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Národná Bazilika Sedembolestnej P. 
Márie je najvhodnejším miestom pre 
modlitby sa za náš národ, ktorý je opäť 
ohrozený. V minulosti to boli ťažké  časy  
tatárskeho, tureckého, či iného útlaku. 
Náš národ však prežil a rozvíjal sa, lebo 
sa s dôverou utiekal k Panne Márii, 
ktorej blízkosť a pomoc zakúšal. Dnes sa 
na prvý pohľad sa zdá, že je to dobré, 
neumierame od hladu, nikto nás neutlá-
ča. Ale predsa, budúcnosť nášho národa 
je dnes ohrozená ako nikdy. Prečo? Stali 
sme sa súčasťou Európy, v ktorej sa žiaľ 
tradičné kresťanské hodnoty ako viera, 
morálka, manželstvo muža a ženy a 
rodina necenia a nepodporujú. Ba často 
sa priamo či nepriamo poškodzujú pre- 
sadzovaním protikresťanských a proti-
rodinných zákonov (rodová ideológia, 
LGBTI, radikálny feminizmus atď.). A to 
všetko pod rúškom demokracie, nedis-
kriminácie a slobody. Mnohí pritom 

nezvládajú slobodu, ktorú chápu ako 
možnosť robiť si čo chcem, bez ohľadu 
na Boží zákon. A tak v ich túžbach 
prevláda  snaha vlastniť, mať pohodlie, 
pôžitok, ale nie mať deti. A preto –                                    
priznajme si to úprimne – vymierame. 
Koľko generácií ešte ako národ obstojí-
me, aby nás iní „neprevalcovali“? 
Chceme to? Ak nie, naprávajme to, 
konajme pokánie. Začnime opravdivou 
modlitbou a utiekaním sa k Panne Márii 
Sedembolestnej, našej národnej Patrón-
ke. Iste nás vyslyší ako vždy v minulosti. 
Adventné a vianočné obdobie sú nielen 
sviatkami Božieho vtelenia, ale aj 
rodiny. Keď sa obnoví rodina, obnoví sa 
a zachráni existencia národa. Práve 
teraz je tá doba, ktorú mal na mysli 
pápež sv. Ján Pavol II., keď o nás 
povedal, že „ako Slováci máme osobitné 
poslanie v Európe pri záchrane jej 
kresťanského charakteru“.

PRÍHOVOR

don
Emil Šafár

SDB



Ďakujeme Vám!

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

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

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

ZAREGISTROVAŤ sa môžete:
Telefonicky: 0903 160 904
(Prac. dni 9.00 - 12.00)
Cez internetový formulár:
bazilika.sk/podportenas/priatelia 

alebo nám napíšte
a pošleme Vám šeky.

Váš príspevok môžete
zaslať na naše číslo účtu:
IBAN -SK3802000000002957403454 (EUR)

Pravidelná modlitba 
je tiež veľmi dôležitá

Ponúknite svoju pomoc
počas celého roka
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JEDNORAZOVO PRAVIDELNE

Národná svätyňa

1. MODLITBOU 1. MODLITBOU

3. PRÍSPEVKOM

2. DOBROVOĽNÍCKOU
POMOCOU

2. DOBROVOĽNÍCKOU
POMOCOU

3. PRIHLÁSTE SA
MEDZI PRIATEĽOV
NÁRODNEJ SVÄTYNE

CHCETE PODPORIŤ NÁRODNÚ SVÄTYŇU?

- bulletín Národnej Svätyne domov do schránky
- informácie a novinky na e-mail
- vždy v nedeľu o 10:30 svätá omša obetovaná za dobrodincov

VÝHODY PRIATEĽOV NÁRODNEJ SVÄTYNE:
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3.9.2016 sa v Šaštíne konala dožinková 
slávnosť, už tradične spojená s Fatimskou 
sobotou. Hlavným celebrantom sv. omše 
bol bratislavský arcibiskup Mons. Stani-
slav Zvolenský. Sv. omšou a pobožnosťou 
ďakovali zúčastnení veriaci za úrodu z 
polí a záhrad. Deti a mladí priniesli 
nádherné obetné dary, výsledky prác 
šikovných rúk ich rodičov a starých 
rodičov. Tieto dožinkové obetné dary sú 
na bočnom oltári baziliky vystavené pre 
širokú verejnosť.

15. septembra 2016 privítala bazilika 
tisíce veriacich rozličných vekových sku- 
pín z celého Slovenska pri príležitosti 
sviatku Patrónky Slovenska. Program púte 
vyvrcholil slávnostnou svätou omšou s 
hlavným kazateľom košickým arcibis-
kupom metropolitom Mons. Bernardom 
Boberom, za koncelebrovania takmer 
dvadsiatky biskupov a stovky kňazov.  
V tento deň navštívilo Šaštín viac ako 35 
tisíc pútnikov. Štyridsať spovedníkov za- 
bezpečovalo nepretržitú možnosť sviatos-
ti zmierenia a viac ako 150 dobrovoľníkov 
sa staralo o organizačné a technické 
zabezpečenie akcie. Oslava Sedembolest-
nej pokračovala púťou seniorov a chorých, 
ktorej sa celkovo zúčastnilo viac ako 4500 
pútnikov. Slávnostnú sv. omšu celebroval 
bratislavský arcibiskup metropolita Mons. 
Stanislav Zvolenský.  Do konceptu národ-
nej púte sa zapojili i mladí. 130 z nich 
putovalo z Marianky do Šaštína, kde sa         
k nim pripojili ďalší účastníci mládežníc-

Dožinková slávnosť
  

Národná púť

keho programu s názvom Otvorené srdce  
v réžii Cliptime. Vyše 350 mladých sa 
stretlo s kapelami a zúčastnilo prednášok                         
a workshopov opäť podporených sv. om- 
šami a sviatostným servisom. Správa 
baziliky vyjadruje organizátorovi, dobro-
voľníkom i všetkým zúčastneným pútni-
kom a ďalším zainteresovaným stranám 
úprimné poďakovanie za pokojný a zdarný 
priebeh tohto ročníka.
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Púť za kňazov
8. októbra 2016 sa v Šaštíne konal ďalší 
ročník púte za kňazov. Svätú omšu 
celebroval o. biskup František Rábek.      
Do programu púte sa hodnotnými pred-
náškami zapojili i hovorca Konferencie 
biskupov Slovenska Martin Kramara a 
Antonín Randa, známy český teológ a 
publicista. Krížovou cestou spre- vádzali 
veriacich Milosrdné sestry svätého kríža 
a k hudobnej časti púte svojimi nádherný-
mi chválami prispela skupina MZK band.

13. októbra 2016 vo večerných hodinách 
zomrel vzácny slovenský salezián, bývalý 
provinciál don Ernest Macák. Zo svojich 
96 rokov života bol 80 rokov rehoľníkom, 
z toho 70 v kňazstve. Svoj posledný rok 
prežil v opatere rehoľných sestier v obci 
Cerová, kde mu bol priateľom a spoloční-
kom i salezián Aurel Menke.
Don Ernest Macák bol výraznou postavou 
saleziánskej rehole na Slovensku. Po ne- 
ľahkej ceste k povolaniu a komplikova-
ných štú- diách nasledovali pohnuté roky 
kňazskej a pedagogickej činnosti v utajení, 
ktorú vystriedalo prenasledovanie, zatýka-
nie a týranie v prostredí viacerých ústa- 
vov. Obdobie 1968 - 1990 prežil v Talian-
sku a Švajčiarsku, kde sa venoval mladým, 
vyučoval, viedol mládežnícke spoločnosti 
a podporoval kresťanské médiá. Po náv- 
rate na Slovensko sa od roku 1993 stal 
provinciálom saleziánov na Slovensku. 
Popri svojich rehoľných a pedagogických 

záväzkoch sa vo veľkej miere venoval 
literárnej činnosti, čoho výsledkom je  
viac než desiatka publikácií. 
Pohreb sa konal 21. októbra 2016 v Šaští-
ne. Po svätej omši v Bazilike Sedembo-
lestnej Panny Márie sa smútiace zhro- 
maždenie presunulo na miestny cintorín, 
kde don Macáka pochoval bratislavský 
arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

Rozlúčka s Ernestom Macákom SDB



Prímestský tábor

pripojenia, no s výsledkom sme spokojní.       
S minimálnym personálom a robotickými 
kamerami sme schopní odvysielať živé 
prenosy z pútí cez internet do celého sveta. 
Je potešujúce vidieť pozitívne ohlasy našich 
rodákov žijúcich v zahraničí. 
Prízemie kláštora slúži pútnikom pri rôz- 
nych príležitostiach. Už pred pár rokmi 
pribudol automat na kávu a nápoje. 
Zrekonštruovali a vybavili sa zariadením 
miestnosti na prízemí – pamätná izba Jána 
Pavla II. a susedná izba č. 24 (podlahy, 
maľovanie, nábytok), ktoré slúžia pre 
farskú katechézu ako aj pri pútiach ako 
miestnosti pre biskupov. V roku 2014 došlo 
ku kompletnej rekonštrukcii toaliet a 
zrenovovanie spoločenskej sály (maľova-
nie, brúsenie podlahy, stoličky). Postupne 
sa prerobili skladové priestory na prízemí 
a priestory, ktoré tvoria zázemie pre 
spoločenskú sálu.
Na priečelí baziliky trocha stranou sa 
nachádza farské pastoračné centrum – 
oratórium. Tak ako všetko v areáli kláštora 
sa používa aj pre pútnikov. V posledných 
rokoch sme tam zrealizovali vybudovanie 
komína, kúpu kanadských kachieľ a izo- 
láciu podkrovia. Všetko pomohlo výrazne 
znížiť náklady na kúrenie. Pred tohtoroč-
nou národnou púťou prešli všetky vonkaj-
šie lavičky (34) kompletnou rekonštruk- 
ciou – drevo sme vymenili za trvácnejší 
odolný plast.
Veľa pozornosti sme venovali inštalácii 
vodomerov a elektromerov, rekonštruk-
cii kotlov a prerábke rozvodov kúrenia. 
V kotolni pribudli nove zásobníky na TUV, 
spínače čerpadiel.
Ubytovanie je dôležitým prvkom každého 
pútnického miesta. Dezin�ikovali sme 
vestibul na 3. poschodí a sanovali a 
zateplili podkrovie na celom bloku A. 
Izby na tomto bloku dostali novú maľov-
ku, plávajúcu podlahu a nové postele.      
K starostlivosti o pútnikov patrí i práčovňa, 

Keď sme pred pár rokmi prehodnotili naše 
poslanie v národnej svätyni, chceli sme 
zlepšiť nielen prijatie pútnikov, sprevádza-
nie pútnických skupín ale aj materiálne 
zabezpečenie, ktoré v konečnom dôsledku 
zlepšuje nielen dojem z putovania, ale moh- 
lo by pomôcť k jeho lepšiemu prežívaniu.
Pre skultúrnenie hlavnej púte na sviatok 
našej Sedembolestnej patrónky sme pripra-
vili viacero vylepšení. Pre zbor, ktorý do- 
prevádza hlavnú liturgiu sme postavili 
schodíkové pódium. Pred bazilikou pri- 
budla aj nová plošina pre bezbariérový 
prístup, ktorá umožňuje počas celého roka 
prístup vozíčkarov alebo ľudí, pre ktorých 
sú schody problémom. Počas pútí sme 
okrem hlavného oltára zastrešili aj zbor           
a pridali sme veľkoplošné obrazovky na 
priečelí a z bočnej strany baziliky. Kvôli 
zrýchleniu  a zlepšeniu služieb na toaletách 
sme počas národnej púte a pri väčších 
stavovských pútiach pridali prenosné 
toalety v poslednom roku i hydrotoalety.
V samotnej bazilike ste si dúfam všimli 
rekonštrukciu a výmenu podest v lavi- 
ciach. Pribudli aj nové háčiky a podušky 
na kľačanie. Každoročne sa snažíme aspoň 
nejakým spôsobom o opravu a menšiu 
opravu organa. Doplnili sme rôzne litur- 
gické a bohoslužobné veci do zariadenia 
sakristie a pribudli stĺpiky v bazilike               
a nádoba na svätenú vodu. Ozvučenie 
baziliky prešlo kompletnou výmenou a re- 
konštrukciou, pričom ide o nevyhnutný 
doplnok, ktorý sa osvedčil pri každoden-
nom používaní. Prebehla aj modernizácia 
ovládania zvonov vo vežiach a ich údržba.
To čo nie je vidieť a je ukryté v múroch sú 
rôzne elektrické rozvody a kabeláže, ich 
revízia a výmeny prebehli tak, že nenarušili 
chod pútnických aktivít. Bežný návštevník 
si nevšimne ani réžiu, ktorá slúži na preno-
sy pre televíziu a vysielanie prenosov cez 
internet. Tam sa urobili veľké investície do 
techniky, ale i kabeláže a internetového 

ČO JE NOVÉ V BAZILIKE 5

Zhodnotenie vykonaných prác a opráv.



roku. Nárast pútnikov sme nezaznamenali 
len pri organizovaných pútiach, ale aj pri 
nedeľných sv. omšiach. Narástol počet 
pútnických skupín z domovskej Bratislav-
skej diecézy (50 skupín), narástol počet 
medzinárodných pútí (43 skupín), aj 
počet peších pútnikov a cyklopútnikov 
(394 osôb). Príjemne sme boli prekvapení 
z nárastu pútnikov na národnej púti, ich 
počet bol viac ako 35 000. 
Celkovo hodnotíme tento milosrdný rok 
ako Bohom požehnaný, pre mnohých 
úprimných penitentov sa stal aj momen-
tom priameho stretnutia s Božou milos-
ťou. Pre nás, saleziánov kňazov, bolo 
veľmi povzbudzujúce vnímať túžbu po 
zmierení a Božom odpustení.
Svätú bránu milosrdenstva sme uzatvorili 
13. novembra pri svätej omši o 10:30 
ktorú celebroval provinciál saleziánov na 
Slovensku don Jozef Ižold.

Sv. Otec František vyhlásil Svätý rok milo- 
srdenstva, ktorý začal slávnosťou Nepo-
škvrneného počatia Panny Márie 8. de- 
cembra 2015 a zakončil ho 20. novembra 
2016. Bránu milosrdenstva otvoril otec 
arcibiskup Zvolenský. Čo to znamenalo 
pre nás v Bazilike? 
Počas celého roku milosrdenstva bola            
v prednej časti baziliky zažatá olejová 
lampa, ktorej neustále svetlo malo symbo-
lizovať nezhárajúce Božie milosrdenstvo, 
ktoré čaká, kým človek pochopí, že ho 
potrebuje. Na priečelí baziliky pribudlo 
označenie svätej brány milosrdenstva a 
dva veľké banery, ktoré už pri prvom 
pohľade navodzovali atmosféru tohto 
roka. Na stolíkoch v bazilike pribudli 
modlitby k milosrdnému roku. 
Okrem vonkajších a materiálnych príprav 
sme tušili že narastie počet pútnikov. 
Osobitnú pozornosť sme venovali spove-
daniu, pretože sviatosť zmierenia je pria- 
mym stretnutím s Božím milosrdenstvom. 
Počas každej sv. omše spovedal aspoň 
jeden kňaz, ale podľa potreby sme počet 
spovedajúcich zvyšovali, v nedeľu pri kaž- 
dej sv. omši spovedali aspoň traja kňazi.
Čo hovorí štatistika? Počet registrovaných 
pútí prekročil 200, čo znamenalo nárast        
o 60 pútnických skupín oproti minulému 

PÚTNICKÝ ROK MILOSRDENSTVA6

Zhodnotenie a štatistiky pútí

v ktorej prebehla oprava vnútorných 
omietok a vymaľovanie.
V parku pred bazilikou sme spílili krivý 
strom, zakúpili sme nový mini-traktor, 
opravili kosačky a rekonštrukciou prešiel 
aj detviansky kríž na nádvorí kláštora. 
Všetky tieto veci, ktoré sa nám za posled-
né roky spolu s našimi zamestnancami 
podarilo zrealizovať, sú len doplnkom, aj 
keď dôležitým, pri riadení a spravovaní 
pútnického miesta. Nemohli by sme ich 

zrealizovať bez vašej modlitbovej podpo-
ry a �inančných darov. Vnímame naozaj 
veľké Božie požehnanie všetkých prác          
v prospech pútnikov a pri rozvoji našej 
národnej svätyne.  Vám, všetkým naším 
podporovateľom, priateľom národnej 
svätyne, srdečne ďakujeme za všetko, 
lebo bez vás by sme nemohli urobiť nič        
z vyššie napísaného. Ešte raz veľká vďaka 
a nech Boh Otec na príhovor našej Sedem-
bolestnej mamy žehná vaše rodiny.



o detskom zbore, ich omšiach, ružencoch a pod.

SEDMOHLÁSOK

Ak sa zúčastníte nedeľnej sv. omše o 8:45, 
vypočujete si pekné pesničky a omšové 
spevy v podaní Sedmohlásku. Tento zbor 
oslávi už svoje štvrté výročie a bez 
určeného vekového obmedzenia spája 
deti zo Šaštína - Stráží a blízkeho okolia, 
ktoré chcú radosť zo života prejaviť 
veselým spevom. Za doprovodu gitary, 
basgitary a klávesov a v rytme kachonu 
deti úprimne vyjadrujú radosť zo života    
a prezentujú svoju vieru.
Podstatou zboru pritom nemusí byť pro- 
fesionálne bezchybný spevácky či hudob-
nícky výkon. Sedmohlások je predovšet-
kým spoločenstvom, kde deti prežívajú 
pekný čas vo farskom prostredí. Vytvore-
né spoločenstvo je potom živnou pôdou      
i pre rozšírenie agendy.

A tak môžete Sedmohlások vidieť i pri 
aktívnej účasti a organizácii jasličkových 
pobožností, krížovej cesty alebo modlitby 
sv. ruženca. Zbor hudobne a organizačne 
vedú Marcel Žák, Iveta Žáková a Bernade-
ta Vajčiová, ktorým patrí vďaka celej 
farskej rodiny. V tomto roku sa zúčastnili 
koncertu mládežníckych zborov v Gbe- 
loch, kde stretli videli deti z iných spevác-
kych zoskupení, vymenili si skúsenosti       
a vytvorili priateľstvá. Bez vydaného 
albumu či mediálnej publicity je Sed- 
mohlások príkladom utešeného detského 
zboru, ktorý v závere omše spontánne 
odmeníte potleskom. S väčšou odmenou 
však z baziliky odídete vy, pretože vo 
vašej tvári zostane odraz usmiatej 
detskej radosti.
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  4.2.  FATIMSKÁ SOBOTA
10.2.  MZK Modlitbové 

stretnutie za kňazov
17. - 19.2. Púť zaľúbených

3.12.  FATIMSKÁ SOBOTA
  18.12. / 10:30

Priamy prenos sv. omše  v TV LUX

  7.1.  FATIMSKÁ SOBOTA
31.1.  Sv. Ján Bosco - oslavy

DECEMBER JANUÁR

FEBRUÁR
4.3.  FATIMSKÁ SOBOTA
  

MAREC


