
Drahí bratia a sestry!
 Evanjelista Ján svojím perom vykreslil jeden, 
pre mňa osobne, veľmi silný obraz, nad ktorým 
každoročne vo Veľkom pôste rozjímam. Ježiš  
vyšiel von s tŕňovou korunou a v purpurovom 
plášti. Pilát im povedal: „Hľa, človek!“ (Jn 19, 5)
 Pán iba kvôli posmechu a potupe oblečený 
do purpuru, so žezlom žobráka, s korunou chu-
dáka. Ruky zviazané. Mlčiaci a pokorný. „Hľa 
človek!“ Pilát nemohol ináč. Povedal, čo videl. 
Človek, a žiaden kráľ. Už vôbec nie Boží syn. 
Zrejme sa tak zdalo aj všetkým, čo tam stáli 
a hľadeli na toho „blúznivca“ z Nazareta.
 Napriek tomu, že všetko vyzeralo byťˇevi-
dentné a ľudská logika nedovoľovala vyrieknuť 
iný ortieľ ako neschopný, odsúdený a poraze-
ný, to opak bol pravdou. Ten zbedačený Gali-
lejčan bol, je a bude stále veľkým kráľom. Aj 
vtedy, na priestranstve pred Pilátovou vládnou 
budovou všetko bolo v jeho moci. Život celé-
ho ľudského stvorenia závisel na jeho slove, 
ktoré malo väčšiu váhu, ako dekrét najmoc-
nejšieho panovníka všetkých dôb. Závisel na 

gestách jeho rúk, ktoré, hoci zviazané, predsa 
mali silu hory prenášať. Život nás všetkých le-
žal v jeho očiach, hoci zakalených krvou, no 
predsa jasne čítajúcich vôľu Otca. Všetko bolo 
v jeho Najsvätejšom srdci, hoci skľúčenom 
smrteľným zápasom, no predsa schopnom 
objať ešte jedného hriešnika. A ešte jedného. 
A ďalšieho... Nič nebolo také, aké vyzeralo byť 
na prvý pohľad.
 Končíme pomaly obdobie Veľkého pôstu. 
Na prvý pohľad sa to zdá byť dosť biedne. 
S naším životom, s našími hriechmi, s našimi 
vzťahmi. Úboho to vyzerá byť aj v našej spo-
ločnosti, politike, ekonomike, školstve. Všetko 
toto by ma osobne malo priviesť k myšlienke 
vztýčiť bielu zástavu, kapitulovať, zbytočne 
nebojovať, nájsť si konečne iného kráľa. Malo. 
Keby nie tá ikona napísaná Jánovou rukou, 
keby nie ten „Ecce homo“ lámajúci okovy 
smrti, keby nie ten Baránok prelievajúci svoju 
očisťujúcu krv, keby nie Boh-Láska, milujúca 
hriešnikov. 

J A R  2 0 1 9

Sedembolestnej
BAZILIKA
M a g a z í n  N á r o d n e j  s v ä t y n e  v  Š a š t í n e

páter Ondrej Kentoš OSPPE
rektor Národnej svätyne



2 BAZILIKA Sedembolestnej

Bilancia roku 2018

 V minulom roku našu baziliku navštívilo 
okolo 165 000 pútnikov. Z celkového počtu 
bolo takmer 57 000 pútnikov zúčastnených na 
stavovských púťach a iných akciách organi-
zovaných Národnou svätyňou. Medzi najvýz- 
namnejšie púte s najväčšou účasťou patrili 
už tradične oslavy Sedembolestnej Patrónky 
Slovenska – okolo 40 000 pútnikov a Turíčna 
púť – okolo 2 800 veriacich. Okrem toho sme 
organizovali deväť iných stavovských púti. 
 Našu baziliku hojne navštevovali aj iné 
skupiny. Pred trónom Sedembolestnej Panny 
Márie sme napríklad oslávili spolu s TV Lux 
jej 10. výročie, hostili sme celoslovenskú púť 
zdravotníkov, arcidiecéznu púť cirkevných 
škôl, ďakovali sme za životné jubileum otca 
arcibiskupa Stanislava Zvolenského, hostili 
sme Konferenciu biskupov Slovenska. 
 Rovnako farnosti a spoločenstvá pu-
tovali k Nebeskej Matke v organizovaných 
skupinách. Takýchto skupín bolo 195 slo-
venských a 32 zahraničných. Putovalo v nich 
takmer 12 000 mariánskych ctiteľov. 
 Na svoje duchovné cvičenia, obnovy 
a pobyty využilo areál Národnej svätyne oko-
lo 1800 veriacich. 
 Príjmy baziliky boli v roku 2018 spolu 
okolo 251 000 €. Z tejto čiastky 80% tvoria 
milodary veriacich a pútnikov. Priatelia Ná-
rodnej svätyne prispeli dohromady čiastkou 
32 918 €. 

 Výdavky baziliky boli niečo vyše 
253 000 €. Z toho 21% tvoria náklady na 
energie, 23% mzdové a sociálne náklady, 
16% príprava púti a iných podujatí, 36% bola 
úhrada za väčšie práce a nákupy.
Z väčších prác a investícii boli v roku 2018 
vykonané tieto:
• Zakúpenie a dokončenie podláh v ubytova-
cej časti;
• Zakúpené posteľné obliečky na asi tretinu 
lôžok;
• Vymenené kľakadlá v bazilike napadnuté 
červotočom;
• Vymaľovaná sakristia baziliky;
• Prerábka elektroinštalácie v sakristii;
• Oprava vyhrievania v laviciach baziliky;
• Vybavenie štúdia pre televízne a interneto-
vé prenosy;
• Výmena svietidiel a žiaroviek za úsporné;
• Výmena opotrebovaných stanov, používa-
ných pri púťach;
• Príprava projektovej dokumentácie pre 
uchádzanie sa o fondy;
• Rôzne tlačoviny a letáky;
• Oprava pódia pre zbory na chóre baziliky;
• Rozšírenie a údržba elektronického prístu-
pového systému.

 Tradične už v prvom čísle nášho 
bulletinu prinášame krátku bilanciu všet-
kého, čo sa v Národnej svätyni Sedembo-
lestnej Panny Márie v roku 2018 udialo.

B O L O

 Starostlivosť o pútnický areál 
a našu Národnú svätyňu by nebola 
možná bez príspevkov vás všetkých. 
Za doterajšiu pomoc zo srdca ďakuje-
me. Prijmite od nás dar našej modlitby 
za vás, našich priateľov a dobrodin-
cov, ktorú k Bohu cez mocné orodova-
nie našej Nebeskej Matky prinášame 
pri rôznych pobožnostiach a najmä pri 
každonedeľnej obeti svätej omše.
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 Na tento sviatok sa veriaci mohli pri-
praviť počas deväťdňovej pobožnosti, ktorá           
sviatku predchádzala. Pred večernými svä-
tými omšami v bazilike sa zhromaždili pátri 
pavlíni z miestnej komunity v bočnej kaplnke 
zasvätenej tomuto svätcovi a spoločne s ve-
riacimi spievaním hymnu odkrývali niektoré 
okamihy z pustovníckeho života sv. Pavla. 
Túto slávnostnú chvíľu umocňoval tiež vzácny 
obraz inštalovaný v kaplnke nad oltárom od 
rakúskeho barokového maliara Jána Lukáša 
Krackera z roku 1757, na ktorom je vyobra-
zený patriarcha pavlínov svätý Pavol Prvý 
Pustovník. Zachovali sa tiež fresky, ktorými                          
sú vyzdobené steny a strop kaplnky zachytá-
vajúce taktiež výjavy zo života tohto svätca.

Slávnosť sv. Pavla Prvého Pustovníka

Relikvia 1. blahoslavenej Slovenky od 27. 1. už aj v Národnej svätyni

B O L O

 Dňa 15. januára sme mali príležitosť 
zúčastniť sa svätej omše z príležitosti osla-
vy sviatku patriarchu Rádu sv. Pavla Prvé-
ho Pustovníka. Hlavným kazateľom svätej 
omše bol dekan šaštínskeho dekanátu 
a správca farnosti Moravský Svätý Ján IC-
Lic. Milan Čaniga. 

 Po svätej omši si veriaci mohli uctiť 
vzácnu relikviu sv. Pavla Prvého Pustovníka, 
ktorá bola zverená z príležitosti osláv sviatku 
ich patróna a venovaná komunite otcov pavlí-
nov v Šaštíne od generálneho predstaveného 
pavlínskeho rádu Arnolda Chrapkowského 
OSPPE. Priputovala k nám z Jasnej Hory 
(Poľsko).

 Poslednú januárovú nedeľu sa k sláveniu svätej omše 
o 10.30 hod. k veriacim pripojili aj rehoľníčky z Kongregácie 
milosrdných sestier Svätého kríža z Podunajských Biskupíc. 
Priniesli do baziliky ozajstný poklad v podobe relikvie bla-
hoslavenej sestry Zdenky Schelingovej, ktorú z ich rúk prijal 
rektor Národnej svätyne páter Ondrej Kentoš OSPPE. Pred-
sedal tiež svätej omši a prihovoril sa veriacim v homílii. Táto 
nedeľná svätá omša bola slávená deň pred výročím vstupu do 
noviciátu v Podunajských Biskupiciach (1936), a zloženia več-
ných sľubov (1943). Po nej si už mohli prítomní veriaci uctiť 
darovanú relikviu bl. Zdenky a vypočuť si prezentáciu o živote 
tejto panny – mučenice z čias komunistického režimu, otvore-
ného prenasledovania cirkvi z úst sestry Dominiky. 
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Prvá sobota v mesiaci február

B O L O

 Ani vo februári nezabudli mariánski ctitelia 
prísť do Národnej svätyne, aby sa zúčastnili mod-
litby posvätného ruženca a slávenia svätej omše, 
ktorá pripadla na sviatok Obetovania Pána. 
V úvode homílie otec biskup Jozef Haľko prítom-
ným veriacim pripomenul, že: „úkony, ktoré robí-
me počas svätej omše môžeme vnímať niekedy 
menej jasne, ako keď ich robíme prvýkrát. A pre-
to nikdy nezaškodí oživiť a občerstviť, čo týmito 
gestami spolu so slovami vyjadrujeme. Prečo krí-
žik na čelo, prečo krížik na ústa, prečo krížik na 
srdce počas slov sláva Tebe Pane?“ V kontexte 
s Božím slovom, ktoré nám cirkev ponúkla prá-
ve v tento deň, nám otec biskup túto skutočnosť 
priblížil: „Ktorá je to tá veta v dnešnom evanjeliu, 
ktorú by sme pokladali v súvislosti s týmto gestom  
troch krížikov za takú najvýstižnejšiu? Iste tušíte, 
že sa blížim ku kľúčovej vete proroka Simeona. 
Okolnosť obetovania Ježiša v chráme, jeho pri-
nesenie do chrámu, držanie Ježiša vo svojom 
náručí bolo pre neho vrcholom svojej pozemskej 
existencie, vrcholným zážitkom svojej existencie. 
Pohnutý aj touto skutočnosťou hovorí: Svetlo na 
osvietenie pohanov. Keď počúvame toto živé 
a účinné Božie slovo, očakávame so živou vie-
rou, že dostaneme aj my svetlo pre rozum – krížik 
na čelo, pre komunikáciu, jazyk, slovo – krížik na 
ústa, pre dušu – krížik na srdce. A toto evanjelium 
má túto silu vnútorne nás naplniť svetlom. Lebo 
naša viera je aj rozumom vnímaná, vnímateľná. 

Nevieme a nedokážeme úplne pochopiť našu vie-
ru, veď preto je to viera a nie poznanie. Ale rozum 
nám umožňuje uvažovať o týchto veciach, hľadať 
ich podstatu, hľadať ich posolstvo.“
 Otec biskup zdôraznil, že veriaci majú ten 
najpokornejší vzor, keď povedal: „Panna Mária 
je svedectvom toho, ako hovorí pápež Benedikt 
XVI., že hľadala súvislosti. A my dnes, v deň za-
sväteného života na sviatok Obetovania Pána, 
hľadáme súvislosti medzi tým, čo sa odohralo 
pred dvetisíc rokmi v chráme a naším životom. 
Veď odkedy Ježiš vstal zmŕtvych a je živý a účin-
ný medzi nami, každé to evanjelium, každé to slo-
vo je živé pre 21. storočie, pre rok 2019, presnej-
šie pre február 2019, pre nás ľudí, ktorí žijeme 
v tomto čase.“
 Na záver homílie otec Jozef veriacich po-
vzbudil, aby sa obracali s dôverou vo svojich 
prosbách na Pannu Máriu. Ako príklad spomenul 
historickú udalosť, ktorá sa viaže k milostivej šaš- 
tínskej piete: „2. septembra v roku 1741 prišla 
k soche Panny Márie, k piete slávnej šaštínskej 
panovníčka Mária Terézia. Vtedy bola socha ešte 
umiestnená v trojhrannej kaplnke (stojí na pôvod-
nom mieste dodnes). Pavlínsky kronikár zapísal 
nielen to, že panovníčka pokľakla pred Pannou 
Máriou, ale že sa modlila za spásu svojej duše 
a za dobro pre krajinu, ktorá jej bola zverená a za 
ochranu Panny Márie. Bolo to dva mesiace po 
korunovácii Márie Terézie.“ (pozn. panovníčka 
Mária Terézia bola korunovaná 25. júna 1741 ako 
24 ročná)
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 ODVÁŽNA ČISTOTA je VÁŽNE ISTO-
TOU – to je odkaz tohtoročnej Púte zaľúbe-
ných. Môžeme povedať, že aj istotou plnenia 
Božej vôle. Posilniť vo svojom odhodlaní a úsilí 
žiť čistý vzťah sa mohli účastníci púte práve na 
milostivom pútnickom mieste. Púť bola otvo-
rená slávením večernej svätej omše v piatok 
15. februára s celebrantom a kazateľom don 
Jánom Holubčíkom SDB. Spevom svätú omšu 
sprevádzal hosťovský spevácky zbor z Mala-
ciek Gaudete. Pre pútnikov bol pripravený ďaľ-
ší kultúrny a duchovný program ako napríklad 
divadelné predstavenie, pohybovo-scénická 
kompozícia s názvom Slza radosti v réžii Petra 
Weincillera. Večer pokračoval pri príjemnom 
posedení s gitarou s Mirom Janákom, ktorý 
patril do organizačného tímu Púte zaľúbených. 
Nasledovalo svedectvo Mladí z Iraku a už 
naozaj v neskorých večerných hodinách sa 
účastníci púte mohli rozlúčiť s našou nebes-
kou Mamou v bazilike modlitbou posvätného 
ruženca. Toto večerné modlitebné stretnutie 
pred milostivou šaštínskou pietou patrí už tra-

Uskutočnil sa 12. ročník Púte zaľúbených 15.-17. február
dične k piatkovému programu mnohých roční-
kov pútí zaľúbených a mladí ho poznajú ako 
Rande u mamy. Večerné slovko a požehnanie 
odprevadilo všetkých k nočnému odpočin-
ku. V sobotu bola pripravená pre účastníkov 
púte prednáška na tému „Riešenie konfliktov 
vo vzťahoch“ z úst odborníka psychológa 
a mediátora Mgr. Mária Schwarza PhD. Na-
sledovala práca v skupinkách s manželskými 
pármi. Poobede si pútnici mohli pozrieť film, 
zapojiť sa do tvorivého workshopu, zúčastniť 
sa moderovanej prehliadky baziliky, vypočuť si 
svedectvá manželských párov, besedy,  pred-
nášky. Počas večernej svätej omše, ktorú 
celebroval páter Róbert Kurowidzki OSPPE 
sa zaľúbené páry rozhodli učiniť predsavzatie 
žiť čistý vzťah. Takéto dobrovoľné a úprimné 
predsavzatia boli určite dobrým ovocím a vy-
vrcholením programu tohtoročnej púte, ktorý 
pokračoval až do nedeľňajšieho poobedia. Púť 
zaľúbených ukončila obedňajšia svätá omša 
o 10.30 hod. s hlavným celebrantom otcom 
biskupom Jozefom Haľkom.

B O L O
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Vo februári tohto roku nám prišiel list pro-
stredníctvom emailovej pošty. Listu pred-
chádzalo niekoľko stručných no nalieha-
vých prosieb smerujúcich k modlitebnému 
spoločenstvu pri Bazilike Sedembolestnej 
Panny Márie. So súhlasom autorky listu sa 
chceme týmto svedectvom s Vami podeliť.

Chvála Kristu a Panne Marii Sedmibolestné!
S velkou vděčností a láskou bych Vám chtě-
la poděkovat za modlitby za malého Emilka 
o které jsem prosila minulý týden. Chlapeček 
se narodil s velkým otlakem hlavičky, kde se 
hromadila krev a otrávená se rozváděla do ce-
lého tělíčka. Prosila jsem Vás o modlitbu asi 
ve čtvrtek, hned v neděli byla u Vás za něho 

sloužena mše svatá 
a byl v modlitbách 
ve Vašem spole-
čenství Panny Ma-
rie Sedmibolestné. 
V neděli mu byla 

Z našej emailovej
pošty

@

Uzdravenie na príhovor Sedembolestnej

 Dňa 3. marca, počas pobožnosti a sláve-
nia svätej omše prvej soboty mesiaca s hlav-
ným celebrantom otcom biskupom Františ-
kom Rábekom mali veriaci príležitosť privítať 
v bazilike relikviu svätého Jána Pavla II. Slo-
vami otca biskupa „najvzácnejší pútnik bazi-
liky sa opäť vracia na toto milostivé miesto.“ 
Provinciál pavlínov na Slovensku a správca 
farnosti Šaštín-Stráže páter Martin Lehončák 
OSPPE osobne prijal túto vzácnu relikviu 
z rúk kardinála Stanislwa Dziwisza v Krako-
ve. Veriaci mali možnosť uctiť si relikviu sv. 
Pavla II. počas niekoľkých svätých omší. Na 
budúci rok dňa 1. júla si pripomenieme 25. 
výročie návštevy sv. Jána Pavla II. Baziliky 
Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. 

Relikvia svätého Jána Pavla II., najvzácnejšieho pútnika baziliky.

S V E D E C T V O  

krev odsávaná a následně ještě za dva dny. 
Po prvním zákroku boule na hlavičce úplně 
zmizela a po druhém odsáli malý zbytek. Emil 
začal prospívat, krevní obraz se normalizoval, 
přibral půl kilogramu. Maminka i celá rodina je 
v pořádku, velmi se uklidnili, těší se z mimin-
ka. Je to rodina mé kamarádky, která nesmírně 
děkuje za přímluvu. Posílam velké poděko-
vání dobrému Bohu, Matičce Sedmibolestné 
a Vám všem, kteří jste za něho prosili. 

S láskou a vděkem zdraví Anna. 
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  Už o tri dni, teda 18. októbra 1732 po 
záverečnom prerokovaní šaštínskych 
udalostí arcibiskup Imrich Esterházi vy-
dal v Bratislave o Šaštíne tento dekrét:

 „My, Imrich, z milosti Božej a z vôle 
Apoštolskej Stolice arcibiskup ostrihomskej 
cirkvi, na pamiatku oznamujeme všetkým 
toto:
 V jarných i letných mesiacoch roku 
1732 prichádzalo veľa veriacich k soche 
bolestnej Panny Márie v Šaštíne v Nit-              
rianskej župe, a to nielen z Uhorska, ale aj 
z Rakúska, Moravy a Čiech. Prišli ta splniť 
svoje sľuby, ktoré dali, aby vyzdraveli, ale-
bo sa obrátili. Mnohí tam obdržali rozličné 
milosti, ba i zjavné zázraky. Zvesť o tom 
sa dostala až k nám. Aby sme nezanedbali 
svoju pastiersku povinnosť, podľa 25. za-
sadania Tridentského koncilu o uctievaní 
svätých, pokladali sme za potrebné bližšie 
skúmať uzdravenia, o ktorých sa hovorilo. 
Počas skúmania sme prikázali dať sochu 
do ústrania. Po dokončení práce komisia 
podala správu. Podľa ustanovenia tohože 
koncilu sme 15. októbra 1732 na poradu 
pozvali profesorov teológie a iných zbož-
ných mužov z ostrihomskej i bratislavskej 
kapituly i rozličných reholí. Keď sme vypo-
čuli i jednomyseľné odporúčanie učiteľov 
Svätého písma, o vernosti ktorých niet 
pochybností, vzývali sme Pána Boha o po-
moc. Potom sme sa rozhodli na väčšiu česť 
a slávu Božiu i jeho Nepoškvrnenej Matky 

uložiť sochu bolestnej Matky slávnostným 
spôsobom na jej pôvodné miesto. Nielen 
zjavné milosti a zázraky, ale aj horlivá úcta 
veriacich k bolestnej Panne Márii hovoria za 
to, aby sme si jej sochu ctili na spôsob iných 
milostivých sôch a obrazov. Na potvrdenie 
tohto všetkého ustanovili sme vydať túto 
našu listinu i s pečaťou, ktorá nech bude aj 
pre budúcnosť zachovaná.“

V Bratislave 18. októbra 1732
Brat Imrich, arcibiskup
Ján Jelenfi, radca a protonotár 

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



JEDNORAZOVO

PUTUJTE DOMOV
K MATKE 2019

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

Nepredajné! 
Neprešlo jazykovou úpravou.

Pravidelná modlitba
je tiež veľmi dôležitá.

Národná svätyňa Bazilika
Sedembolestnej

Panny Márie, Šaštín - Stráže

Kompletný program nájdete 
na www.bazilika.sk
a www.facebook.com/Bazili-
kaSedembolestnej

APRÍL 
27.4. - Púť mužov
MÁJ 
10.-12.5. - Púť matiek
11.5. - Púť hasičov
18.5. - Púť miništrantov
JÚN 
  9.6. - Turíčna púť 
           k Sedembolestnej
10.6. - Púť seniorov 
           a chorých
29.6. - Púť motorkárov
SEPTEMBER
15.9. - Národná púť 
           k Sedembolestnej
16.9. - Púť seniorov 
           a chorých

PRVÁ SOBOTA 
V MESIACI
Svätá omša sa začína 
o 16.00 hod. modlitbou 
posvätného ruženca. 
Rozpis prvých sobôt v roku 
2019: 5.1., 2.2., 2.3., 6.4., 
4.5., 1.6., 6.7., 3.8., 7.9., 
5.10., 2.11., 7.12.

CHLAPSKÉ VEČERY
Konajú sa v bazilike vždy dru- 
hý piatok v mesiaci (okrem 
mesiacov júl a august) a sú 
určené pre mužov. Začína 
sa večernou svätou omšou 
v bazilike o 19.30 hod., 
nasledujú chvály a agapé 
v spoločenskej sále kláštora.

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!

Magazín Národnej svätyne v ŠaštíneMagazín Národnej svätyne v Šaštíne ZIMA 2018

Milovaní priatelia Národnej svätyne!
 V jednom z biblických textov, ktoré nám 
adventná liturgia ponúka na rozjímanie, 
čítame: „Lebo ja som Pán, tvoj Boh, čo ťa za 
pravicu držím, ktorý ti hovorím: Neboj sa, ja ti 
pomáham.“ (Iz 41, 13) Tento úryvok nám 
pripomína, že Boh stále vstupuje do ľudského 
života s nádejou. Aj v tomto adventom období 
očakávanie na Pánov príchod nám ukazuje, 
akým veľkým zlom je pre človeka strach. 
Takýto ustráchaný človek potom nie je schop-
ný žiadnej tvorivej práce, nemôže dať dru- 
hému nič dobré. Na druhej strane, s ustrá- 
chaným človekom si diabol môže robiť, čo 
chce. Môže ním manipulovať, ľahko ho 
oklame, k čomukoľvek ho prinúti. Práve preto 
jeden z prvých darov, aký nám Boh chce 
ponúknuť, je zbaviť nás strachu.
 Presne táto, priam až bláznivá, odvaha ma 
vždy fascinovala na Panne Márii. Uveriť 
Božiemu poslovi, že v jej živote sa udeje niečo 
také veľkolepé, ako zrodenie Spasiteľa v ľud- 
skom tele. Podriadiť sa vedeniu sv. Jozefa, 
človeka, ktorého jej zveril Boh. Sledovať 

Bazilika Sedembolestnej

PRÍHOVOR

páter
Ondrej
Kentoš
OSPPE
rektor

Národnej
svätyne

svojho Syna, sprevádzať ho až ku krížu. Slúžiť 
potom apoštolom, mať pre nich otvorené 
srdce. A to všetko bez vysvetlenia, bez 
jednoducho zrozumiteľného „návodu“. Toto 
je skutočná odvaha.
 S naším kresťanským povolaním sa 
spájajú podobné výzvy. Dovoliť Bohu stvoriť 
vo mne nového človeka, uveriť jeho slovu 
lásky, vziať svoj kríž a vidieť v ňom dar, 
vnímať druhého človeka a slúžiť mu.
 Jedno je isté. Boh prichádza. Ide nám        
v ústrety. Želám vám všetkým, aby ste tieto 
zvyšné chvíle adventu prežili s istotou, že      
Boh je ten, ktorý sníma strach, drží za ruku     
a dodáva odvahu. Len tak sa spoločne 
staneme tými, ktorí pomôžu Bohu budovať 
Božie kráľovstvo na zemi. Vydávajme svedec-
tvo, že ako kresťania sme ľuďmi odvážnymi, 
vždy pravdivými, schopnými konkrétnych 
skutkov činorodej lásky. Takýmto odvážnym 
životom prežiarime Vianoce aj celý nadchád-
zajúci rok oveľa efektívnejšie ako všetky 
„reklamné“ svetielka z dielne ducha tohto 
sveta, nepriateľa našej spásy.

CHCETE PODPORIŤ NÁRODNÚ SVÄTYŇU?


