
Milí priatelia,
tohtoročný pôst je iný než tie predošlé. Každý 
rok má pre nás Boh pripravené niečo nové, 
vždy nám chce odhaliť niečo doteraz nepoz-
nané a každý pôst a každú Veľkú noc by sme 
mali prežiť tak, akoby to bolo prvý a zároveň 
poslednýkrát. V tomto roku nás ale prekva-
pila epidémia koronavírusu, ktorá ovplyvnila 
aj život Cirkvi. Sväté omše sú slúžené bez 
prítomnosti veriacich a v mnohých z nás to 
vyvoláva bolesť, smútok a možno aj hnev. 
 Pre veriacich boli podobné okolnosti vždy 
výzvou k obráteniu a k ešte vrúcnejšej modlit-
be. Preto verím, že aj nám môže tento zložitý 
čas pomôcť k zamysleniu sa nad sebou a nad 
svojím životom. Aj keď sa nemôžeme stretá-
vať na bohoslužbách v chráme, nikto nám ne-
zakazuje modliť sa doma s našimi rodinami. 
Prežívame rok Božieho slova. Boh stále čaká 
a chce sa nám prihovárať. Jeho slová majú 

moc vzbudiť v nás živú vieru, nádej a lásku. 
Poskytnime Bohu v týchto dňoch viac priesto-
ru, aby nás mohol svojím slovom posilňovať a 
uzdravovať. Nech sa Jeho slová stanú našou 
oporou a útočiskom.
 Bazilika Sedembolestnej Panny Márie je 
stovky rokov miestom modlitieb. Naši pred-
kovia sa za každých okolností utiekali k Je-
žišovej a našej Matke. Verím, že aj v týchto 
skúškach je Panna Mária blízko pri nás a 
neopúšťa nás. S dôverou v jej silnú ochra-
nu odovzdávajme sa do jej rúk, zverujme jej 
všetkých postihnutých chorobou a zasväcuj-
me jej našu vlasť a našich predstavených. 
 Verím, že tento výnimočný pôst vyvrcholí 
ešte výnimočnejšou Veľkou nocou, pri ktorej 
nám Ježiš Kristus dá zakúsiť radosť a pokoj 
zo svojho víťazstva. 

V modlitbách,   
páter Juraj Tirpák OSPPE, kaplán

 J A R  2 0 20

Sedembolestnej
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Bilancujeme minulý rok

U D I A L O  S A  V  N Á R O D N E J  S V ÄT Y N I

 V minulom roku do našej baziliky pu-
tovalo takmer 170 000 pútnikov. Z celko-
vého počtu bolo takmer 59 000 pútnikov 
zúčastnených na stavovských púťach 
a iných akciách organizovaných Národ-
nou svätyňou. 

 naša bazilika je odkázaná na vašu pomoc. 
Z celého srdca vám chcem poďakovať za vašu podporu počas celého uplynulého roka. 

 Medzi najvýznamnejšie púte s najväčšou 
účasťou patrili už tradične oslavy Sedembo-
lestnej Patrónky Slovenska – okolo 38 000 
pútnikov a Turíčna púť – okolo 2 600 veria- 
cich. Okrem toho sme organizovali alebo 
spoluorganizovali deväť stavovských pútí, 
ktoré majú niekoľkoročnú tradíciu. 
 Našu baziliku vo väčšom počte navšte-
vovali farnosti a spoločenstvá. Putovali k Ne-
beskej Matke v organizovaných väčších ale-
bo menších skupinách. Takýchto skupín bolo 
247 slovenských a 58 zahraničných. Putova-
lo v nich takmer 14 000 mariánskych ctiteľov. 
 Na svoje duchovné cvičenia, obnovy 
a pobyty s duchovným zameraním využilo 
areál Národnej svätyne okolo 1100 veriacich. 

 V týchto dňoch, keď sme sa ako spoločenstvo pavlínskych spolubratov, zamestnancov 
a dobrovoľníkov ocitli v nútenej klauzúre, vám chcem obzvlášť poďakovať za možnosť byť 
s vami a slúžiť vám pomocou internetového a televízneho vysielania. Vďaka príspevkom 
od vás všetkých sa podarilo dovybaviť štúdio a dnes vám už vieme, aj napriek zákazu 
zhromažďovania sa, sprostredkovať všetky bohoslužby z našej Národnej svätyne. Celý čas 
tak môžeme pred trónom našej Sedembolestnej Matky vzdávať chvály Bohu a modliť sa za 
slovenský národ. Vysielame prostredníctvom internetu na kanáli YouTube, s názvom Štúdio 
7bolestná. Rovnako na tomto kanáli nájdete aj archív rôznych udalostí, púti a prednášok, 
ktorými môžete vyplniť tento tak náročný čas.

Ešte raz ďakujeme. Sme s vami a modlíme sa za vás.

• Renovácia parketových podláh 
• Maľovanie rektorátu a knižnice
• Doplnenie vybavenia štúdia pre televízne 

a internetové prenosy
• Výmena svietidiel a žiaroviek za úsporné 

(v telocvični a v spoločných priestoroch) 
• Rôzne tlačoviny,  letáky, propagačný materiál
• Pracovné osvetlenie vo vežiach
• Kvetinová a iná výzdoba baziliky
• 1. etapa výmeny okien v Oratóriu bl. Anky 

Kolesárovej

Drahí priatelia Národnej svätyne,

 V roku 2019 celkové príjmy baziliky boli 
okolo 253 000 €. Z tejto čiastky väčšina tvorí 
milodary veriacich a pútnikov. Priatelia Ná-
rodnej svätyne prispeli z tejto sumy vo výške 
34 155 €. 
 Výdaje baziliky boli v roku 2019 o niečo 
nižšie a to okolo 229 000 €. Do výdajov sú 
zahrnuté   väčšie práce a nákupy (tvoria naj-
vyšší podiel z celkovej sumy výdajov), mzdo-
vé a sociálne náklady, príprava pútí a podu-
jatí, náklady na energie.
 Z väčších prác a investícií boli v roku 
2019 vykonané tieto:
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Slávnosť sv. Pavla Prvého Pustovníka 

U D I A L O  S A  V  N Á R O D N E J  S V ÄT Y N I

 Už tradične tretí rok mali veriaci 
možnosť  zúčastniť sa v bazilike na du-
chovnej príprave pred slávnosťou patró-
na rádu pavlínov, sv. Pavla Prvého Pus-
tovníka (Pavla Tébskeho). 

Ostrihom, † 20.1.1270 Mlynky). V roku 
1246 sa zriekol všetkého svojho majetku 
a so súhlasom ostrihomského arcibiskupa 
odchádza do okolitých kopcov žiť v jaskyni 
životom pustovníka. Na podnet vízie, ktorá 
sa mu zjavila počas rozjímania, zjednocuje 
pustovníkov a pri dnešnej dedine Kesztölc v 
Pilišských vrchoch zakladá kláštor sv. Kríža. 
Dodnes volajú toto miesto Klastrompuszta. 
Ruiny kláštora ostali čiastočne zachované. 
Za patróna a svoj príklad si zvolil sv. Pavla 
(228 – 341), pustovníka v Egypte v začiat-
koch kresťanstva. Po ňom dostali aj meno 
– pavlíni. V roku 1308 pápež Klement V. po-
tvrdil pre Rád pavlínov regulu sv. Augustína.

 Duchovná príprava začala 10. januára                                                                                       
a spočívala v deväťdňovej pobožnosti pred 
večernými svätými omšami. Podstatnou 
súčasťou deviatnika bol chválospev, tzv. 
hymnus k úcte sv. Pavla Prvého Pustovníka. 
Veriaci tak zveršovaným spevom postupne 
odkrývali niektoré okamihy zo života toh-
to svätca. Počas spevu boli otcovia pavlíni 
sústredení pred bočným oltárom zasväte-
ným sv. Pavlovi Tébskemu  s jeho relikviou.       
Sviatok tohto svätca sa slávi v Cirkevnom   
kalendári 15. januára a v tento deň boli ve-                                                                                    
riaci pozvaní na slávnostnú svätú omšu 
o 18.00 hod., ktorú celebroval vdp. Andrej 
Fordinál, farár v Gbeloch.
 Deviatnik vyvrcholil nedeľnou svätou om-
šou 19. januára o 10.30 hod. s hlavným ce-
lebrantom vdp. Františkom Moškom. V tento 
slávnostný deň boli všetky deti s rodičmi poz- 
vaní na tradičný Pablofest, ktorý si pripravili 
otcovia pavlíni s animátormi. Deti a rodičov 
čakal bohatý program plný hier, súťaží, v ce-
lom kláštore sa ozýval detský smiech a ra-
dosť.
 Otcovia pavlíni si spolu s veriacimi pri-
pomenuli 20. januára ešte jednu mimoriad-
nu udalosť, a síce 750. výročie od úmrtia 
zakladateľa Rádu pavlínov, blahoslaveného 
Euzébia Ostrihomského (*okolo roku 1200 
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 Púť bola otvorená úvodnou večernou 
svätou omšou s celebrantom o. Jurajom Ko-
vaľom SDB, ktorý sa cíti v Šaštíne ako doma, 
nakoľko študoval v Šaštíne na saleziánskom 
gymnáziu. Spevom svätú omšu sprevádzal 
hosťovský spevácky zbor Eleos. Pútnikom 
bol ponúknutý bohatý duchovný a kultúrny 
program. Už večer si mohli pozrieť muzikál 
Song of love v podaní mladých animátorov 
nielen zo Šaštína. V neskorých večerných 
hodinách bol pripravený pre tých, ktorí sa 

Púť zaľúbených 14. – 16.2.2020

 Od piatku do nedele bola bazilika 
dejiskom trinásteho ročníka Púte zaľú-
bených. Organizátorom púte sú otcovia 
saleziáni a pátri pavlíni, pomáhajú naj- 
mä mladí dobrovoľníci. Téma tohtoroč-
nej púte bola: Sľúbiť si darovať sa.

ešte nechystali na večerný odpočinok, kon-
cert Pavla Helana. Po ňom sa mladí pútnici 
ešte zastavili v bazilike, kde ich čakalo Ran-
de u mamy. Rozlúčili sa modlitbou posvätné-
ho ruženca k Sedembolestnej Panne Márii 
pri jej nohách. Večerné slovko a požehnanie 
ich sprevádzalo do izieb. V sobotu po raňaj-
kách a spoločnej rannej modlitbe ich privítal 
o. Branislav Kožuch s prednáškou: Päťtisíc 
mužov sa dosýta najedlo z piatich chlebov 
a dvoch rýb! Nasledovala práca v skupin-
kách s manželskými pármi, prednáška o hlb- 
šom prežívaní modlitby v živote s PhLic. 
Kateřinou Lachmanovou, ThD. V rámci voľ-
ného programu si mohli mladí pútnici pozrieť 
film Ticho a následne sa zúčastniť diskusie 
s režisérkou a scenáristkou filmu Zuzanou 
Liovou, čakala ich tiež moderovaná preh- 
liadka baziliky. Počas večernej svätej omše 
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Otec biskup Peter Rusnák

s celebrantom o. Igorom Kráľom SVD mohli 
páry pristúpiť k predsavzatiu žiť čistý vzťah. 
Mladých určite potešil ďalší koncert sloven-                                   
skej speváčky, skladateľky a textárky Janais. 
Všetci sa nakoniec mohli stíšiť pri nočnej 
tichej adorácii pred najsvätejšou Oltárnou 
sviatosťou. Doobedňajší nedeľný program 
vyplnila ranná modlitba, svedectvo dlhoroč-
ných manželov Jánošovcov a beseda s ot-
com biskupom Petrom Rusnákom.
 Svätá omša o 10.30 hod. s hlavným ce-
lebrantom otcom biskupom Petrom Rusná-
kom bola dôstojným ukončením trojdňovej 
púte. V úvode homílie otec biskup pripome-
nul slová svätého Gregora z Nyssy konkrétne 
z diela De virginitate (O panenstve): „Prvotné 
povolanie pre človeka, ten pôvodný zámer 
Boží pre teba a pre mňa je povolanie do pa-
nenstva. Prečo? Lebo sme všetci zasnúbení, 
ako hovorí apoštol Pavol: zasnúbil som Vás 
ženíchovi jednému mužovi Ježišovi Kristovi.“ 
Následne otec biskup vysvetľuje: „Ja ako bis-
kup, kňazi, tí, čo žijete v celibáte ako vdovy, 
ako slobodní, ako manželia, každý z nás je 
vlastne zasvätený a prisľúbený, vo vzťahu 
k naplneniu svojho očakávania života k pl-
nosti svojho povolania Ježišovi Kristovi. Ani 
nie tvojej manželke, ani tvojmu manželovi, 
ani nie môjmu „biskupovaniu“, kňazstvu, ani 
nie rehoľnému stavu..., to sú len prostriedky 
na ceste k tomu plnému a konečnému cieľu.“ 
Inými slovami otec biskup upozornil, že ak 
si myslí zaľúbený človek, že jeho skutočné 
šťastie je ten druhý, že od neho závisí jeho 
úplné šťastie, tak sa veľmi mýli. Kto čaká 
šťastie od iného, bude sklamaný. Otec bis-
kup vysvetľuje: „byť zaľúbený neznamená 
hľadieť jeden na druhého, ale spoločne jed-
ným smerom. Tým smerom nech je Ježiš 

Kristus.“ Len tak nájdeme skutočné a trvalé 
šťastie. Slovami sv. Augustína: „Stvoril si nás 
pre seba Pane a nespokojné je naše srdce, 
kým nespočinie v Tebe.“ Manželstvo je teda 
prostriedkom, cestou ako kráčať spoločne za 
Ježišom. 
  Na záver povzbudil otec biskup zaľú-
bených, aby o všetkom rozmýšľali, aby mali 
otvorené oči a srdce, aby išli vždy do hĺbky 
a nezostávali vo svojom prežívaní a vnímaní 
na povrchu a nech im je tým najvznešenej-
ším príkladom naša nebeská Matka, ktorá 
o všetkom rozmýšľala a zachovávala vo svo-
jom srdci. 
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Prvé soboty v mesiacoch
 Prinášame Vám stručný pohľad na 
prvé soboty v mesiacoch január, február, 
marec v bazilike Sedembolestnej Panny 
Márie. Fatimské soboty začínajú mod-
litbou posvätného ruženca a nasleduje 
slávenie svätej omše. 

  Prvá sobota v mesiaci január sa niesla 
vo vianočnom duchu. Hlavným celebrantom 
bol o. arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. 
Vo svojej homílii vysvetlil zmysel narodenia 
božieho Syna. Boží Syn sa narodil, aby sme 
sa my mohli narodiť z Boha. Z Boha sa rodí-
me pri krste, kde nám Boh dáva nový život, 
stávame sa božími deťmi. To sa má kon-
krétne prejavovať vo vzťahu k našim bratom 
a sestrám, aby sme čo najviac milovali svo-
jich blížnych.
  Fatimská sobota vo februári sa konala 
deň pred sviatkom Obetovania Pána. Svätú 
omšu slúžil Mons. František Rábek, ordinár 
Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR. 

Ústrednou témou homílie bola radosť v živo-
te Panny Márie. Cítime ju už od zvestovania, 
cez návštevu sv. Alžbety v  radostnom chvá-
lospeve „Velebí moja duša Pána“ až po na-
rodenie malého Ježiška. Ako matku Vykupi-
teľa ju Pán Boh pripravoval aj na ťažké chvíle 
pod Kristovým krížom. Vďaka viere a dôvere 
sa dočkala ešte väčšej radosti a to zo zmŕt-
vychvstania, zo zoslania Ducha Svätého, 
z rodenia sa Cirkvi aj zo samého vlastného 
nanebovstúpenia. 
  Pobožnosť marcovej Fatimskej soboty 
viedol Mons. Tomáš Galis, žilinský diecézny 
biskup. Vo svojom príhovore sa okrem iného 
zameral na kríž. Kríž v živote Sedemboles- 
tnej, v živote každého z nás. Kríža sa často 
bojíme, no je však božím áno človeku. Naj-
vyšším vyjadrením Jeho Lásky k nám. A vždy, 
keď pozeráme na Ukrižovaného napĺňame sa 
Jeho životom. Iba Ježišov kríž môže oslobodiť 
svet od zla a spraviť z neho miesto spravod-
livosti, pokoja a lásky. Kríž nie je strach, kríž 
je život. Nech sa toto posolstvo hlasno ozýva 
v každom z nás najmä v pôstnom období.
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	 Keďže	socha	i	trojhranná	kaplnka	
bola	vlastníctvom	rodiny	Coborovcov	
od	roku	1564	a	stála	i	na	ich	pozemku,	
bolo	treba	vyjednávať	s	vlastníkmi.

 V tom čase bol dedičom šaštínského 
panstva Jozef Cobor, veliteľ jazdeckého plu-
ku Eugena Savojského v Miškovci. Aj keď 
Jozef Cobor otáľal, napokon dal súhlas na 
prevzatie sochy i kaplnky. To však nestači-
lo. Šaštínske panstvo mal od Jozefa Cobora 
v prenájme gróf Ján Fridrich Sailern, preto 
bol potrebný aj jeho súhlas. Páter František 
Rosa, provinciál rádu pavlínov v Uhorsku 
ako skúsený vyjednávač, no najmä znalec 
ľudí i tu dosiahol úspech.
 Správu o priaznivom výsledku rokova-
nia podal ostrihomskému arcibiskupovi Imri-
chovi Esterházimu, ktorý mu písomne ozná-
mil, že milostivú sochu v Šaštíne zveruje do 
starostlivosti rádu pavlínov. Súčasne oznámil 
šaštínskemu dekanovi Jánovi Schönovi, aby 
sochu odovzdal do rúk pavlínov. A tak z po-
verenia hlavného predstaveného pavlínov 
Štefana Demsiča (1727 – 1733) na Zelený 
štvrtok 2. apríla 1733 prišli do Šaštína prví 
traja pavlíni. Bol to Jozef Gerdinič, generálny 
tajomník rádu, Hieronym Martinkovič, dov-
tedy predstavený kláštora pavlínov v Skalici 
a Pavol Letheney, profesor Svätého písma. 
Sochu prevzali priamo v trojhrannej kaplnke. 
Odovzdanie bolo slávnostné v prítomnosti 
veriacich, zemepánskych úradníkov a iných 
významných osobností. 
 Takto sa pavlíni dostali do Šaštína a za-
čali svoju päťdesiatročnú požehnanú čin-
nosť, ktorá bola na dlhší čas síce neskôr pre-
rušená, ale od roku 2016 pokračuje. 

 V Šaštíne si traja pavlíni najali dom a za-
čali sa horlivo starať o novovzniknuté pútnic-
ké miesto. Dom však 4. septembra 1733 pri 
veľkom požiari vyhorel. Vtedy ich nájomca 
gróf Ján Fridrich Sailern dočasne prijal do 
šaštínskeho kaštieľa neďaleko kaplnky. 
 Tu že má vzniknúť nové pútnické mies-
to? Veď tam bola iba malá trojhranná kapln-
ka a priestor okolo nej. Do kaplnky sa zmesti-
lo iba šesť až osem ľudí. Farský kostol i obec 
Šaštín boli od kaplnky vzdialené asi pol 
kilometra. S príchodom jari od apríla 1733 
zástupy pútnikov obliehali kaplnku a v nej 
sochu Sedembolestnej Panny Márie. Ľudia 
prichádzali so všetkými svojimi bolesťami, 
tragédiami, ale i radosťami. Pátri pavlíni za 
roky 1733 až 1736 zaznačili v Šaštínskej 
kronike vyše sedemstodvadsať vyslyšaní. 
S prichádzajúcimi pútnikmi pribúdalo aj spo-
vedí a iných služieb veriacim. Núkala sa ob-
rovská mariánska žatva. Pavlínov to nútilo 
snívať, no aj reálne uvažovať o vybudovaní 
veľkého pútnického chrámu. 

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



JEDNORAZOVO

PUTUJTE DOMOV
K MATKE 2020

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

Pravidelná modlitba
je tiež veľmi dôležitá.

Bazilika Sedembolestnej
Panny Márie, Šaštín-Stráže

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

APRÍL
18.4.- Púť mužov
MÁJ
9.-10.5. – Púť matiek
9.5. – Púť hasičov
16.5. – Púť miništrantov
31.5. – Turíčna Púť k 
Sedembolestnej
JÚN
1.6. – Púť seniorov 
a chorých 
20.6. – Púť gréckokatolíkov 
z bratislavskej eparchie
27.6. – Púť motorkárov

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

VEČERY 
HNUTIA MZK
Vždy druhý piatok v me-
siaci, 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 
určené pre mužov. 
Začiatok o 19.30 hod. 
– sv. omša, ďalej podľa 
pripraveného programu. 

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!

CHCETE	PODPORIŤ	NÁRODNÚ	SVÄTYŇU?

Nepredajné! 
Neprešlo jazykovou úpravou.


