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Za dobrovoľný príspevok je k dispozícii v Bazili-
ke Sedembolestnej Panny Márie
Farský časopis zostavili: Páter Martin Lehončák, 
OSPPE - správca farnosti a Mgr. Ľudmila Macho-
vá. Za spoluprácu a pomoc ďakujeme aj ostat-
ným pátrom pavlínom z miestnej komunity, ktorí 
prispeli k vydaniu časopisu. Svoje rady, nápady, 
pripomienky i postrehy nám môžete poslať na 
našu mailovú adresu: hlaholzvonov@gmail.com. 
(Autorka všetkých neoznačených textov a foto 
Mgr. Ľudmila Machová.) Všetky predchádzajú-
ce čísla Hlaholu zvonov nájdete na internetovej 
stránke: www.bazilika.sk v oddelení farnosť. 

Duchovná adopcia je modlitba na 
úmysel dieťaťa, ktorému hrozí zabitie 
v matkinom lone. Trvá 9 mesiacov 
a spočíva v dennej modlitbe jedného 
tajomstva sv. ruženca a špeciálnej 
modlitby na úmysel dieťaťa a jeho 
rodičov. K modlitbe možno dobro-
voľne pripojiť dodatočné predsavza-
tia. Duchovná adopcia účinne lieči 
hlboké vnútorné zranenia zapríčinené 
hriechom potratu. Umožňuje matkám 
znovu získať vieru v Božie milosrden-
stvo vnášajúc pokoj do ich sŕdc. Du-
chovná adopcia sa týka len jedného 
dieťaťa a jeho meno pozná len Boh. 
Môžu sa do nej zapojiť úplne všet-
ci - aj rozvedené osoby, aj deti pod 
dohľadom rodičov. Viac nájdete na 
internete alebo letáčikoch v Bazilike 
a oboch kostoloch.
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PRIHOVÁRAME SA VÁM: 

Drahí bratia a sestry!

 Nachádzame sa v prelomovom 
bode Veľkého Pôstu. Máme za sebou už 
väčšinu Pôstu a začíname prežívať Veľký 
týždeň. Ježiš práve vstúpil do Jeruzale-
ma. To čo môže byť, sa mení na to, čo 
je. Končí sa Veľký Pôst, v ktorom sme 
sa snažili zmeniť svoj život. Ale koncom 
Veľkého Pôstu sa naše predsavzatia 
nekončia, pretože sa začína Veľkonoč-
né obdobie, v ktorom máme príležitosť 
zmeniť tie predsavzatia na naše životné 
ciele. 

 A práve preto sa Ježiš rozhodol za 
nás zomrieť a zmŕtvychvstať. Chcel nám 
dať príležitosť slobodne sa rozhodnúť 
oslavovať Boha celým svojim životom. 
Ale kým k tomu dôjde, musíme spolu 

s Ním prejsť Veľkonočným trojdním. 
Musíme spolu s ním prejsť Zeleným 
Štvrtkom a spomienkou na ustanove-
nie Eucharistie pri Poslednej Večeri, 
ktorej obeta sa zavŕšila na Veľký Piatok 
Pánovou smrťou na kríži, cez bdenie pri 
Božom hrobe na Bielu sobotu až k vyvr-
choleniu celého Veľkého týždňa a litur-
gického roka – Veľkonočnej vigílii. Toto 
všetko síce prežívame pri každej svätej 
omši, ale v tomto čase si ešte živšie pri-
pomíname. Pre nás kresťanov to nie je 
len spomienka na dávnu udalosť, ale my 
sme v nej plne účastní. 

 To čo sa udialo pred 2000 rokmi, 
sa deje aj teraz. Kristus, veľkonočný ba-
ránok, sa neustále obetuje na oltároch 
celého sveta. 

 Nech vzkriesený Kristus, svetlo 
sveta, zažiari svojím svetlom vo vašom 
živote a životoch vašich blížnych. Aby 
tento svätý čas bol pre vás umocnením 
vašej viery v zmŕtvychvstanie a nádeje 
na večný život. Aby vaša radosť zo Zmŕt-
vychvstalého bola všetkým známa a pre 
všetkých viditeľná. 

 
Páter Martin Gajarský OSPPE
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  V januári sme už po druhý raz slávili 
spoločne s našimi pátrami pavlínmi sviatok 
ich rehole, patriarchu a zakladateľa, sv. Pav-
la I. pustovníka. Tejto udalosti predchádzal 
deviatnik, ktorý sme sa modlievali od 11. 
januára počas deviatich dní vždy na začiat-
ku sv. omše. Pri bočnom oltári sv. Pavla I. 
pustovníka sa odspieval v rámci krátkej po-
božnosti hymnus na oslavu tohto význam-
ného pavlínskeho svätca a pokračovalo sa 
slávením sv. omše. 
 Novéna k sv. Pavlovi I. pustovníkovi vy-
vrcholila v nedeľu 20. januára slávnostnou 

Zo života farnosti 
svätou omšou o 10.30 h., ktorej predsedal 
vdp. Prof. Peter Zubko, slovenský rím-
skokatolícky duchovný, historik a slavista. 
Pôsobí ako samostatný vedecký pracovník 
Slavistického ústavu Slovenskej akadémie 
vied a archivár Arcidiecézneho archívu v 
Košiciach. Je autorom vedeckých a odbor-
ných monografií, vysokoškolskej učebnice, 
vedeckých a odborných štúdií i článkov v 
domácich aj zahraničných periodikách a 
zborníkoch.  Prednáša na Katolíckej univer-
zite v Ružomberku a od roku 2011 pôsobí v 
Slavistickom ústave Jána Stanislava.
 V homílii vdp. Zubka sme si vypočuli 
mnoho krásnych myšlienok nabádajúcich 
k zamysleniu sa nad vlastným životom. Pri-
nášame vám jednu z nich: „Pavol dozrieval 
90 rokov na púšti, kým Boh povedal: „Vojdi 
do radosti svojho Pána!“ My sa tešme na 

Oroduj za nás, sv. Pavol, 
I. pustovník

Hymnus bol sprevádzaný hrou na trúbke vdp. Peter Zubko s pavlínmi  
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to, že raz tam vojdeme, ale kým to príde, 
urobme všetko pre to, aby to bolo také, aké 
to má byť. Aby sa z nás Boh tešil, aby sme 
sa my tešili a aby aj tí ostatní ľudia cítili, že 
toto bol niekto, kto bral Boha vážne. Kto 
bral každý kríž vážne, kto zvládol každý kríž, 
kto sa k nemu obracal čelom, kto ho niesol, 
kto ho riešil, kto ho vyriešil, kto ho miloval... 
Nič viac a nič menej. A nemusíme o tom ni-
komu rozprávať. Ani Pavol o tom nestihol 
vypovedať, čo zažil za 90 rokov. Stačí jedna 
jediná chvíľka, aby sme pochopili, o čom to 
bolo. To je naše povolanie.“
 Ukončením osláv sv. Pavla I. pustovní-
ka bol Pablofest, ktorý pripravili pod vede-
ním pátrov pavlínov mladí animátori z našej 
farnosti. Program začal o 15. hodine v Bazi-
like Sedembolestnej požehnaním detí z rúk 

pátrov pavlínov. Potom sme sa presunuli 
do spoločenskej sály, kde nám mladí z na-
šej farnosti zahrali krátke divadelné pred-
stavenie, ktoré ponúka obraz dnešnej doby 
a život rodín: je len na nás, či si vyberieme 
cestu spolu s Ježišom, alebo sa budeme 
naháňať za slávou a peniazmi. Po predsta-
vení sme si vypočuli hymnu oratória, ktorú 
odspievali animátori a na hudobných ná-
strojoch ich podporili spolu s animátormi aj 
pátri pavlíni.
 Deti však v tento deň netrpezlivo 
očakávali predovšetkým sľúbené súťaže 
a s elánom sa rozbehli na prvé poschodie 
kláštora, kde bolo pripravených viacero 
súťažných úloh, ktoré boli zároveň objavo-
vaním života sv. Pavla I. pustovníka. Tak 
ako sa on modlieval, deti museli vymeno-

Z jednej zo slávnostných omší v čase novény
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vať všetky modlitby, ktoré poznajú. Podľa 
životopisu tohto svätca chronicky zoraďo-
vali obrázky, zachytávajúce jeho životný 
príbeh. Na základe života sv. Pavla v púšti 
si vyskúšali topenie snehu vlastnými ruka-
mi v piesku. Skúšali udržať jazyk za zubami 
pri kladení „záludných“ otázok a zostať v 
tichosti, neodpovedať a zažiť samotu ako 
Pavol I. pustovník. Nechýbala ani pamäťo-
vá úloha na zapamätanie si čo najväčšieho 
počtu predmetov a prechod nebezpečným 
územím so zaviazanými očami. Deti si skla-
dali farebnú mapku Egypta zo samolepiek, 
ktoré dostávali za správne splnené úlohy. 
Súťažili vo dvojiciach a museli prejsť všet-
kými stanovišťami. Na záver sa zastavili na 
stanovišti u Štefana, ktorý pred ich očami 
mapku so samolepkami roztrhal a čakal na 
reakciu detí - či im na mapke záleží, alebo to 
pre nich nič neznamená. Štefan, samozrej-

Deti počas plnenia súťažných úloh  

me, pravú mapu vymenil a roztrhal len čistý 
papier, no reakcie detí boli veľmi zaujímavé. 
Môžeme ľutovať, že ich pri tom nenahrávala 
skrytá kamera....    

 Pre dospelých účastníkov Pablofestu 
pripravil páter Mirko prednášku z dejín pav-
línov a Baziliky Sedembolestnej. Po splnení 
súťažných úloh sa do spoločenskej miest-
nosti vrátili aj deti a mladí. Páter Martin kaž-
dého z nich odmenil za statočnosť medailou 
čnosti a bochníkom sv. Pavla I. pustovníka. 
Nezabudol odmeniť ani technický tím a do-
spelákov, ktorí sa podieľali na príprave a 
organizácii programu. Potom nasledovalo 
malé občerstvenie a voľná tanečná zábava.

 Ďakujeme všetkým zainteresovaným 
za ďalšiu krásnu vydarenú akciu, ktorá spo-
jila celú farnosť!!!
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Mladí animátori pri premiére spievania ich vlastnej hymny 

Spoločné tance na záver programu
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Spoločenstvo LOTOS
 V decembri 2018, čiže prednedávnom, 
sme v našom oratku založili Spoločenstvo 
LOTOS. Sme spoločenstvo, kde by sme 
chceli preberať témy o vzťahu muža a ženy, 
mužnosti, ženskosti, sexualite a hlavnou 
témou je predmanželská čistota. Cieľom 
spoločenstva nie je byť lepší a dokonalej-
ší ako ostatní, ale chceme sa snažiť rásť v 
tých hodnotách, ktoré nám pomôžu sku-
točne milovať svojho budúceho partnera a 
byť féroví voči opačnému pohlaviu. Trochu 
kopírujeme Hnutie čistých sŕdc. Máme 
svoju modlitbu čistoty, svojho patróna 
spoločenstva (blahoslavenú Anku Kolesá-
rovú), pravidelné stretká a svoju skupinu 
na facebooku. Keďže každý toho máme už 
veľa (škola, práca, rodina, stretká v oratku, 
koníčky a iné povinnosti), máme v pláne 
mať jedno stretko každé dva mesiace. Čo 
je málo na to, aby spoločenstvo prinášalo 
svoje „ovocie“. Odporúča sa stretať každý 
týždeň, ale toto by sme nedali v žiadnom 
prípade. Na každý týždeň máme vybranú 
jednu myšlienku, nad ktorou sa snažíme 
rozmýšľať. Počas mesiaca vždy preberáme 
jednu čnosť a cez víkend sa zamýšľame 
nad príbehom alebo svedectvom, ktoré nás 
má povzbudiť k obetavej láske a správnym 
hodnotám. Za hlavné motto sme si vybrali 
myšlienku: pravá láska počká. Zatiaľ nás 
nie je mnoho. Sme asi 4 – 5, ale veríme, že 
sa časom ešte niektorí pridajú.
Predmanželská čistota
 Téma predmanželskej  čistoty v na-
šom oratku veľmi chýba. Možno úplne 
najviac. Málo sa rozprávame o vzťahu 
muža a ženy, o láske, a tak ďalej. Potom sú 

Zo života mladých 

Z poslednej Púte zaľúbených 

niektorí z nás mladých kvôli svojej nevedo-
mosti, „zbrklosti“, nezrelosti a detinskosti 
zbytočne zranení a tie zranenia si prinesú 
aj do manželstva. (Škoda, že oni o tom-
to ani len nevedia.) Zastávame názor, že 
15/16/17-roční nie sú vôbec pripravení na 
to, aby boli schopní prijať a zniesť všetko, 
čo vzťah prináša. Do vzťahu nemá význam 
ponáhľať sa. Zbytočne je kráčať slepou 
uličkou, aj tak sa budeš musieť vrátiť. Všet-
ko má svoj čas. Vzťah je dobrý len vtedy, ak 
môže viesť k manželstvu, teda ak nevylu-
čujeme, že by sme sa jedného dňa možno 
mohli vziať. Netvrdíme, že vďaka nejakému 
spoločenstvu dokážeme mať také vzťahy, 
v ktorých sa nebudeme zraňovať, a kde to 
všetko pôjde hladko. Človek ale bude mať 
možnosť v „bezpečí“ dozrieť, nadobudnúť 
hodnoty a vykročiť správnym smerom. V 
spoločenstve nachádzame oporu a pomoc, 
nemáme pocit, že sme sami. Tu spozná-
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Z poslednej Púte zaľúbených
vame seba aj iných a učíme sa s nimi žiť. 
Mladým ľuďom treba odovzdať skutočnosť 
o ľudskej láske v ich reči, aby si mohli 
vo chvíľach skúšky uvedomiť nesprávne 
smerovanie vzťahu, prípadne nájsť si taký 
vzťah, ktorý im neprinesie sklamanie.
Prečo LOTOS?
 Lotos je vodný kvet. Možno ho vidieť v 
rybníkoch alebo pomaly tečúcich vodách. 
Na hladine sú vidieť okrúhle listy a kvety. 
Iba málo ľudí si však uvedomuje, že má 
svoje korene ukryté v bahne. Každá nová 
rastlina sa musí najprv zakoreniť, stonka 
musí prejsť cez vodu a až potom môže 
vyhnať listy a kvety, ktoré robia ľuďom ra-
dosť. Vzťah pred manželstvom má svoje 
prekážky a skúšky. Ale ak v nich obstojí-
me, môžeme sa z toho spoločne so svojím 
partnerom v manželstve tešiť a určite to 
prinesie aj svoje ovocie (nemyslím tým len 
deti). Lotos sme použili ako symbol pred-
manželskej čistoty...

Vyznanie
 Jeden z členov spoločenstva sa pre 
náš časopis vyznal: „Ďakujem všetkým, čo 
sa pridali ku mne a boli za to, aby sme za-
ložili spoločenstvo, kde chceme spoločne 
rozmýšľať nad tým, ako byť svojmu budú-
cemu partnerovi darom. Čistota je pre nás 
čas strávený pred manželstvom, ktorý dá 
zmysel sexu. Patriť do nášho spoločenstva 
neznamená, že sme čistí, že sme niečo viac 
ako ostatní, ktorí medzi nás nechodia, ale 
je to náš smer: chceme byť čistí!! Chceme 
sa snažiť žiť čisto a nie „nebyť ako ten alebo 
tá“. Chceme sa nechať vo vzťahoch viesť 
múdrosťou a naučiť sa robiť to, čo je naj-
lepšie. Znamená to rásť v cnostiach, pomá-
hať a slúžiť druhým, budovať svoju budúcu 
rodinu už dnes. Chceme spraviť všetko 
preto, aby naša láska v budúcich rodinách 
dlhodobo kvitla.“
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Púte sa zúčastňujú slobodní i manželské páry

Púť zaľúbených 2019 
- Odvážna čistota

Z Národnej svätyne 

 260 účastníkov v 130 pároch, vyše 50 
účinkujúcich hostí, 30 dobrovoľníkov, 15 
organizátorov, 3 svedectvá, 2 koncerty a 1 
divadlo. To je tohtoročná Púť zaľúbených 
v číslach. Pozrime sa však bližšie na to, ako 
prebiehala, a o čom bola.
 Páriky zaľúbencov sa tento rok v Šaš- 
tíne-Stážach stretli už dvanástykrát. Niek-
torí z nich sa poznali krátko, iní dlhšie. 
Niektorí sa o svadbe ešte nebavili, iní už 
áno, u ďalších je už na spadnutie. Boli tu 
i tí, ktorých prsty sú okrúžkované vzácnymi 
kovmi. A dokonca aj takí, u ktorých tie kovy 
už čosi zažili. Napríklad presun na menej 
tučný prst. Všetci mali opäť spoločnú črtu 
– boli, priebežne sú a naďalej plánujú zo-
stať zaľúbení.

Každý ročník Púte zaľúbených má svoje 
vlastné motto, nosnú myšlienku. Tú tohto-
ročnú vyjadrovalo slovné spojenie „Odváž-
na čistota“, z ktorého sa s využitím slovnej 
hračky a hry farieb stala „Vážna istota“. Or-
ganizátori sa aj cez program púte a odkazy 
jeho obsahu snažili zanechať posolstvo, že 
pri odvahe bojovať za svoju čistotu môžu 
zaľúbenci počítať aj s istotou vzťahu požeh-
naného.
 Programovú časť púte odštartovalo 
divadelné predstavenie na motívy príbehu 
blahoslavenej Anky Kolesárovej, mučeníč-
ky čistoty, v réžii Petra Weincillera. Násled-
ne bolo pre účastníkov pripravené malé 
spestrenie, keď tradičné svedectvo manže-
lov nahradili mladí kresťania z Iraku žijúci 
v Nitre. V uvoľnenej atmosfére rozpovedali 
svoje dojmy z prežívania vzťahov na Slo-
vensku, v európskej kultúre. Pobavili i pre-
kvapili priblížením arabskej svadby a po-
vzbudili pútnikov pri zachovávaní čistoty. 
Nasledoval koncert hudobníčky a speváčky 
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Na púti sme stretli aj domácich účastníkov 

vystupujúcej pod menom Skyva. Muzikant-
ské prevedenie vynikajúcej kvality skvelo 
kombinovalo klavírnu hru a úžasný spe-
vácky výkon s ľúbivou a hravou poéziou jej 
vlastných textov.
 Sobotňajší program bol tradične na-
bitý pestrou ponukou prednášok, disku-
sií a workshopov. Psychológ a mediátor 
Mário Schwarz uviedol možnosti riešenia 
konfliktov a komunikačných problémov vo 
vzťahoch. Popoludní zas karmelitán páter 
Vojtěch Kodet priblížil sexualitu ako dar 
pre život v čistote. Po oboch týchto pred-
náškach diskutovali účastníci predostreté 
témy už štandardne v skupinkách vedených 
skúsenými manželskými pármi. Okolo obe-
da mali pútnici možnosť navštíviť filmový 
workshop alebo tvorivú hodnotovú orien-
táciu. Vrcholom sobotňajšieho programu, 
a pre mnohých i vrcholom celej púte, však 
bola večerná sv. omša, už typicky obsahu-
júca predsavzatie žiť čistý vzťah. Prvýkrát 

i opakovane si mladí v pároch vzájomne 
sľubovali úctu a snahu žiť čisto. Veríme, že 
u mnohých z nich nezostane len pri večer-
nej romantike jednej silnej chvíľky prežitej 
v Národnej svätyni, ale že svoje slová po-
tvrdia odvážnou snahou a každodenným 
zápasom o čistotu vo svojich vzťahoch. 
K tomu im vyprosujeme posilu a pomoc 
od ich Nebeskej Mamy, do rúk ktorej pred-
savzatie skladali. Hudobným zakončením 
sobotňajšieho večera boli chvály v podaní 
zoskupenia HopeRise.
 V nedeľu navštívil pútnikov hosť naj-
vzácnejší, ktorého účasť na akcii je preja-
vom záujmu cirkvi na podpore budovania 
zdravých a čistých vzťahov ako potenciálu 
pre dobré kresťanské rodiny. Otec biskup 
Jozef Haľko, pomocný bratislavský biskup, 
sa púte zaľúbených zúčastnil po 5 rokoch. 
V moderovanej diskusii a cez odpovede na 
otázky položené mladými povzbudil pútni-
kov k odvahe žiť svoje vzťahy čisto. K zod-
povednosti vo vzťahoch a k hľadaniu ich 
plného potenciálu potom všetkých vyzval 
i v homílii slávnostnej nedeľnej sv. omše.
Program celej púte bol tradične prepletaný 
duchovnými časťami, rozličnými spoloč-
nými modlitbami a sv. omšami. Rehoľníci 
z radov pavlínov i saleziánov ponúkli po-
pri organizácii celého podujatia i „službu 
ucha“ a takmer nepretržitú možnosť vy-
spovedania sa.
 Po roku tak mohli všetci zaľúbení 
pútnici opäť načerpať obrovské množstvo 
milostí, podnetov a inšpirácií do ďalších 
časov. A my spolu s vami Sedembolestnú 
prosíme, aby všetko, čo bolo na púti zasia-
te, odvážne klíčilo v ďalšom každodennom 
prežívaní našich vzťahov a životov.

Za organizačný tím Miroslav Janák
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 Jednou z posledných aktivít je Schrán-
ka Farskej charity, nainštalovaná na plote 
pri vchode do oratória. Tento nový pro-
jekt s názvom: Dajme veciam druhú šan-
cu a pomáhajme si navzájom, má pomôcť 
núdznym v našej farnosti. Do tejto schrán-
ky môžu ľudia vhodiť lístok, na ktorý napí-
šu, čo by potrebovali do domácnosti, plus 
svoje telefónne číslo, prípadne iný kontakt 
(meno, adresu).

Schránka je na plote pri vchode do oratka 

Čo pripravila Farská charita

Zo života vo farnosti

Na druhej strane, iní ľudia môžu ponúknuť 
nepotrebné zariadenie na darovanie dvomi 
spôsobmi:

• Napíšu ponúkaný predmet, telefónne čís-
lo, prípadne iný kontakt na seba na lístok 
a vhodia ho do schránky - pomocníčky
• Napíšu svoju ponuku na Facebook strán-
ku „Farská charita Šaštín-Stráže“
Dobrovoľníci z farskej charity, pri zachova-
ní úplnej diskrétnosti, spracujú zoznam po-
nuky a dopytu  a sprostredkujú, prípadne 
zabezpečia odovzdanie daru konkrétnemu 
záujemcovi.
 Čo môžete žiadať alebo ponúkať? 
Všetko čo môže ešte poslúžiť a uľahčiť život 
iným: napr. chladnička, práčka, žehlička, 
paplóny, obliečky, kočík, bicykel - čokoľvek 
do domácnosti. Všetky ponúkané predmety 
by mali byť funkčné a čisté.
Šírte, prosím, túto informáciu medzi svo-
jimi priateľmi a známymi, aby sa dostala 
k čo najväčšiemu počtu spoluobčanov, aby 
tí, ktorí potrebujú pomoc, ju týmto spôso-
bom aj našli.
Táto aktivita nezaručuje, že sa vždy nájde 
potrebné zariadenie alebo záujemca. Na-
priek tomu chceme dať veciam druhú šancu 
a chceme sa pokúsiť pomáhať si navzájom. 

Zo stránky Bratislavskej arcidiecéznej cha-
rity prinášame nasledovný príspevok: 
Aktivity, ktoré realizujú dobrovoľníci Far-
skej charity Šaštín-Stráže, sú význam-
nou podporou pre rodiny a jednotlivcov v 
núdzi, či seniorov odkázaných na pomoc 
iných.
... Farská charita sa pred koncom minulého 
roka prvýkrát zapojila do minuloročnej Po-
travinovej TESCO zbierky, ktorá jej prinies-
la sumu 323,38 € a použije ju na podporu 
ďalších aktivít v prospech chudobných a 
núdznych. Symbolický poukaz odovzdal P. 
Martinovi Lehončákovi OSPPE, správcovi 

 Od januára 2019 začali pravidelné 
mesačné stretnutia členov miestnej Far-
skej charity spoločne so zástupcami ve-
denia farnosti. Na týchto stretnutiach sa 
zhodnotí doterajšia činnosť či predtým 
zadané úlohy, rozoberú sa pripravované 
aktivity a činnosti. Z každého stretnutia 
sa pripraví zápisnica, starostlivo sa ve-
die dokumentácia a je zriadená stránka 
na sociálnej sieti facebook.
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Pri odovzdaní poukazu k zbierke

Počas zdobenia barančekov prišiel dielo požehnať správca farnosti páter Martin Lehončák

farnosti PhDr. Boris Hrdý, riaditeľ Brati-
slavskej arcidiecéznej charity, s vyjadre-
ním vďaky všetkým dobrovoľníkom Farskej 
charity Šaštín-Stráže za príklady aktívnej 
služby.

 V spolupráci s OZ Handmade by Šaš- 
tín-Stráže pripravili v marci veľkonočných 

barančekov, z predaja ktorých podporia 
opravy kalvárií v časti mesta Šaštín i Strá-
že. Do prípravy vyše stovky barančekov 
sa zapojilo množstvo žien a patrí im veľká 
vďaka za podporu tejto ušľachtilej a určite 
Bohumilej aktivity. Za vynaložené úsilie, čas 
i ochotu im patrí srdečné Pán Boh zaplať.
 Avizovaná predveľkonočná zbierka pot- 
ravín pre ľudí v núdzi, o ktorej sme vás in-
formovali v predchádzajúcom čísle Hlaholu 
zvonov, je z dôvodu veľkého množstva ak-
tivít presunutá na neskorší termín. Členovia 
charity taktiež riešia ďalšie fungovanie far-
skej nocľahárne a umiestnenie jej obyvate-
liek v iných zariadeniach. 
 Ku koncu roku 2018 sme vo farnosti 
založili občianske združenie s názvom SEP-
TIMAVIA, ktoré bude mať veľmi široké pole 
svojej pôsobnosti. Jeho využitie bude pre 
našu farnosť určite prínosom. Dnešná doba 
si žiada, aby sme takého združenie mali, 
nakoľko bez pridelenia vlastného IČO a ve-
denia účtu sa nedajú žiadať finančné prís-                                                                      
pevky na činnosť a ani využiť výzvy a pro-
jekty, ktoré sú vyhlasované. 
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Z Národnej svätyne 

 Podľa wikipédie (internetovej encyklo-
pédie): Relikvia v kresťanstve je predmet, 
ktorý náboženská apologetika spája so ži-
votom Ježiša Krista, Panny Márie, apošto-
lov a svätých. Relikvia môže prinášať Božiu 
milosť a sprostredkovať zázrak. Kult relikvií 
je rozšírený hlavne v katolíckej a pravosláv-
nej cirkvi. Relikvie bývali dvojakého druhu: 
skutočné ostatky z tela svätca alebo z jeho 
šiat či vecí, ktoré používal, a relikvie na zá-
klade dotýkania (ex contacto).
 Známe sú relikvie ako Turínske plát-
no, posmrtná šatka - Sudárium z Ovieda, 
kvapky jeho krvi, klince, ktorými bol ukri-
žovaný, hlava Jána Krstiteľa. Relikvie sú 
uložené a vystavované v kostoloch, klášto-
roch a pútnických chrámoch v relikviároch. 
V súčasnosti cirkev zostavuje osobitný 
zoznam týchto pozostatkov a len relikvie z 
tohto zoznamu sa môžu oficiálne vystavo-
vať. Kult relikvií kulminoval v stredoveku, v 
súvislosti s križiackymi výpravami, kedy sa 
s relikviami vo veľkom obchodovalo. Boli 
predmetom kráľovských darov. Relikvie a 
ich kult slúžia ako prostriedok na zveľaďo-
vanie a obohatenie viery.

 Počas prvosobotňajšej pobožnos-
ti v marci, ktorej predsedal otec biskup 
František Rábek, bola slávnostne do našej 
Svätyne prinesená relikvia jej najvzácnej-
šieho pútnika, sv. Jána Pavla II. Túto bol                                                                                 
1. marca 2019 osobne prevziať z rúk kardi-
nála Stanislawa Dziwisza v Krakove správca 
farnosti a provinciál Rádu sv. Pavla I. pus-
tovníka na Slovensku, páter Martin Lehon-
čák OSPPE, ktorý sa s nami podelil o zážitky 
z tejto udalosti: „Pri odovzdávaní kardinál 
pripomenul, že sv. Ján Pavol II. mal rád, 
priam miloval Slovensko. Spomínal na pá-
pežské cesty na Slovensko a bol veľmi dob-
re informovaný o súčasnom dianí v cirkvi 
na Slovensku. Spomenul tiež obdobie, kedy 
ešte ako kňaz, neskôr biskup a kardinál Ka-
rol Wojtyla, chodieval veľmi rád do Tatier, 
obdivoval ich krásu a zažíval Božiu prítom-
nosť v stvorení. Napokon po rozhovore a 
spoločnej fotke sme duchovne povzbude-
ní, už s relikviou svätého pápeža, putovali 

Relikvia sv. Jána Pavla II.

Relikvie v Národnej svätyni

 V tomto roku pribudli do inventára 
našej Národnej svätyne vzácne relikvie, 
ktoré boli sprístupnené aj k verejnému 
uctievaniu. Mnohí sa k nim utiekajú 
s prosbou o vypočutie svojich prosieb 
a možno aj s nádejou na zázrak. Uctie- 
vame si pozostatky svätcov vo viere 
v dobro a vyriešenie starostí, trápení, 
chorôb a iných neduhov.  
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na Slovensko do Šaštína.“ Relikvia bola 
sprístupnená k uctievaniu počas niekoľkých 
svätých omší a v budúcnosti bude k dispo-
zícii v Národnej svätyni na stálo. 
 Relikviu blahoslavenej sr. Zdenky 
Schelingovej priniesli do našej Národnej 
svätyne rehoľné sestry sv. Kríža 27. januá- 
ra 2019 pri slávnostnej sv. omši o 10.30 
h. a odovzdali ju do rúk rektora Národnej 
svätyne pátra Ondreja Kentoša OSPPE. Po 
tejto svätej omši sme si mohli pozrieť pre-
zentáciu o živote blahoslavenej sr. Zdenky. 
Život tejto prvej blahoslavenej slovenskej 
rehoľnej sestry nebol ľahký, ale aj podľa 
názvu jej životopisnej knihy autora Antona 
Habovštiaka Za mrakmi je moje milované 
slnko mala obrovskú nádej pre lepší svet, 
lepšie Slovensko a lepších ľudí. Prítom-
nosť relikvie tejto blahoslavenej v Bazili-
ke Sedembolestnej je nádejou  pre lepšiu 
budúcnosť tohto národného mariánskeho 
pútnického miesta Slovenska.

Relikvia bl. Sr. Zdenky Schelingovej Relikvia sv. Pavla I. Pustovníka

 Počas januárových osláv sviatku sv. 
Pavla I. Pustovníka sme mali možnosť po 
prvý raz uctiť si relikviu tohto svätca. Žil na 
prelome III. a IV. storočia v Egypte. Naro-
dil sa v meste Téby, preto neraz hovoríme 
o sv. Pavlovi Tébskom. Počas prenasledo-
vania kresťanov sa rozhodol utiecť na púšť 
a neskôr tam prežíva celý svoj život sám, 
osamote s Bohom. Rád Pavlínov, ktorý 
vzniká v XIII. storočí v Uhorsku, si tohto 
svätca vyberá za svojho patriarchu. Mní-
si, pustovníci, žijúci a roztrúsení v okolí 
Dunaja, pod vedením blahoslaveného Eu-
sébia, ostrihomského kanonika, sa spája-
jú do spoločného kláštora a vytvárajú tak 
pustovnícky Rád sv. Pavla I. Pustovníka. 
V roku 1773 traja otcovia Rádu Pavlínov 
prichádzajú do Šaštína a začínajú budovať 
nádherný komplex stavieb chrámu a kláš-
tora, ktoré vidíme dodnes. Prítomnosť toh-
to svätca je teda veľkou výzvou pri rozvoji 
nášho pútnického miesta.
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 Relikviu bl. Titusa Zemana, muče-
níka za kňazské povolania, si v Bazilike 
Sedembolestnej Panny Márie uctievame 
od 15. novembra 2017. Tento odchovanec 
šaštínskeho saleziánskeho gymnázia je 
označovaný ako mučeník za duchovné po-
volania. Saleziáni dona Bosca a Bratislav-
ská arcidiecéza začali v roku 2010 proces 
jeho blahorečenia a pápež František 27. 
februára 2017 rozhodol, že Titus Zeman 
bude vyhlásený za nového blahoslaveného. 
Blahorečenie je akt, ktorým – po uskutoč-
není predpísaného procesu – pápež dovolí, 
aby sa Božiemu služobníkovi preukazoval 
verejný cirkevný kult. Samotné vyhlásenie 
za blahoslaveného sa deje prostredníctvom 
prečítania Apoštolského listu, ktorý podpí-
sal Svätý Otec. Pre Slovensko to znamená, 
že má ďalšieho svätca, prvého rímskokato-
líckeho kňaza, mučeníka z čias totalitného 
komunistického režimu.

 V blízkej budúcnosti pribudne do našej 
svätyne relikvia blahoslavenej Anky Kolesá-
rovej.

Relikvia bl. Titusa 
Zemana

Pri preberaní relikvie v Poľsku u kardinála 
Dziwisza v Krakove boli s pátrom Martinom 
diakon Juraj a bohoslovec Vlado
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Ján Bittner ešte ako organista 
pred kňazskou vysviackou

Organisti vo farnosti

Zo zákulisia našej Baziliky i farnosti 

 Ak by sme zablúdili do minulosti, našli by sme nasledovný zoznam rechtorov a organis- 
tov, ktorí v našej farnosti vykonávali túto službu:

• Jozef Lukáčik – učiteľ

• Ľudovít Tritomský - učiteľ

• Silvester Rabara – učiteľ, pretože sa nechcel vzdať viery a náboženstva, musel zo školstva 
odísť. Živil sa ako účtovník, jeho manželka vyšívala, piekla oblátky, čím privyrábala na 
živobytie rodiny. Jeho životný príbeh sme priniesli v Hlahole zvonov 4/2016 a 1/2017.  

• Ján Bittner – v r. 1968 odišiel doštudovať za kňaza - saleziána a vysvätený bol v roku 1973 

• Ladislav Chudý – od r. 1968 – sept. 2002 Jeho životný príbeh sme priniesli v Hlahole 
zvonov 2/2014 a o slávnostnom odhalení jemu venovanej pamätnej tabule sme písali 
v Hlahole zvonov 3/2016.

• Matúš Jókay - ako študent GJB (1993 - 1997)

• Juraj Záreczky – sept. 2002 – okt. 2005

• PharmDr. Jozef Saksun – doteraz

• Ing. Martin Jablonický – od 1. 11. 2005 doteraz

• Marek Konečný – od sept. 2008 do júna 2011 

• Bc. Laura Tománková, DiS. art. - od roku 2009 do roku 2012

• Vdp. Dominik Ondriaš - ako študent GJB (2008 - 2012)

• MgA.  Eva Moleková (r. Flamíková) – od 1. 7. 2010 doteraz  

• Mgr. Beatrica Smolinská, DiS. art. – od 10. 2. 2013 doteraz

• Šimon Kotvas - v roku 2015

• Timotej Kyselica - od roku 2015 do roku 2018

• Richard Šimek - od roku 2017 doteraz

 V predchádzajúcom čísle nášho časopisu sme priniesli informácie o kostolníkoch 
v našej farnosti a predtým o technickom tíme, ktorý je súčasťou našej farnosti i Baziliky 
Sedembolestnej. V dnešnom čísle chceme predstaviť organistov a rechtorov (ako ich 
ešte momentálne najstaršia žijúca generácia označovala), ktorí patria od nepamäti k naj- 
bližším spolupracovníkom kňazov a duchovných. 
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organista Jozef Saksun

organistky Eva Moleková (vpravo) a Beatrica 
Smolinská (vľavo)

PharmDr. Jozef Saksun: 56-ročný lekár-
nik. Popri zamestnaní 2 roky navštevoval 
Janáčkův hudební ústav v Břeclave, odbor 
hra na organ. Vo farnosti začal ako orga-
nista hrávať ešte popri pánovi Chudom, za 
správcu farnosti vdp. Baša. Je ženatý, má 4 
deti (3 synov a 1 dcéru). 

Ing. Martin Jablonický: 39-ročný inžinier 
železničnej dopravy, zamestnanec ŽSR. Ab-
solvoval cirkevné konzervatórium - odbor 
cirkevná hudba. V Národnej svätyni a vo 
farnosti Šaštín-Stráže pôsobí ako organista 
od 1. novembra 2005. Príležitostne pôsobí 
ako organista vo farnosti Lakšárska Nová 
Ves.

MgA. Eva Moleková:  Je absolventkou 
Štátneho konzervatória v Bratislave v trie-
de Mgr.art. Petra Reiffersa a Mgr.art. Du-
šana Billa a Akadémie múzických umení  
u doc. Jaroslava Túmu v Prahe. Už ako 

pätnásťročná sa zúčastnila medzinárodnej 
interpretačnej súťaže mladých organistov 
v Opave (2002), kde získala Čestné uznanie 
1. stupňa a v roku 2004  3. miesto. V roku 
2005 sa stala víťazkou Súťaže slovenských 
konzervatórií a v tom istom roku získala 
2. cenu na Súťaži organistov v Humpolci. 
Ako dirigentka viedla chrámový spevácky 
zbor farnosti Holíč, ktorý získal v roku 2010 
ocenenie Trnavského samosprávneho kraja 
za Kultúrny prínos. Od roku 2010 pôsobí 
ako hlavná organistka v našej farnosti a di-
rigentka Chrámového speváckeho zboru 
Baziliky Sedembolestnej Panny Márie. 

Mgr. Beatrica Smolinská, DiS. art.: 
25-ročná učiteľka, učí predmety biológia a 
chémia na Gymnáziu Metodova v Bratislave 
a taktiež hru na klavíri na ZUŠ J. Kowal-
ského v Bratislave. Popri Prírodovedeckej 
fakulte UK absolvovala aj hru na organ na 
Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave v or-
ganovej triede Mgr. art. Marka Vrábla, ArtD. 
Na organ začala hrávať ako 12–ročná. Ako 
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organista Martin Jablonický

organista Timotej Kyselica 

organistka slúži okrem Národnej svätyne aj 
v kostole sv. Martina v Čároch a v kostole 
sv. Štefana Kráľa v Kuklove. 

Timotej Kyselica: 22-ročný študent, ukon-
čil 2. ročník STU Fakultu chemickej a potra-
vinovej technológie v Bratislave. Absolvoval 
hru na klavíri a organe v ZUŠ Skalica, kde 
študoval u MgA. Evy Molekovej a MgA. Mag-                                                                               
dalény Benešovej. Okrem našej Národnej 
svätyne hráva na organ vo Františkánskom 
kostole a v Podhradí (kostol najsvätejšej 
Trojice) v Bratislave, v Evanjelickom a. v. 
kostole v Skalici a taktiež v Skalici v bý-
valom Jezuitskom kostole - akcie, civilné 
sobáše, prehliadky mesta...

Richard Šimek: V tomto roku študent - 
maturant skalického gymnázia. V ZUŠ Šaš- 
tín-Stráže absolvoval dva stupne hry na 
klavíri u pani učiteľky Anny Fodorovej a Evy 

Kubincovej. Hru na organ študoval u MgA. 
Evy Molekovej (t. č. na materskej dovolen-
ke) a pokračuje v triede MgA. Magdalény 
Benešovej v  ZUŠ Skalica). Ako organista 
hráva v našej farnosti a podľa potreby aj 
v okolitých farnostiach. Po maturite plánuje 
pokračovať v štúdiu na konzervatóriu. 
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Osem mariánskych reliéfov 
v Bazilike Sedembolestnej 
Panny Márie - patrónky Slovenska

Dokončenie z prechádzajúceho čísla:

Z Národnej svätyne 

Zahľadeli ste sa už niekedy cestou 
z Baziliky Sedembolestnej na chór 
a jeho výzdobu? Pod zábradlím sa 
nachádza osem unikátnych reliéfov, 
ktoré si bežným okom nemôžeme 
detailne všimnúť. Páter Mirko pre náš 
farský časopis pripravil nasledovnú 
štúdiu o týchto vyobrazeniach:   V ústrednom mieste reliéfu s na-

chádza postava Panny Márie a anjela Gab- 
riela. Mária kľačí na okraji podesty. Na 
jeho opačnom konci je vysoký podstavec 
a na ňom je otvorený zvitok Biblie. Má-
riina tvár je obrátená ku zvitku, jej ruky 
ukazujú na jej hruď akoby v otázke. Pred 
sebou má na podeste položenú nádobu 
a vedľa nej akoby spadnutú olejovú lam-
pu. Pod podestou, tesne pod nádobou, 
je na podlahe otvorená kniha. Ponad 
kľačiacou Pannou je hustý oblak, z kto-
rého vidno dve hlavy malých anjelikov, 
pozerajúcich sa na Máriu. Aj poza po-
stavou Anjela Gabriela je jemný oblačný 
opar. Oblak tu naznačuje prítomnosť vecí 
nebeských alebo tiež samotnú tajomnú 
Božiu prítomnosť – šekina. Gabriel zdvih-
nutou pravou rukou a vystretým prstom 
ukazuje do neba a ľavou na zvitok Biblie. 

Zvitok je položený na šikmej plošinke 
podstavca prikrytého na koncoch bohato 
rozstrapkaným obrusom. Ponad zvitkom 
je baldachýn s dvoma veľkými strapca-
mi. Na opačnej strane, za chrbtom kľa-                                                                      
čiacej Panny Márie sú dva schodky 
vedúce von z miestnosti cez portál tiež 
pokrytý baldachýnom. 

Opis 3a. reliéfu: ZVESTOVANIE

3a – 3b

 Na motívoch tretej dvojice pries-
torových obrazov je opäť identita osôb 
- Mária, anjel a Ježiš. Na reliéfe zves-
tovania je osoba Božieho Syna ukrytá, 
počatá v lone matky. Dalo by sa po-
vedať, že obidve zobrazené udalosti 
okrem radosti z toho, že Boh vstupuje 
do svojho príbytku (z „mäsa“ i z ka-
meňa), obsahujú aj moment prekvape-
nia či strachu z prelomového životného 
momentu. Spomeňme si, ako musel 
anjel Gabriel upokojovať Máriu slo-
vami „neboj sa Mária, našla si milosť 
u Boha“ alebo ako evanjelista Lukáš 
zaznamenal Máriino stŕpnutie od údi-
vu keď zbadala dvanásťročného Ježiša 
v chráme.



Hlahol zvonov  2/2019 21

Opis 3b. reliéfu: RADOSTNÁ PÚŤ 
S 12-ROČNÝM DO CHRÁMU

Opis 4a. reliéfu: 
STRETNUTIE S ALŽBETOU

4a – 4b

Na reliéfe 4a Mária je pri cieli svojho 
putovania k Alžbete s počatým dieťa-
ťom Ježiš. Cieľové stretnutie je spojené 
s radosťou Alžbety i Jána Krstiteľa, kto-
rého Alžbeta nosí pod srdcom. Tešia 
sa z príchodu Spasiteľa. Mária sa teší 
z veľkých vecí, ktoré jej urobil Boh. Na 
reliéfe 4b je vyjadrená radosť z návratu 
do vlasti, v ktorej už nikto nečíha na ži-
vot dieťaťa. Radosť z toho že Boh vstu-
puje medzi členov rodiny, raz rodiny 
spríbuznených inokedy medzi členov 
rodiny Božieho ľudu. Štvrtú dvojicu 
plastík spája aj počet viditeľných po-
stáv, ktoré sú v príbuzenskom vzťahu 
s Máriou. Príbuzná Alžbeta z jednej 
strany a manžel Jozef z druhej.

Centrálne miesto v tomto reliéfe je urče-
né opäť Bohorodičke. Mária stojí s pra-
vou rukou priloženou k srdcu. Ľavou ru-
kou pobáda Ježiša vpred. Chlapec - Ježiš 
i Mária majú tváre upriamené na akoby 
oltár znázorňujúci Jeruzalemský chrám, 
umiestený na ľavej strane reliéfu. K ol-
táru vedú dva schody a po oboch jeho 
stranách sú dva piliere s ozdobnými hla-
vicami. Chlapec – Ježiš má ruky zložené 
k modlitbe. Nad hlavami Márie a Ježiša 
je oblak môže podobne ako pri iných re-
liéfoch naznačovať Božiu prítomnosť či 
ochranu a vedenie počas cesty. V oblaku 
môžeme vidieť vznášajúceho sa anjela, 
ktorý akoby predchádza svätú dvojicu. 
Anjel je prestavený ako väčšie dieťa v le-
žiacej polohe bez krídel, je orientovaný 
ku chrámu pričom jeho tvár je obrátená 
k putujúcim. V pravej ruke drží z časti 
rozkvitnutú ľaliu, ľavou pridŕža kus látky 
zakrývajúci jeho nahotu. Na pravej strane 
vyobrazenia, poza chrbtami centrálnych 
postáv, sa nachádza strom olistený iba 
na samom jeho vrcholci.  V centrálnej časti reliéfu sa nachádza 

sv. Alžbeta stojaca na druhom s dvoch 
schodov, ktoré vedú k dverám jej domu. 
Vystiera svoje ruky ku Márii, dlane má 
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Opis 4b. reliéfu: NÁVRAT Z EGYPTA

obrátené hore. Mierne je nachýlená do-
predu. Za Alžbetou je v pozadí vežovitý 
domček, ktorý pravdepodobne predsta-
vuje mestečko Ain Karim, v ktorom žil 
Zachariáš a jeho manželka Alžbeta. Má-
ria, ktorú autor umiestnil v pravej časti 
reliéfu, vystupuje pravou nohou na scho-
dík, ľavou rukou si pridvihuje dlhé šaty 
a druhou rukou sa práve dotýka prstov 
vystretých rúk Alžbety. 

Za chrbtom Márie sa týči holý kmeň 
stromu s bohato olisteným vrcholcom. 
Ponad hlavou Márie sa nachádza oblak, 
symbol Božej prítomnosti sprevádzajúcej 
pútnika.

 V ústrednej časti reliéfu sa nachádza 
Matka Božia, sediaca na oslíkovi. V ru-
kách drží batoľa. Na jej chrbte visí klobúk. 
Má obuté sandále. Sv. Jozef nesie na 
chrbte kôš s tesárskym náradím – dláta 
a sekeru -  v ruke drží pílku. Obutý je do 
topánok. V pozadí sa nachádzajú dve pal-
my, spoza ktorých vykúkajú dva poscho-

dové domčeky. Tvár Márie je sústredená 
smerom k Ježiškovi, tvár Jozefa ku oslí-
kovi. Po pravej strane troch osôb sa na-
chádza strom, z vrchnej časti bez lístia, 
akoby suchý. Vo vrchnej časti reliéfu sú 
znázornené dve zoskupenia oblakov, pri-
čom Svätá rodina je akoby pomedzi nimi. 
Významovo to môže znázorňovať Božiu 
ochranu a vedenie počas putovania.

Autor textu: 
Páter Miroslav Hruška OSPPE

Pozývame vás:
27. apríla 2019 na Púť mužov

1. mája 2019 na farský výlet

11. mája 2019 na Púť hasičov

10. - 12. mája 2019 na Púť matiek

18. mája 2019 na Púť miništrantov

9. a 10. júna 2019 na Turíčnu púť

16. júna 2019 na Deň farnosti

23. júna 2019 

na Púť ku Kaplnke sv. Alojza

29. júna 2019 na Púť motorkárov

1. - 12. júla 2019 

na detský prímestský tábor
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Zo života detí a mladých 

Karneval (pre pozitívne masky)

Súťaže majú u detí 
vždy veľký úspech

Najviac sa z karnevalu tešia naši najmenší Pátri pavlíni v prestrojení

Zástupcovia redakčnej rady 
nášho Hlaholu zvonov 

Animátori si taktiež pripravili masky

Mnohé masky nás pobavili i prekvapili zároveň
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Za vianočnú osemsmerovku z posledného čísla Hlaholu zvonov odmeníme Paľa Petriča. Aj 
dnes vám ponúkame úlohy na rozlúštenie, ktorých riešenie môžete priniesť do sakristie do 
konca apríla 2019. Na víťazov čakajú odmeny od pána farára!

Rezervované pre deti
(bez obmedzenia veku) 

Zábavné úlohy
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Zo života v oratóriu

Aktivity OZ Handmade pre farnosť 
 Členovia občianskeho 
združenia Handmade by 
Šaštín-Stráže neprestáva-
jú vo svojej činnosti ani 
v roku 2019. Hneď v januá-
ri pripravili v čajovni orató-
ria stretnutie pre každého 
záujemcu o háčkovanie, 
kde sa naučili základy tej-
to techniky - robiť retiaz-
kové očká, krátke stĺpiky, 
polostĺpiky a dlhé stĺpiky. 
Každý sa teraz zdokonaľuje 
v háčkovaní doma a určite 
budú pokračovať ďalšie 
stretnutia, kde sa spoločne 
naučíme aj jednoduché vý-
robky - hračky. 
 V marci prišla medzi 
dospelých i deti Monika 
Čechová zo Štefanova, aby 
trpezlivo všetkých zasvätila 
do tajov výroby madeiro-
vých kraslíc. Jemná a pre-
cízna práca si vyžaduje 
veľa trpezlivosti, pevné 
nervy a najmä cvik. O kurz 
bol hneď od začiatku veľký 
záujem, a tak sme boli nú-
tení pripraviť až dva termí-
ny kurzu. Madeirová tech-
nika je síce náročná, ale 
oslovila mnohých dospe-
lých i deti, pretože vytvorili 
krásne práce a pokračovali 
aj doma. V mesiaci apríl 

Kurz zdobenia kraslíc pre dospelých

Kurz zdobenia kraslíc pre deti

plánujeme stretnutie, kde sa naučíme vyrábať jednodu-
ché šperky - háčkované náramky s korálikmi. Príde medzi 
nás bývalá učiteľka pani Anna Baďurová, ktorá má s touto 
jemnou prácou bohaté skúsenosti a vďačne nás zasvätí 
do tejto techniky. 
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V Šaštíne sa veriaci stretávali pri pobožnosti 
krížovej cesty na kalvárii v nedele o 15.00 hod. 

Krížové cesty

Zo života farnosti 

Pobožnosť Krížovej cesty bývala počas pôst-
neho obdobia v Bazilike Sedembolestnej Pan-
ny Márie v piatky o 17.30 hod. za účasti detí 
z farského spevokolu 7hlások a miništrantov 
z farnosti. 

V Strážach na kalvárii bývala pobožnosť 
krížovej cesty  každú nedeľu o 14.00 hod.
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Chlapi pri hre

Spoločná fotografia časti pravidelných účastníkov nedeľňajších futsalových stretnutí

Futsal pre všetkých

Muži vo farnosti 

 Dostala som milé pozvanie od mužov 
z farnosti, aby som sa prišla pozrieť nie-
kedy v nedeľu večer na ich mini-futbalové 
stretnutie, ktoré má už svoju mnohoročnú 
históriu. V telocvični pri kláštore sa každú 
nedeľu večer od 18. do 20. hodiny stre-
távajú nadšenci sálového futbalu. Nájdete 
medzi nimi slobodných mládencov i že-
náčov, z farnosti i blízkeho okolia. Horná 
veková hranica nie je obmedzená a môže 
medzi nich prísť úplne každý, koho tento 
šport či príspevok osloví. Netreba sa nikde 
prihlasovať, stačí len prísť k bočnej hlavnej 
veľkej bráne a mať svoje „sálovky“. Tešia 
sa na každého nového spoluhráča. Verili 
by ste, že sa začali stretávať ešte v sep-
tembri roku 2003? 
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 MS SČK v spolupráci s mestom Šaš- 
tín-Stráže pripravili 23. februára 2019 
v rámci programu výročnej členskej 
schôdze aj poďakovanie a ocenenie dar-
cov krvi. Po úvodných správach o činnos-
ti za rok 2018, pláne aktivít na rok 2019 
prišlo samotné oceňovanie darcov krvi. Za 
vedenie farnosti, ktorá odbery krvi podpo-
ruje, sa celej slávnosti zúčastnil páter 
Martin Lehončák, správca farnosti. Páter 
Mirko Hruška sa zase ako prvý z pavlínov 
pridal do rodiny darcov krvi a na posled-
nom odbere sa zúčastnil diakon Juraj 
Tirpák. Miestny spolok SČK pripravil do-
teraz 12 mobilných odberov krvi na pôde 
mesta, ktorých sa pravidelne zúčastňujú 
darcovia z mesta i okolia. Pre 16 darcov 
zo Šaštína-Stráží, ktorí sa zúčastnili as-
poň polovice z týchto odberov, pripravili 
pamätné písomné poďakovanie a darčeky: 
Mgr. Dominik Bulka, Ivana Kovárová, 

Jozef Slovák, Ladislav Barczi, Jana To-
kárová, Ing. Gabriela Baďurová, Dušan 
Bíly, Ing. Lenka Černá, Mgr. Jaroslav 
Suchánek, Pavol Suchý, Marek Valla, 
Silvia Bellová, Pavel Hornák, Bc. Vladi-
mír Pőstenyi, Stanislav Vajči a Bc. Vik-
tor Bíly. V roku 2018 boli ocenení mno-
honásobní darcovia krvi v Senici, medzi 
ktorými boli aj darcovia zo Šaštína-Stráží: 
zlatú Janského plaketu za 40 bezplatných 
odberov krvi získal Ivo Vavrovič, striebor-
nú Janského plaketu za 20 bezplatných 
odberov krvi získali Vlasta Rybecká a Pa-
vol Suchý, bronzovú Janského plaketu za 
10 bezplatných odberov krvi získali: Du-
šan Bíly, Ľudovít Križan a Vladimír Pős-
tenyi. Taktiež aj pre nich boli pripravené 
malé upomienkové darčeky. Sladký dar-
ček si prevzali aj členovia MS SČK, ktorí 
v roku 2018 oslávili svoje okrúhle životné 
jubileum.

Kvapka pre Sedembolestnú - poďakovanie darcom krvi

Ocenení darcovia krvi

Zo života vo farnosti 
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V našom meste pribudla služba pre ľudí, 
ktorí potrebujú bezbariérový vstup do 
budov. V Lekárni na námestí si môžete 
od vchodu do budovy privolať zvon-
čekom obsluhu lekárne, ktorá vám pri-
praví potrebné lieky a prinesie ich až do 
vašich rúk. 

 Nasledoval kultúrny program, ktorý 
otvorili domáce dievčatá Margarétka Vaj- 
čiová a Monika Iršová modernou sklad-
bou, ktorú odspievali pri netradičnom 
hudobnom sprievode - zvuku plastových 
pohárov. Úplný záver slávnosti patril vy-
nikajúcej cimbalovej Ľudovej hudbe Ka-
marádzi z neďalekej obce Kúty, ktorý bol 
jedinečným vystúpením pre všetkých 
prítomných. Krásna ľudová hudba v ich 
podaní bola nostalgickou spomienkou na 
niekdajší domáci folklórny súbor Borinka, 
ale symbolicky aj spomienkou a poob-  
hliadnutím sa za starým spolkom mies- 
tneho červeného kríža, ktorý v našom 
meste roky pracoval a noví nástupcovia 
sa snažia dôstojne pokračovať v tejto hu-
manitárnej činnosti ďalej. 
 Ďakujem všetkým zúčastneným za 
účasť a podporu, účinkujúcim za kultúr-
ny program a darcom krvi prajeme pevné 
zdravie do ďalších rokov života, aby Kvap-
ka pre Sedembolestnú neprestala nikdy 
kvapkať.

Diakon Juraj Tirpák sa po prvý raz pridal medzi 
darcov krvi práve u nás 

Pri vchode do lekárne sa nachádza zvonček 
pre imobilných občanov   



Hlahol zvonov 2/201930

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

 Pred dvomi rokmi sme zažili veľkú 
rozlúčku s komunitou saleziánov, ktorí 
spravovali našu farnosť. Bol medzi nimi 
i momentálne najstarší žijúci salezián na 
svete - don Jozef Hrdý SDB, ktorého všetci 
dobre poznáme ako don Josého. Presne 
15. januára 2019 ho priviezli s neveľkou 
batožinou do miestneho Zariadenia pre 
seniorov. Po krátkom váhaní sa rozhodol 
vrátiť medzi starých známych priateľov, 
ktorí ho pravidelne navštevovali v salezián-
skom stredisku Hody pri Galante, kde bol 
po celý čas od odchodu od nás. Vrátil sa 
však najmä k svojej Nebeskej Mame, ktorú 

Návrat saleziána

má veľmi rád a jej verným služobníkom                          
zostane až do konca svojho života. 
 V zariadení sa u neho strieda jedna ná-
všteva za druhou - privítali ho terajší správ-
covia farnosti - pátri pavlíni, s ktorými spo-
ločne slávieva sväté omše. Navštevujú ho 
aj saleziáni, ktorí buď prídu priamo za ním, 
alebo sa zastavia cestou okolo. Najviac ho 
však asi tešia návštevy obyčajných farní-
kov a malých detí. Tešíme sa z neho aj my, 
keď ho vidíme spolucelebrovať sväté omše 
v Národnej svätyni, alebo napr. počas sláv-
nostnej sv. omše pri príležitosti sviatku 
sv. don Bosca v kostole na námestí. Jemu 
vlastný humor ho neopúšťa ani vo vyššom 
veku a pri príležitosti jeho nedávneho život-
ného jubilea mu všetci spoločne vyprosu-
jeme veľa Božích milostí a ochranu Panny 
Márie do ďalších rokov života. Ako on sám 
hovorieva, modlieva sa aj k svojmu me-
novcovi sv. Jozefovi, lebo Panna Mária má 
toho veľa. Tak nech ho ochraňuje aj jeho 
patrón sv. Jozef, aby si udržal sviežu myseľ 
a svojský humor aj v novom domove! 

don José počas sviatku don Bosca v kostole na 
námestí

don José v sakristii v Národnej svätyni
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Krstom sa stali Božími deťmi
a členmi Cirkvi: 
Anna Mondecová   24. 2. 2019
Sebastián Mondec   24. 2. 2019
Natália Danielová   24. 2. 2019 
Jakub Hurbánek      9. 3. 2019 
Gréta Voglová   10. 3. 2019
Patrik Gábor   17. 3. 2019 
Karin Danihelová   24. 3. 2019
Dorothy Celláryová  24. 3. 2019
Lucas Slovák  31. 3. 2019
(uvedené sú dátumy krstov

Predišli nás do večnosti:

Ľubomír Daniel     2. 1. 2019
Ľudovít Barkóci     8. 1. 2019
Konrád Daniel     9. 1. 2019
Paulína Skokánková    11. 1. 2019
Ján Hladík    17. 1. 2019
Rudolf Suchánek      7. 2. 2019
Rudolf Selecký    11. 2. 2019
Eduard Stacha    22. 2. 2019
Martin Horák  28. 2. 2019
Antonín Suský     4. 3. 2019 
Emil Khúla      8. 3. 2019
Dušan Polák    12. 3. 2019
Matilda Poláková    14. 3. 2019 
Helena Drvárová    21. 3. 2019
Jozefína Rišková   29. 3. 2019
(uvedené sú dátumy pohrebov)

Sviatostné manželstvo uzavreli:
Miroslava Hroncová
a Martin Kaša 26. 1. 2019

Zlatuška Marie Danielová
a Jozef Daniel  27. 2. 2019 

Výročia v komunite pátrov pavlínov:

23. mája budeme Boha chváliť a ďakovať za 10 rokov kňazskej služby pátra Michala 
Nižnánskeho a 12. júna za 20 rokov od kňazskej vysviacky pátra Martina Lehončáka. 
20. výročie kňazstva oslávia aj dvaja naši bývalí saleziáni - 29. mája don Ivan Žitňanský 
SDB a 15. júna don Jozef Komloš SDB. Kňazskú vysviacku prijme v Čenstochovej diakon 
Juraj Tirpák, ktorý bude slúžiť svoju primičnú svätú omšu v našej Bazilike Sedemboles- 
tnej Panny Márie 2. júna 2019 o 10.30 hodine. Všetci ste vopred srdečne vítaní, aby sme 
spolu s ním oslávili túto vzácnu chvíľu a spoločne ďakovali Pánu Bohu a prosili ho o veľa 
milostí a Božie požehnanie do Jurajovej kňazskej služby. 



Pútnici pred odchodom do Svätej Zeme
30. marec 2019


