoch,	
našla	 riešenie.	 Ukázala	 na	 Ježiša	 a	 s	 úpl-
ným	 pokojom,	 celou	 istotou	 a	 rozhodným	
hlasom	 povedala: „Urobte všetko, čo vám 
povie!“	A	tak	sme	teda	počúvali	a	s	väčšou	či	
menšou	úspešnosťou	aj	 konali.	Boh	hovoril	
a	pozýval	k	čítaniu	Božieho	slova,	spoločnej	
modlitbe,	 rozjímaniu	 s	 Božou	 Matkou	 nad	

tajomstvami	 svojho	 života,	 k	 upevňovaniu	
našich	spoločenstiev.
 Mrak	nákazy	pomaličky	prechádza	a	hla-
sy	 zasievajúce	 strach	 mĺknu.	 Opäť	 sa	 lode	
našich	 chrámov	 zaplnili	 bratmi	 a	 sestrami	
schádzajúcimi	 sa	 na	 „baránkovej	 hostine“.	
Rovnako	aj	tu	v	Šaštíne	pred	trónom	Sedem-
bolestnej	Patrónky	Slovenska.	Pri	jednom	roz-
jímaní	 nad	 tajomstvom	 ustanovenia	 Oltárnej	
sviatosti	 sa	 mi	 dostali	 do	 rúk	 slová	 svätého	
pápeža	 Jána	 Pavla	 II.:	 „To telo, vydané na 
obetu i znovu sprítomnené vo sviatostných 
znakoch, bolo tým istým telom, ktoré sa poča-
lo v jej (Máriinom) lone. Prijímanie eucharistie 
muselo pre Máriu znamenať akési opätovné 
prijatie do jej lona Srdca, ktoré bilo rytmom 
jej srdca.“	 Tieto	 slová	ma	 oslovili	 v	 kontexte	
takej	 potreby	 týchto	 dní.	Nanovo	 sa	 učiť,	 čo	
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	 V	 neľahkom	 období	 keď	 mohli	 veriaci	
sväté	omše	z	baziliky	 sledovať	 len	 v	 živom	
prenose	 prostredníctvom	 internetového	 vy-
sielania	cez	štúdio	7bolestnástná	sa	ukázala	
myšlienka	budovania	a	skvalitňovania	vysie-
lacieho	štúdia	na	pôde	baziliky	ako	nadmieru	
opodstatnená.	Presvedčili	nás	najmä	pozitív-
ne	ohlasy	a	úžasná	duchovná,	ale	i	finančná	
podpora	zo	strany	sledovateľov	duchovného	
programu	 baziliky.	 Najviac	 to	 však	 potešilo	
samotných	aktérov	 vysielania.	Sú	 to	dobro-
voľníci,	ktorí	zabezpečujú	kamery,	ozvučenie	
a	mnoho	ďalších	aktivít,	ktoré	sú	nevyhnutné	
pre	riadne	vysielanie.	
	 Najskúsenejší	 v	 oblasti	 ozvučovacej	
techniky	a	samotného	vysielacieho	prenosu	
je	priekopník	tvorby	vysielacieho	štúdia	v	ba-
zilike	Peter	Nigrovič.	Myšlienka	zohnať	zapá-
lených	mladých	 ľudí,	 ktorí	 sú	 tiež	 technicky	
zdatní,	zodpovední,	disciplinovaní,	dochvilní	
a	 ich	 pomoc	 by	 sa	 nezúžila	 len	 na	 nose-
nie	 ozvučovacej	 techniky,	 bola	 práve	 jeho.	

to	 znamená	 Eucharistia.	 A	 znovu	 je	 mojou	
učiteľkou	Bohorodička.	Eucharistia	 je	veľkým	
pokladom.	Ide	predsa	o	stretnutie	Boha	s	člo-
vekom,	 o	 prijímanie	Kristovho	 tela,	 splynutie	
dvoch	sŕdc,	 stretnutie	opäť	so	svojím	Stvori-
teľom	a	Spasiteľom.	Niečo,	čo	sa	nedá	plno-
hodnotne	prežiť	bez	priamej	účasti,	zapojenia	
všetkých	 zmyslov,	 zaangažovania	 celej	 ľud-
skej	osoby,	so	všetkým,	čo	k	tomu	patrí.
	 Istý	starší,	už	nebohý	kňaz	často	opiso-
val	svätú	omšu	na	biblickom	obraze	stretnu-
tia	kráľov	v	údolí	Save	 (Gn	14,	17-20),	kde	
Melchizedech,	kráľ	a	kňaz	Boha	Najvyššieho	

Vysiela Štúdio 7bolestná 

priniesol	v	obete	chlieb	a	víno.	Hovorieval,	že	
preňho	sú	vo	svätej	omši	dôležité	„tri	znaky	
Melchizedechove“:	 vychádzať	 v	 ústrety,	 pri-
nášať	obetu	a	požehnávať.	
 	 Vyprosujem	Vám	teda	milosť	zapálených	
sŕdc,	horiacich	 túžbou	po	stretnutí	sa	s	Pá-
nom,	najmä	v	Eucharistii.	Tí,	ktorí	môžeme,	
vypnime	televízor	a	vyjdime	v	ústrety	Kráľovi	
kráľov,	 prinesme	 v	 spoločenstve	 modliacej	
sa cirkvi	obetu	a	prijmime	požehnanie	plynú-
ce	z	tejto	Najsvätejšej	obety	Kristovej.	

páter	Ondrej	Kentoš	OSPPE
	rektor	Národnej	svätyne

V	 súčasnosti	 hovoríme	 o	 skvelom	 zapra-
covanom	 tíme	 zväčša	 mladých	 zapálených	
ľudí,	ktorí	vedia	čo	robia	a	najmä	pre	koho.	
Veď	 aj	 názov	 štúdia	 hovorí	 o	 ich	 najväčšej	
motivácii.	Úprimným	odkazom	pre	tých,	ktorí	
sa	 rozhodli	 len	 z	dôvodu	pohodlia	 sledovať	
svätú	 omšu	 „z	 domu“	 je	 vrelé	 pozvanie	 do	
baziliky.	 Ich	 jedinečnú	prítomnosť	 na	 svätej	
omši	nemôže	nahradiť	ani	to	najdokonalejšie	
live	vysielanie.

Adam Žák vo vysielacom štúdiu
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Turíčna púť k Sedembolestnej
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	 Tohtoročná	 turíčna	 púť	 bola	 ne-
zvyčajná.	Slávená	v	menšom	spoločen-
stve	 a	 v	 domácich	 cirkvách.	 Začala	 sa	
slávnostnou	 vigíliou	 v	 sobotu	 podvečer	
30.	mája,	 ktorú	 celebroval	 páter	Ondrej	
Kentoš	OSPPE,	rektor	baziliky.	Vyvrcho-
lením	bola	nedeľná	svätá	omša.	

	 Páter	Ondrej	 vo	svojej	nedeľnej	homílii,	
okrem	 iného,	 zdôraznil	 dôležitosť	 spoločné-
ho	slávenia	svätých	omší.	Viac	si	 to	možno	
uvedomujeme	 po	 nedávnom	 zákaze	 sláve-
nia	verejných	svätých	omší.	
	 Vo	Svätom	Písme	v	skutkoch	apoštolov	
sa	dočítame:	„Všetci	boli	vedno	na	tom	istom	
mieste.“	 Dnes	 to	 poukazuje	 na	 dôležitosť	
slávenia	Eucharistie	v	živote	Cirkvi.	V	Cirkvi	
sa	 na	 Eucharistii	 zhromažďujú	 ľudia,	 ktorí	
sú	pokrstení,	majú	 toho	 istého	Boha	a	cieľ,	

ktorým	je	Božie	kráľovstvo.	A	keď	sme	spolu	
na	tom	istom	mieste,	vtedy	Duch	Svätý	neu-
veriteľným	spôsobom	pôsobí	na	naše	životy.	
Preto	je	dôležité	stretávať	sa	v	spoločenstve	
na	svätej	omši.
	 Zoslaním	Ducha	Svätého	sa	pre	nás	Je-
žiš	Kristus	stáva	prameňom	živej	vody.	Všet-
ky	dary	a	talenty,	ktoré	máme	ako	ľudia,	roz-
víjame	pomocou	darov	Ducha	Svätého.	Aby	
všetko,	čo	robíme,	prinieslo	úrodu,	aby	sme	
mohli	byť	živými	ľuďmi,	potrebujeme	vanutie	
Ducha	 Svätého.	 Prosíme	 Ducha	 Svätého	
práve	o	to,	aby	sme	vo	svojom	živote	mohli	
priniesť	úrodu,	aby	sme	sa	stali	živými	uče-
níkmi	nasledujúcimi	svoje	kresťanské	povo-
lanie.	Boh	nám	dáva	náš	život,	dáva	nám	ho	
ako	dar.	Chce,	aby	bol	požehnaný,	aby	sme	
v	ňom	dobre	žili,	a	aby	sme	sa	z	neho	rado-
vali.	Toto	všetko	sa	spĺňa	v	Duchu	Svätom,	
ktorého sme dostali. 
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	 V	úvode	homílie	citoval	sv.	Ján	Pavol	II.	
slová	našej	mariánskej	piesne:	

 „Ty si mať dobrotivá, patrónka ľútosti-
vá, oroduj vždy za náš národ u svojho Syna. 
Takto spievajú pútnici, keď prichádzajú do 
Šaštína z celého Slovenska a pozdravujú 
Božiu Matku, svoju patrónku. Podobne ju 
pozdravujú aj poľskí pútnici v Čenstochovej: 
Ty si veľká sláva nášho národa.

 Drahí bratia a sestry, tu v Šaštíne je 
národná svätyňa Slovenska. Dnes do tejto 
baziliky prichádza pápež ako pútnik hneď 
na začiatku svojej apoštolskej cesty. Táto 
svätyňa si pamätá veľa pokolení pútnikov, 
ktorí sem prichádzali zo všetkých končín va-
šej krajiny a uchováva spomienku na všet-
ko, čo úzko súvisí s ich životom: na radosť, 
na smútok a utrpenie, ktoré nechýbali vo 
vašich dejinách, ako nechýbajú v živote ni-
jakého človeka a nijakého národa na zemi. 
Je dobré, keď má človek niekoho, s kým sa 
môže rozdeliť o radosti a žiale. Je dobré, 
keď máte vo svojej veľkej slovenskej 

Svätý Ján Pavol II. v Šaštíne pri nohách Sedembolestnej

	 1.	 júla	 oslávime	25.	 výročie	 histo-
rickej	návštevy	sv.	Jána	Pavla	II.	v	Šaš-	
tíne.	 Bolo	 to	 v	 roku	 1995	 počas	 jeho	
druhej	apoštolskej	cesty	na	Slovensku.	
Prinášame	 Vám	 niektoré	 state	 z	 jeho	
vrúcnej	 homílie	 počas	 slávenia	 svätej	
omše	 pre	 vyše	 štyristotisíc	 pútnikov,	
ktorí	 prišli	 na	 šaštínske	polia	 k	nohám	
Sedembolestnej.	

rodine Matku, ktorej možno dôverovať 
a zveriť jej všetky bolesti a nádeje.

 Je prozreteľnostné, že práve toto 
je mariánska svätyňa vášho národa, 
chrám, do ktorého putuje celé Sloven-
sko. Vaši predkovia tu hľadali posilu v ži-
votných ťažkostiach. Hľadali tu posilu v ča-
soch poznačených utrpením. Šaštínsku 
svätyňu môžeme vo svetle dnešnej liturgie 
pripodobniť k jeruzalemskému večeradlu.“ 
Na inom mieste homílie sv. otec pokračuje 
v tejto myšlienke: Panna Mária nás tu pri-
jíma do toho istého spoločenstva modlitby, 
ktoré spolu s ňou vytvorili apoštoli v jeruza-

Svätý otec  sa modlí k Sedembolestnej
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lemskom večeradle a v tomto spoločenstve 
sa modlí s nami za obrátenie našich sŕdc.“...

 „Ako pastier celej Cirkvi chcel by som 
sa dnes v Šaštíne osobitne poďakovať Se-
dembolestnej Panne Márii za túto premenu 
ľudských sŕdc. ... Prosím ju, aby bdela nad 
celým duchovným životom Slovenska. 
Zvlášť jej odporúčam mladú generáciu, 
všetkých trpiacich a všetkých, čo hľadajú 
pravdu. Odporúčam jej celý váš národ, 
ktorý nedávno prekročil prah samostat-
nosti, po ktorej ste tak dlho túžili. Ako 
nezávislý národ môžete pri vstupe do šaš- 
tínskej mariánskej svätyne ešte s väčšou 
radosťou spievať: Ty si mať dobrotivá. Pa-
trónka ľútostivá, oroduj vždy za náš národ 

u svojho Syna.“ ... „Ona túži, aby ste ju 
prijali do svojho domu, do každého slo-
venského domu, do celého života vášho 
národa.“ 

	 Na	záver	homílie	zaznelo	z	úst	sväté-
ho	otca	pre	celé	Slovensko	vrelé	povzbu-
denie	 k	 dôvere	 a	 láske	 k	 našej	 patrónke	
Sedembolestnej	Panne	Márii	keď	povedal:	
„Dnešnou návštevou šaštínskej svätyne 
sa pápež chce osobitne poďakovať Božej 
Matke za tento rodinný domov, v ktorom sa 
môžu všetci obyvatelia Slovenska, všetci 
veriaci bez ohľadu na národnosť cítiť ako 
doma a zveriť sa láske Matky, ktorá ich tu 
stále čaká, aby ich vypočula, pochopila 
a posilnila.“

Korunovácia milostivej piety
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Z homílií prvých sobôt v mesiaci
	 Prinášame	 Vám	 úryvky	 z	 myšlie-
nok,	 ktoré	 zazneli	 v	 homíliách	 Fatim-
ských	sobôt	v	mesiacoch:	apríl,	máj,	jún.	
Vzhľadom	na	vtedajšiu	epidemiologickú	
situáciu	 boli	 okrem	 júnovej	 bez	prítom-
nosti	veriacich	avšak	v	duchovnom	spo-
jení	prostredníctvom	médií.	

každého	človeka,	spoločenstva,	národa	a	čo	
naopak	dôležité	nie	je.	Alebo	je	oveľa	menej	
dôležité	ako	sme	boli	doteraz	presvedčení.	
	 Júnová	 fatimská	 sobota	 bola	 radostná	
vďaka	opätovnej	prítomnosti	 veriacich	v	ba-
zilike.	 Hlavným	 celebrantom	 svätej	 omše	
bol	 otec	 arcibiskup	Stanislav	 Zvolenský.	 Vo	
svetle	 evanjelia,	 ktoré	 nám	 cirkev	 ponúkla	
otec	arcibiskup	upriamil	pozornosť	veriacich	
na	 krásny	 príklad	 priateľstva,	 duchovného	
otcovstva	 medzi	 apoštolom	 Pavlom	 a	 Ti-
motejom.	Sv.	Pavol	 ho	 povzbudzuje	 v	 čase	
jeho	 väznenia,	 aby	 sa	nebál	 utrpenia,	 ktoré	
ho	čaká,	s	láskou	ho	poučuje	a	vystíha	pred	
nebezpečenstvami,	 uisťuje	ho,	 že	sa	zaňho	
modlí.	Rodičia	 i	 starí	 rodičia	 by	 sa	mali	 ne-
chať	inšpirovať	takýmto	láskyplným	vzťahom:	
povzbudzovať,	 vystríhať	 pred	 nebezpečím,	
uisťovať	o		modlitbách	svoje	deti,	vnúčatá.	

	 Homília	 prvej	 soboty	 v	mesiaci	 apríl	 sa	
niesla	v	duchu	pôstneho	obdobia.	V	homílii	
sa	nám	prihovoril	Mons.	Viliam	Judák,	biskup	
nitrianskej	diecézy.	
	 Hneď	 v	 úvode	 príhovoru	 upriamil	 otec	
biskup	 pozornosť	 na	 prijímanie	 Božej	 vôle	
v	našich	 životoch	aj	 v	 spojitosti	 s	 neľahkou	
situáciou	 v	 ktorej	 sa	ocitla	 nielen	naša	 kra-
jina.	Aj	Panna	Mária	sa	definitívne	slobodne	
rozhodla	 svojim	úprimným	fiat.	 Je	 to	 jej	 ra-
dostné	a	oduševnené	áno.	
	 Hlavným	 celebrantom	 a	 kazateľom	 na	
svätej	omši	prvej	soboty	v	mariánskom	me-
siaci	-	máj	bol	Mons.	František	Rábek	biskup,	
ordinár	Ordinariátu	ozbrojených	síl	a	ozbro-
jených	zborov	Slovenskej	republiky.	
	 V		duchu	úvahy	„Takže	premýšľajme“	od	
autora	spisovateľa	Antona	Hykischa	veriacim	
hneď	 v	 úvode	 homílie	 otec	 biskup	 ponúkol	
zamyslenie	 sa	 nad	 dôležitými	 otázkami,	
ktoré	by	sme	si	mali	klásť. „Premýšľajme, či 
sa svet vráti do stavu pred karanténou a či 
je vôbec múdre, aby sa všetko vrátilo do 
stavu spred mesiacov. A čo, ak prežívame 
čas upozornenia, výzvy, zabudnutý signál-
ny zvonec. Pripomenutie, že sme len ľudia, 
nie všemocní bohovia.“ Podobné	otázky	nás	
vedú	 k	 zamysleniu,	 čo	 je	 dôležité	 v	 živote	

Páter Martin víta otca arcibiskupa
Stanislava Zvolenského
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	 Stavať?	To	bola	fatálna	otázka	ot-
cov	 pavlínov,	 ktorou	 sa	 začali	 zaobe-
rať.	Nakoniec	sa	pátri	pavlíni	rozhodli	
stavať.	Neboli	 v	 tomto	 rozhodnutí	ur-
čite	 sami,	 Panna	Mária,	 ktorej	 sa	 títo	
oddaní	mariánski	ctitelia	utiekali,	pod-
porila	ich	dielo.

	 Na	stavbu	však	treba	mať	stavebný	po-
zemok.	 Posledný	 vlastník	 šaštínského	 pan-
stva	z	rodu	Coborovcov,	Jozef	Cobor	daroval	
pavlínom	pozemok	s	rozlohou	45	x	45	m	na	
vybudovanie	 kláštora	 a	 pozemok	 na	 kostol	
s	 rozlohou,	akú	bude	 treba.	Cisár	Karol	VI.,	
otec	Márie	Terézie,	ktorá	začala	panovať	až	
v	roku	1740,	dal	pavlínom	povolenie	postaviť	
si	v	Šaštíne	kláštor.	Pod	vedením	pavlína-ar-
chitekta	Matúša	Vépyho	si	pátri	postavili	pro-
vizórne	bývanie:	niekoľko	izieb	a	jedáleň	a	až	
neskôr	začali	stavať	kláštor.	
	 Od	 roku	 1733	 sa	 v	 Šaštíne	 usídlila	 re-
hoľa	pavlínov	na	čele	s	predstaveným	–	prio-
rom.	Prvým	sa	stal	páter	František	Rosa,	kto-
rý	mal	najväčšie	zásluhy	na	tom,	že	vtedajší	
arcibiskup	 Imrich	 Esterházi	 zveril	 šaštínsku	
pietu	 a	 pútnické	 miesto	 pavlínom.	 V	 roku	

1735	sa	začal	pripravovať	materiál	na	stavbu	
chrámu.	Staviteľa	 chrámu	šaštínskym	pavlí-
nom	 odporúčal	 viedenský	 kardinál	 Žigmund	
Kolonič,	 protektor	pavlínskeho	 rádu.	Stal	 sa	
ním	Ján	Damiani,	staviteľ	na	cisárskom	dvo-
re	 vo	 Viedni.	 Damiani	 už	 predtým	 postavil	
krásny	chrám	vo	Veľkých	Levároch,	ktorý	sto-
jí	dodnes	(kostol	Mena	Panny	Márie).	Stavať	
chrám	v	Šaštíne	prijal.	
	 A	tak	sa	v	lete	roku	1736	začali	stavebné	
práce.	Damiani	prišiel	do	Šaštína	3.	júna	spo-
lu	s	 levárskými	murármi	a	 tesármi,	aby	pre-																																																																																											
skúmali	 terén.	Terén	bol	 pieskovitý	a	moča-
ristý.	 Podľa	 Dmianiho	mienky	 ho	 však	 bolo	
možné	 upraviť	 tak,	 aby	 uniesol	 chrám	 aj	
s	 dvomi	 vežami.	 Trinásteho	 júla	 podľa	 Da-	
mianiho	 plánov	 začali	 vymeriavať	 a	 kopať	
základy.
	 Na	 druhý	 deň,	 teda	 14.	 júla,	 prišiel	 do	
Šaštína	 ostrihomský	 arcibiskup	 Imrich	 Es-
terházi.	 O	 piatej	 popoludní	 šiel	 v	 sprievode	
z	 trojhrannej	kaplnky	na	stavebný	pozemok.	
Na	pozemku	osadil	veľký	drevený	kríž	a	po-
žehnal	ho.	O	deň	neskôr	15.	 júla	arcibiskup	
požehnal	a	položil	základný	kameň	chrámu.	
Do	kameňa	zabudovali	schránku	a	relikviami	
svätých	mučeníkov	Marciala	a	Urbana,	ako	aj	
pápeža	Inocenta	XI.	Vložili	do	nej	 i	voskové	
mince	vtedajšieho	pápeža	Klementa	XII.	A	la-
tinskú	listinu	s	týmto	textom: „Ostrihomskému 
arcibiskupovi Imrichovi Esterházimu, ktorý 
položil tento kameň a je veľkým ctiteľom šaš- 
tínskej Panny Márie, želajú a vyprosujú od 
Boha a od Panny Márie šaštínskej zdravie, 
prosperitu, život a slávu otcovia pavlíni a cti-
telia šaštínskej Panny Márie.“

(pokračovanie v budúcom čísle, zdroj: Ernest Macák: 
Naša Sedembolestná Matka, rok vydania 2004)Povodný vzhľad baziliky



JEDNORAZOVO

PUTUJTE	DOMOV
K	MATKE	2020

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

Pravidelná	modlitba
je	tiež	veľmi	dôležitá.

Bazilika	Sedembolestnej
Panny	Márie,	Šaštín-Stráže

Naše	web	stránky:	www.bazilika.sk
a	www.facebook.com/BazilikaSedembolestnej
Internetové	vysielanie:	na	kanáli	YouTube	s	názvom	Štúdio	7bolestná

SEPTEMBER
15.-16.9.	-	Slávnosť
Sedembolestnej	Panny	
Márie

OKTÓBER
3.10.	-	Púť	ružencových	
bratstiev
10.10. -Púť	za	svetlom	
radosti
17.10.	-	Púť	abstinentov
25.10	-	Púť	za	kňazov

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?

Nepredajné!	
Neprešlo	jazykovou	úpravou.

CHLAPSKÉ VEČERY
Vždy	tretí	piatok	v	mesiaci	
(okrem	letných	prázdnin),	
určené	pre	mužov.	
Začiatok	 o	 19.30	 hod.	 –	
svätá	 omša,	 ďalej	 podľa	
pripraveného	programu.

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

PRVÁ SOBOTA 
V MESIACI
Svätá	omša	sa	začína	
o	16.00	hod.	modlitbou	
posvätného	ruženca.	
Rozpis	prvých	sobôt	
v	roku:	4.7.,	1.8.,	5.9.,	
3.10.,	7.11.,	5.12


