BAZILIKA
Sedembolestnej

Magazín Národnej svätyne v Šaštíne
Drahí priatelia Národnej svätyne!
Advent je výnimočným časom očakávania najväčšej zrodenej lásky. Ježiša – toho,
ktorý sa ukryl pod srdce Márie. Toho, ktorý
sa chce zrodiť v srdci každého z nás.
Ako však nájdeme ukrytého Ježiša? Ako
sa zmocníme toho, ktorého dnes ešte nevidíme? Najväčšiu šancu nájsť ho máme vtedy, keď sa vydáme za Máriou. Ženou, ktorá
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sa vo svojej pokore stala príbytkom vteleného Slova. Každý všedný deň adventného obdobia sme tu v Šaštíne mali možnosť
prísť k Márii a zapojiť sa do spevu liturgickej
antifóny „Rorate coeli“. Pripomínali sme si
tak slová proroka Izaiáša: „Roste, nebesia,
z výsosti, z oblakov nech prší spravodlivosť.
Nech sa otvorí zem a zrodí spásu; a spolu
s ňou nech rastie spravodlivosť.“ (Iz 45, 8)
pokračovanie na str. 2

U D I A L O S A V N Á R O D N E J S V ÄT Y N I
pokračovanie zo str. 1

Stále som to bral tak, že je to proroctvo,
ktoré sa týka iba Mesiáša, že mne to nemá
čo povedať. Našťastie ma už v prvých dňoch
adventu vyviedol z omylu list svätého biskupa a veľkého učiteľa Cirkvi Ambróza. Čítame
v ňom: „Kto zbiera vodu z vrchov a privádza
ju k sebe alebo ju čerpá z prameňov, bude
aj sám vydávať vodu ako mrak. Naplň teda
hĺbky svojej duše, aby tvoja pôda zvlhla
a bola zvlažená vlastnými prameňmi. [...]
A kto je naplnený, zavlažuje iných.“
Takýmto spôsobom sa od tichej Pánovej
Služobnice bez toho, aby vyriekla jediné slovko, dozvedáme niečo z Božieho plánu. Boh
hľadí na naše životy. Vidí ich v pravde, presne
také, aké sú. Vidí ich v celej tej biede, slabosti, krehkosti, občas až nemohúcnosti. A hoci
vidí ich pravdivý obraz, aj tak si zaumienil, že
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presne toto naše ľudské bytie očistí, posilní,
naplní milosťami, spraví nástrojom vo svojich
rukách a zachová na večný život.

Nech vás nadchádzajúce sviatky
Božieho narodenia upevnia vo viere,
že príchod Spasiteľa v ľudskom tele je
dôkazom pravdivosti každého slova
a prísľubu vychádzajúceho z Božích úst.
Nech stretnutie s tým, ktorého zvestovali
anjeli vo vás rozpáli túžbu stať sa mrakom pretekajúcim Božou milosťou. Nech
vás pohľad na najväčšiu zrodenú Lásku
povzbudí, aby ste čoraz častejšie a hojnejšie tú vašu, hoci nedokonalú, lásku
rozlievali na ľudí okolo vás.
páter Ondrej Kentoš OSPPE
rektor Národnej svätyne
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Púť ružencových bratstiev 5.10.2019
Dominikánske mariánske centrum
v Košiciach v spolupráci s miestnou
komunitou otcov pavlínov v Bazilike
Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne
organizovali už trinásty ročník Púte ružencových bratstiev.
Tohtoročná téma púte „Ježišovo zjavenie na svadbe v Káne“ bola jednak výzvou
z úst našej spoločnej Matky k poslušnosti
a k dôvere „urobte všetko, čo Vám povie“, ale
aj pozvaním, aby sme do každej činnosti, do
každej životnej situácie volali predovšetkým
Pána Ježiša. Aj prednáška, ktorá zaznela na
túto tému z úst fr. Rafaela Tresa OP z Dominikánskeho konventu v Košiciach, podrobnejšie ozrejmila toto vzácne odporúčanie.
Súčasťou celého duchovného programu
púte bola tiež modlitba Koruny Panny Márie,
obnova sľubov, zverenie ružencových bratstiev Ružencovej Panne Márii. Centrom púte

bola poludňajšia svätá omša s hlavným kazateľom Mons. Andrejom Imrichom, emeritným pomocným biskupom Spišskej diecézy.
V homílii otec biskup prítomným veriacim
okrem iného pripomenul pravý význam slova matka čerpajúc z toho najdokonalejšieho
vzoru, ktorým je Panna Mária. Slovami otca
biskupa: „Každá matka je uskutočňovateľkou
a učiteľkou tej najčistejšej lásky v tomto svete..., lebo materinské srdce má v sebe najmenej sebectva, je starostlivé, odpúšťajúce.
Materinský cit Panny Márie nebol upriamený len na Pána Ježiša, zasahoval a zasahuje širšie okolie. Toto vidíme aj na svadbe
v Káne Galilejskej.“ A nielen vtedy a nielen
tam. Každý má určite vlastné skúsenosti ako
Panna Mária, naša milujúca Matka neustále
zasahuje v našich životoch.
Na záver veriacich otec biskup povzbudil
k modlitbe posvätného ruženca najmä v rodinách, aby dokázala úspešne čeliť dnešnému
ohrozujúcemu svetu.

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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Púť za svetlom radosti 19.10.2019
V tretiu októbrovú sobotu sa uskutočnila v bazilike Púť za svetlom radosti,
ktorú organizovalo Spoločenstvo Nová
nádej v spolupráci s pavlínmi. Púť bola
určená pre rozvedených (manželov žijúcich v manželskej odluke).
Samotný názov púte nabáda pútnikov,
aby zanechali temnotu smútku a vydali sa
za svetlom radosti, aby mali pravú motiváciu
nastúpiť na túto cestu uzdravenia.
Medzi pozvanými hosťami boli aj otec
Matej Trizuliak z rehole misionárov saletínov, ktorý sa veľmi aktívne venuje práve
rozvedeným a otec Matej Kasan zo Spoločnosti Ježišovej (jezuiti), ktorý pôsobí v Centre pomoci pre rodinu v Trnave. Privítaní boli
tiež hostia z komunity Familie Solitude Myriam z Nemecka.
Duchovným vyvrcholením púte bola
svätá omša. V úvode homílie nám otec

PÚŤ ZA
SVETLOM
RADOSTI

19.10.2019

Matej Trizuliak pripomenul, že: „Máme špeciálny mesiac, vyznačený sv. Otcom: sme
pokrstení a poslaní.“ Otec Matej pokračuje,
keď sa s pútnikmi podelil o myšlienku, ktorá ako sám hovorí, „je môjmu srdcu blízka“
a síce slová Benedikta XVI.: „Krstom sa každé dieťa prijíma do kruhu priateľov, ktorí ho
nikdy v živote ani v smrti neopustia. Tento
kruh priateľov, táto Božia rodina ho bude
vždy a navždy sprevádzať a to aj v dňoch
utrpenia, v temných nociach života, bude
mu útechou, prísľubom a svetlom.“ Na inom
mieste homílie otec Matej apeloval nielen na
rozvedených manželov, ale aj inak skúšaných veriacich, keď vyslovil želanie: „Nerozviesť sa s Bohom, s ktorým máme vzťah,
ktorý nám prináša útechu, prisľúbenia, ktorý
je pre nás svetlom. Nevzdávajme sa tohto,
čokoľvek sa deje v našom živote.“
Púť ukončila adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou a chvály.

PRE ROZVEDENÝCH
(MANŽELOV
ŽIJÚCICH
V MANŽELSKEJ
ODLUKE)
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Púť abstinentov 19.10.2019
Aj v tomto roku bola bazilika dejiskom šiesteho ročníka Púte abstinentov.
Organizátorom púte bol už tradične
Klub Alfa z Pezinka, Kapucíni na Slovensku a miestna komunita otcov pavlínov v Šaštíne.
Účastníkov púte privítal provinciál kapucínov páter Norbert Pšenčík a po ňom
nasledovala adorácia sprevádzaná spevmi
z Taizé. Počas celej púte mali veriaci možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, aby sa
mohli plnohodnotne zúčastniť svätej omše
s hlavným celebrantom a kazateľom otcom
biskupom Jozefom Haľkom.
V homílii otec biskup medzi iným vyslovil svoje úprimné ďakujem trom adresátom: „Moje prvé poďakovanie patrí Vám,
ktorí ste prišli poďakovať Bohu za to, že
Vám dal silu urobiť odvážny krok viery...
Ďakujem Pánu Bohu, že nás učí rozlišovať,
čo je v našom živote nezmyselné a čo zmysel má... Ďakujem aj v mene tých, ktorým
pomôžete zbaviť sa akejkoľvek závislosti.
Veď kto iný môže povedať, ja som bol tam,
kde si teraz Ty. Chcem Ti pomôcť, aby si sa
z toho vymanil, aby si sa oslobodil, išiel na
inú cestu.“ Nakoniec otec biskup povzbudil veriacich, keď dnes prijmú Pána Ježiša
pod spôsobom chleba a vrátia sa do lavíc
pokľaknúc v intenzívnej vnútornej adorácii:
„Otvorte celý svoj vnútorný svet, vo veľkej
vďačnosti, vo veľkej dôvere. A ak niekto
z najrôznejších dôvodov nemôže ísť prijať,
nech povie Ježišovi v Eucharistii: Pane Ty

Kazateľ otec biskup Jozef Haľko

vidíš ten spálený most, zabuchnuté dvere,
ten zalomený kľúč. Len Ty, Pane, to môžeš
vyriešiť. S celou dôverou odovzdajte svoju
bolesť Ježišovi, ktorý sám hovorí: Poďte ku
mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja Vás posilním.“
Po svätej omši boli pútnici pozvaní na
príjemné posedenie pri káve a čaji v kláštore baziliky.

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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Púť za kňazov 26.10.2019
Poslednú októbrovú sobotu sa
v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne konala Púť za kňazov.
Účastníkov čakal pestrý program.
Krížovú cestu za kňazov si pripravili
sestry Tešiteľky Božského Srdca. Po nej nasledovali svedectvá sprevádzané hudobnou
kapelou MZK band. Vyvrcholením bola slávnostná sv. omša, ktorú celebroval o. Mons.
Daniel Ižold, gen. Vikár pre klérus a sviatosti. V homílii zdôraznil silu a dôležitosť modlitieb, obiet a pôstu za kňazov. O chybách
kňazov netreba rozprávať, pohoršovať sa
nad nimi, súdiť ich, ale modliť sa za nich. Vo
svete, v ktorom je toľko napätia a rozbrojov
máme byť tí, ktorí spájajú a hľadajú jedno-

tu. Začiatkom jednoty je modlitba. Modlitba
za druhého vpúšťa do nášho vzťahu Boha.
A ten nás spája. Modlitba nie je jednoduchá,
ale len vytrvalá modlitba prináša ovocie.
Po krátkej obednej prestávke a koncertu MZK band sa účastníkom prihovoril o.
Faustyn Wesolowski CCG, kňaz Kongregácie bratov Tešiteľov z Gethseman. Pútnici si
tiež mohli uctiť relikvie sv. Margity Márie Alacoque, rehoľníčky, mystičky a šíriteľky úcty
k Božskému Srdcu Ježišovmu.
V Bazilike Sedembolestnej Panny Márie
sa každý druhý piatok v mesiaci konajú Modlitby za kňazov. V duchu Ježišových slov:
„Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Proste
teda Pána žatvy, aby poslal robotníkov na
svoju žatvu.“, vás pozývame duchovne sa
spojiť v modlitbách za pastierov našej Cirkvi.

BAZILIKA Sedembolestnej
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Pátri pavlíni na obzore
Dvadsaťpäťtisíc pútnikov sa na
konci slávnosti prenášania sochy
z Loretánskej do trojhrannej kaplnky
rozchádzalo s vedomím, že odteraz
budú môcť bez prekážky chodiť na
púť ku  kaplnke do Šaštína, kde Panna Mária rozdáva toľko milostí.
Lenže o kaplnku a o pútnikov sa odteraz bude treba starať i po duchovnej stránke: slúžiť sväté omše, vysluhovať sviatosti
pokánia... Pretože sa kaplnka nachádzala
na pozemkoch šaštínského panstva, ktoré si
robilo nároky na vlastníctvo sochy i na peniaze, ktoré tam veriaci nechávali, postupne
bolo treba riešiť aj túto otázku spolu s cirkevnou vrchnosťou. Tá po 10. novembri 1732
kaplnku i púte dočasne zverila do starostlivosti miestneho farára a dekana Jána Schöna a kaplána Jána Sadeckého. Bola jeseň
a v zime sa počet pútnikov pravdepodobne
zníži, no v jarných mesiacoch bude akiste
mohutne narastať. Dvaja duchovní v Šaštíne
nebudú stačiť ani v zime. Preto sa pán farár
obrátil o pomoc na františkánov v Skalici, kde
našiel porozumenie. Počas zimy prichádzali
dvaja pátri pomáhať – kázali a spovedali. Cez zimu sa spovedalo v miestnostiach
kaštieľa.
Potom ako ostrihomský arcibiskup kardinál Esterházi vydal dekrét o Sedembolestnej v Šaštíne a vyhlásil sochu za milostivú,
začal sa o Šaštín zaujímať rád pavlínov,
najmä jeho provinciál v Uhorsku, páter František Rosa. Rád bol veľkým ctiteľom Panny

Kardinál Imrich Esterházi

Márie. Pavlíni mali dlhoročné skúsenosti so
spravovaním mariánskych pútnických miest
v Marianke pri Bratislave i inde. Z tohto rádu
pochádzal sám kardinál Imrich Esterházi.
Páter Rosa navštívil kardinála v jeho sídle
v Bratislave i kardinála Žigmunda Koloniča, ktorý bol protektorom pavlínskeho rádu.
Vec nebola však taká jednoduchá, keďže
trojhranná kaplnka i socha bola súkromným
vlastníctvom rodiny Czoborovcov od roku
1564.
/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
Nepredajné!
Kontakt: pute@bazilika.sk
Neprešlo jazykovou úpravou.

Kompletný program nájdete na www.bazilika.sk
a www.facebook.com/BazilikaSedembolestnej

PUTUJTE DOMOV
K MATKE 2020
Národná svätyňa Bazilika
Sedembolestnej
Panny Márie, Šaštín-Stráže

FEBRUÁR
14. - 16.2. Púť zaľúbených

APRÍL
18.4.- Púť mužov

PRVÁ SOBOTA
V MESIACI
Svätá omša sa začína
o 16.00 hod. modlitbou posvätného ruženca. Rozpis
prvých sobôt v roku:
4.1., 1.2., 7.3., 4.4., 2.5.,
6.6., 4.7., 1.8., 5.9., 3.10.,
7.11., 5.12.

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

