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Milí priatelia,
zažili sme prekrásny Rok Sedembolest-
nej Panny Márie, ktorý bol darom Ducha 
Svätého pre našu slovenskú vlasť a celú 
Cirkev. Do Šaštína priputovalo do 250 
tisíc ľudí, aby sa posilnili vo viere, zverili 
svoje rodiny, seba samých Nebeskej 
Mame. Veľké množstvo veriacich, ktorí 
prišli,  sa aj dobre vyspovedali. Bolo aj 
veľmi veľa práce, ale s Božou pomocou a 
vďaka ochote a práci mnohých dobro-
voľníkov, sme to zvládli. 
Bazilika Sedembolestnej Panny Márie sa 
stala darom pre naše rodiny. „Desiatky 
tisíc manželov idú do mariánskej sväty-
ne v Šaštíne, na Slovensku, aby si žiadali 
pomoc od Panny Márie v ich manžel-
ských problémoch“ (Kardinál Erdo, 
synoda o rodine v Ríme, 10/2014). To, čo 
si osobne odnášam ako najsilnejší 
zážitok tohto roku, je skúsenosť, že 
zázraky existujú aj dnes. Nie také, ktoré 

sa podobajú ohňostrojom na nočnej 
oblohe, ktoré vybuchnú, narobia veľa 
rachotu, svetla, ale po chvíľke zhasnú a 
neostane po nich žiadnej stopy. Ale také 
zázraky, ktoré sa udejú v hĺbke srdca a 
prinesú Boží pokoj, ktorý nik nevezme a 
ostane navždy. Sú to také zázraky, pri 
ktorých sa uzdraví najmä ľudská duša.
Ďakujeme vám veľmi pekne za vaše 
modlitby, obety a dary pre Baziliku 
Sedembolestnej. Bez vás by sme veľa 
dobrých vecí nevládali urobiť. Od 1. 
januára 2015 každú nedeľu o 10,30 
obetujeme svätú omšu za vás, našich 
drahých dobrodincov. Prijmite našu 
srdečnú vďaku.
Prajem vám i vašim najdrahším požeh-
nané sviatky Narodenia Pána Ježiša 
Krista, aby vám zachutilo nebo už tu na 
zemi a potom vo večnosti.

BUDE / 8 Pozývame Vás putovať k Mame

JANUÁR: 

FEBRUÁR:

MAREC:

APRÍL:

MÁJ: 

  3. 1. Fatimská sobota 14:30 hod.
  9. 1. Otvorené stretnutie MZK po sv. omši o 18:00 hod.

  7. 2. Fatimská sobota 14:30 hod.
13. - 15. 2. Púť zaľúbených

  7. 3.  Fatimská sobota 14:30 hod.
13. 3. Otvorené stretnutie MZK po sv. omši o 18:00 hod.

10. 4.  Otvorené stretnutie MZK po sv. omši o 18:00 hod.
25. 4. - 27. 4. Celoslovenské večeradlo MKH

  2. 5.  Fatimská sobota16:00 hod.
  8. 5.  Otvorené stretnutie MZK po sv. omši o 18:00 hod
  9. 5.  Púť miništrantov
10. 5.  Púť mamičiek v požehnanom stave
16. 5.  Púť hasičov
23. 5.  Agapé - večer pre mladých 
24. 5.  Turíčna púť
25. 5.  Turíčny pondelok
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Ďakujeme Vám!

 „Len s modlitbou môžete splniť
úlohy našej služby a odpovedať
na nádeje zajtrajška.“ 
                           Svätý Ján Pavol II.

za vyslyšanie v rodinných trápeniach. Veľa 
rodín je dnes v menších alebo väčších 
problémoch a mnoho rodín sa rozpadá. 
Potrebujú našu podporu a naše modlitby. 

Don Peter, čo pre Vás osobne znamená 
spoločenstvo? 
Spoločenstvo je pre mňa motiváciou pre 
rast vo svätosti. Vo formácii nás učili,            
že najväčším darom pre našich adresátov 
by mala byť moja osobná svätosť. Snažíme 
sa budovať vzťahy podľa vzoru prvých 
kresťanov, ktorí boli jedno srdce a jedna 
duša. Tak ako oni aj my sa schádzame          
na modlitbách a bratskom spoločenstve. 
Odtiaľ odchádzame posilnení a povzbude-
ní prinášať Božiu lásku našim bratom a 
sestrám. 
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Premodliť sa dá cez všetko!
 don Ernest Macák

Dňa 18.10. sa v Bazilike konala prvý krát 
púť včelárov. Slávnostnú sv. omšu cele- 
broval vdp. dekan Hrtús. Svojou návšte-
vou nás poctili aj pútnici z partnerskej 
organizácie z Južnej Moravy. Konkrétne   
z obce Bystřice pod Hostýnem a ďalších.

V októbri  putovali do Národnej Svätyne 
viaceré zahraničné skupiny z Maďarska  
a Chorvátska, ktoré  svojim spevom 
prispeli k sláveniu liturgie a po svätej 
omši predstavili folklór svojho regiónu 
krátkym programom pred Bazilikou.          
V mesiaci október sa konala ešte púť       
za kňazov. V novembri sa konala púť 
abstinentov, niekoľkých škôl a farností.
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Národná púť
V pondelok 15.9.2014 na sviatok Sedem-
bolestnej Panny Márie sa konala v Šaští-
ne tradičná Národná púť k Sedembolest-
nej, ktorá mala  vo vyhlásenom roku 
Sedembolestnej Panny Márie výnimočný 
charakter. Do Šaštína putovalo vyše         
50 tisíc pútnikov z celého Slovenska. 
Pestrý program odštartovali už v sobotu 
mladí Bratislavskej arcidiecézy, ktorí 
putovali   z Marianky až do Šaštína spolu 
s o. biskupom Jozefom Haľkom pešo. 

Púť včelárov

Sobota večer patrila mládežníckemu programu Cliptime v réžii  Komisie pre mládež 
Bratislavskej arcidiecézy a nedeľa večer celoslovenskému mládežníckemu programu 
7bolestná, ktorý pripravila Rada pre mládež KBS. Slávnostnú sv. omšu celebroval J.Em 
otec kardinál Jozef Tomko. V homílii vyzdvihol dôležitosť zdravej rodiny a vyzval veria-
cich k ochrane jej záujmov. Vyvrcholením celej slávnosti (roku Sedembolestnej) bolo 
zasvätenie Slovenska Sedembolestnej Panne Márii. 

Púte v októbri a novembri  

foto: 
Ľudmila Machová

Prestavujeme: Modlitbové spoločenstvo
 pri Bazilike Sedembolestnej Panny Márie

Spoločenstvo predstavujú členovia
spoločenstva a duchovný  vodca spoločenstva  don Peter Barina

Ako a kedy vzniklo vaše spoločenstvo?  
Naše spoločenstvo vzniklo z túžby modliť 
sa, stretávať sa a zdieľať, odovzdávať  naše 
radosti a starosti Nebeskej Matke. S touto 
myšlienkou sme oslovili don Petra a tak 
sme sa začali spolu modliť. Na začiatku 
malo naše spoločenstvo troch členov.  Dnes 
nás je do päťdesiat. Koncom novembra 
sme oslávili okrúhle piate výročie. 

Kto sú členovia a ako často sa stretáva-
te?
Stretávame sa každý utorok po večernej 
svätej omši. Členovia nášho spoločenstva 
sú zo Šaštína a z bližšieho okolia.

Za čo sa modlíte? 
Úmysly sú rôzne. Modlíme sa na úmysel             
sv. otca Františka a Cirkvi, modlíme sa        
na  úmysly  ľudí  z celého  Slovenská,  ktorí 
nás  poprosia  o modlitbu, buď  osobne 

alebo cez web stránku Baziliky, tiež sa 
modlíme  za  Saleziánov  Don Bosca a dielo 
ktoré tvoria, modlíme sa za potreby spolo-
čenstva a jeho členov a samozrejme, každý 
z nás vkladá do modlitieb svoje vlastné 
úmysly.

Čo podľa Vás potrebuje v súčasnosti  
najviac naše modlitby?  
Rodina. Svetom tak veľmi zraniteľná, 
krehká a predsa sviatostne tak silná.              
Tu v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie 
v Šaštíne to vnímame o to silnejšie, že prvý 
zázrak, ktorého 450. výročie sme si aj tento 
rok pripomínali, sa udial práve v rodine.  
Sochu Panny Márie Sedembolestnej dala 
totiž  zhotoviť Angelika Bakičová, manžel-
ka grófa Imricha Czobora z vďačnosti          



Preblahoslavená Panna Mária, prichádza-
me k tebe, našej Sedembolestnej Matke.     
Tu v Národnej Mariánskej svätyni v Šaštíne 
si pripomíname chvíľu, keď si stála pod 
krížom svojho Syna Ježiša Krista. V duchu 
počúvame jeho slová, ktoré nám povedal      
o tebe: „Hľa tvoja Matka! Hľa, vaša Matka!“ 
Spolu s apoštolom Jánom sme ťa prijali a 
stále prijímame s veľkou dôverou a náde- 
jou ako našu Matku. Sme ochotní počúvať a 
poslúchať tvoje slová ako na svadbe v Káne 
Galilejskej, kde si nás pozvala urobiť 
všetko, čo nám tvoj Syn Ježiš Kristus povie.  
Chceme plniť jeho vôľu, podľa tvojho 
vzoru. Lebo ty, Sedembolestná, si prijala 
plnosť bolestí  v oddanosti do jeho vôle.      
Ty nás učíš, že bolesti prežívané tu na zemi 
v plnosti lásky sú cestou k plnosti slávy         
v nebi. 
Preto my, pozemskí pútnici a mnohokrát 
neverní hriešnici, si znovu obnovujeme a 
potvrdzujeme naše krstné sľuby. Odprosu-
jeme tvojho Syna za odmietanie Božieho 
plánu pseudokultúrou smrti, za odmieta-
nie Božej zvrchovanosti nad počatým živo- 

Na plenárnom zasadnutí Konferencie bis- 
kupov Slovenska 24.10.2013  vo Vranove    
u Brna sa rozhodlo, že rok 2014 bude          
na Slovensku Rokom Sedembolestnej 
Panny Márie. V tomto jubilejnom roku sme 
si pripomínali viaceré  míľniky. Pripomína-
li sme si 450. výročie od prvého zázraku    
na príhovor Panny Márie, 50. výročie 
potvrdenia Sedembolestnej Panny Márie 
za Patrónku Slovenska pápežom Pavlom 
VI, ktorý zároveň vyhlásil chrám za Bazili-
ku Minor. 
Začali sme s prípravami. Nie len s materiál-
nymi ale hlavne duchovnými. Naším 
cieľom bolo, aby pútnici, ktorí Baziliku 
navštívia odchádzali s pocitom prijatia. 
Veľmi sme si priali, aby sa tu ľudia cítili ako 
doma, ako doma pri svojej nebeskej Mame. 
Na rozdiel od predchádzajúcich rokov sme 
„pútnickú sezónu“ začali oveľa skôr, už vo 
februári. Doteraz sa tu vystriedalo okolo 
250 tisíc pútnikov, rozdalo sa niekoľko sto 
tisíc sv. prijímaní a prijalo sa nespočetne 
veľa sviatosti zmierenia. 

Ako sme prežívali rok Sedembolestnej 

Obrátenia a zázraky na príhovor našej 
Sedembolestnej Matky sa dejú aj dnes.  
Uzdravenia tela i duše, vzťahov, zázračné 
počatia bábätiek a mnoho iných.  
Vyvrcholením celého roka bola slávnosť 
na sviatok Sedembolestnej Panny Márie a 
zverenie Slovenska Sedembolestnej Panne 
Márii. 
Viera, svedectvá pútnikov a prejavy  úcty    
k Matke Božej povzbudilo aj miestnych 
ľudí. Mnohí si uvedomili poklad ktorý tu 
máme, a ktorý berieme často  ako samoz- 
rejmosť. Preto chceme aj touto cestou 
poďakovať všetkým Vám, ktorí ste putovali 
do Šaštína, ale aj chorým a tým, ktorí               
z rôznych dôvodov nemohli prísť, no 
sprevádzali pútnikov svojimi modlitbami a 
obetami. Vďaka za prejav živej viery a           
za spoločenstvo. 
Ak sa chcete aj Vy podeliť s nami o Vašu 
osobnú skúsenosť so Sedembolestnou 
Matkou, alebo zážitkami z Vašej púte, 
napíšte nám na pute@bazilika.sk alebo      
na našu poštovú adresu.

Modlitba Zverenia sa Panne Mári

tom i životom vyhasínajúcim. Zriekame sa 
navždy zlého ducha a odovzdávame sa celí 
Ježišovi Kristovi, aby sme ho po všetky dni 
svojho života nasledovali nesúc svoj kríž 
vernejšie ako doposiaľ.
Matka Sedembolestná, volíme si ťa dnes     
za svoju Matku a Kráľovnú. Všetko, čím 
sme, čo máme a čo konáme, vkladáme do 
tvojich rúk a zverujeme pod tvoju ochranu.                
V úplnej poddanosti a láske sa skrze teba, 
Sedembolestná Matka, zasväcujeme Ježi- 
šovi Kristovi: seba osobne, svoje rodiny, 
spoločenstvá i celú spoločnosť– náš národ 
na všetkých úrovniach jeho jestvovania, 
jeho prítomnosť i budúcnosť. Prosíme ťa, 
veď nás cestou láskyplného prijímania  
každodenných ťažkostí, aby sme mali 
účasť na moci víťazného kríža tvojho 
božského Syna. On svojím zmŕtvychvsta-
ním ukazuje, že vernosť vôli nebeského 
Otca nás otvára pre jeho všemohúcu lásku, 
ktorá premáha zlo a utrpenie a vedie              
k víťazstvu lásky, života a radosti v časnosti 
i vo večnosti. Amen.
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myšlienkou sme oslovili don Petra a tak 
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MÁJ: 

  3. 1. Fatimská sobota 14:30 hod.
  9. 1. Otvorené stretnutie MZK po sv. omši o 18:00 hod.

  7. 2. Fatimská sobota 14:30 hod.
13. - 15. 2. Púť zaľúbených

  7. 3.  Fatimská sobota 14:30 hod.
13. 3. Otvorené stretnutie MZK po sv. omši o 18:00 hod.

10. 4.  Otvorené stretnutie MZK po sv. omši o 18:00 hod.
25. 4. - 27. 4. Celoslovenské večeradlo MKH

  2. 5.  Fatimská sobota16:00 hod.
  8. 5.  Otvorené stretnutie MZK po sv. omši o 18:00 hod
  9. 5.  Púť miništrantov
10. 5.  Púť mamičiek v požehnanom stave
16. 5.  Púť hasičov
23. 5.  Agapé - večer pre mladých 
24. 5.  Turíčna púť
25. 5.  Turíčny pondelok

Bulletín Bazilika Sedembolestnej vydáva
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Šaštín - Stráže,
Kláštorné námestie 1295, 908 41 Šaštín - Stráže
Číslo účtu: 2957403454/0200
Nepredajné! Neprešlo jazykovou úpravou.
Číslo 4/2014, Vianoce 2014. Kontakt: pute@bazilika.sk

Kompletný program nájdete na  www.bazilika.sk


